
  

,,АПАТИН 2021.” 

ПРАВИЛНИК ИЗЛОЖБЕ 

  

     ,,АПАТИН 2021.” –  ОНЛАЈН ФИЛАТЕЛИСТИЧКА ИЗЛОЖБА, прва Апатинска  

интернет  филателистичка  изложба  са међународним  учешћем,  биће одржана од 

15 . до 30. децембра  2021. и  приказана  на  сајту ,,Удружења  Филателиста Апатин” 

из Апатина , http://www.udruzenjefilatelistaapatin.org.rs 

 Организатор изложбе  је ,,Удружења  Филателиста Апатин” из  Апатина . 

              Покровитељ  Он лајн Филателистичке   изложбе  ,,АПАТИН 2021.”  , прве  

Апатинске   интернет  филателистичке  изложбе  са  међународним учешћем  је  

Општина Апатин. 

 Изложбу  реализују Организациони одбор, који именује Управни  одбор 

,,Удружења  Филателиста Апатин” 

 Изложба нема  такмичарски  карактер. 

 Излагачи не  партиципирају  у  трошковима  изложбе. 

 Право  учешћа  на изложби  имају сви  чланови СФС -е, чланови  других  

националних  филателистичких  организација из  иностранства 

 Организатор ( комесар)  изложбе  у  име  Организационог одбора  прикупља  

пријаве за учешће  на изложби. 

 Формат излошка: 

Величина листа:  

210 X 297 mm (A4) 

 Сви излошци  морају б ити у  jpg  формату. Ни  један други формат  неће  бити   

прихваћен. Захтева се  искључиво  квалитет  у  300 dpi. 

   

 Фајлови  имају  назив  који  одговара  нумерацији  листа излошка  и то:  

 изложак  од  112  страна  (A4):  нумерација  1 - 112  

 изложак  од  96  страна  (A4):  нумерација  1 - 96 

 изложак  од  80  страна   (A4):  нумерација 1 - 80 

 изложак  од  64  страна   (A4):  нумерација  1 - 64 

 изложак  од  48  страна   (A4):  нумерација  1 - 48 



  

 изложак   од  32  страна  (A4):  нумерација  1 - 32 

 једновитрински  изложак (A4): нумерација 1 - 16 

 

 

 изложак  од  84  страна  (A4):  нумерација  1 - 84 

 изложак  од  72  страна  (A4):  нумерација  1 - 72 

 изложак  од  60  страна  (A4):  нумерација  1 - 60 

 изложак  од  48  страна   (A4):  нумерација  1 - 48 

 изложак  од  36  страна   (A4):  нумерација  1 - 36 

 изложак  од  24   страна  (A4):  нумерација  1 - 24 

 једновитрински  изложак  (A4):  нумерација  1 - 12 

 

 

 Изложбене класе: 

1. Традиционална  филателија 

2. Поштанска  историја 

3. Аерофилателија 

4. Тематска  филателија 

5. Максимафилија 

6. Једновитринска  класа  

7. Модерна  филателија 

8. Разгледнице 

9. Омладинска  класа 

 

 Сваки  излагач  може  да пријави  неограничен  број изложака. 

 За  сваки  регистровани ( пријављени)  експонат нови образац  за  пријаву. 

 Он лајн формат  изложбе  је  доступан  путем  интернета  и у  том  смислу  

организатор не сноси  одговорност  за  копирање,  умножавање  или  даљу  употребу  

скенираних страна  излошка  или  неког његовог  дела. 



  

 Подношењем  пријаве  Председнику  организационог одбора  ( комесару ) 

излагачи  прихватају све  одредбе  овог правилника. 

 

 Временски распоред:  

 

 Пријава изложака до : 20.10.2021. 

 Пријаве се подносе на е-маил адресу : apatinfila@gmail.com 

 

             Прослеђивање  скенираног  излошка ( експоната )  до :  

 01.12.2021.god. 

 Фајлове доставити  на е-маил - адресу : apatinfila@gmail.com 

 Фајлове доставити, путем апликације : WeTransfer 

 

     

               Изложба 

 15.12. – 30.12.2021.god. 

          

                Сваки излагач ће добити диплому о учешћу.Дипломе ће бити прослеђене на 

њихове  е-маил адресе. 

  

              ,,Удружење  Филателиста  Апатин” ће у архиви свог  сајта сачувати  све  

излошке  који  су  учествовали на изложби. Подношењем  пријаве  организатору 

  ( комесару ) излагачи прихватају  ову  одредбу. 

 

 

                                                      

                                                       Председник организационог одбора ( комесар ) изложбе  

                                                                                              ,, АПАТИН 2021.” 

                                                                              Жељко Поповић 


