
GREEN FEST конкурс 

 

Центар за унапређење животне средине и Дом омладине Београда расписао је конкурс за 

прикупљање филмских и видео радова за учешће у оквиру програма Међународног 

фестивала еколошког филма “Green Screen Fest” на Међународном фестивалу зелене 

културе „GREEN FEST“, који ће бити одржан од 29. до 31. октобра 2014. године у 

Београду, у Дому Омладине. 

Такмичарске категорије су међународног карактера. 

1. АМАТЕРСКИ ФИЛМ 

Програм аматерског филма је отворен за све потенцијалне учеснике без ограничења у 

узрасту. 

Очекујемо и подстичемо учешће младих, али и свих грађана и грађанки заинтересованих 

за 

овај вид активизма у области природе, животне средине, екологије и одрживог развоја. 

У категорији аматерског филма, може да се конкурише за учешће само ако је техника 

снимања 

филма у потпуности аматерска, и то: 

• Снимци направљени мобилним телефоном; 

• Снимци направљени фото-апаратом; 

• Снимци направљени аматерском видео камером; 

Аматерски филмови ће бити награђивани у три старосне категорије: 

• награда за најбољи аматерски филм у категорији аутора до 18 година 

(мобилни телефон/таблет у вредности од 300€) 

• награда за најбољи аматерски филм у категорији аутора од 18 - 27 година 

(мобилни телефон/таблет у вредности од 300€) 

• награда за најбољи аматерски филм у категорији аутора преко 27 година 

(мобилни телефон/таблет у вредности од 300€) 

• Специјална награда Секретаријата за заштиту животне средине – Град Београд 

(мобилни телефон у вредности од 300€ 

Награде је обезбедила компанија Леново. 

Максимални број филмова са којим може да се учествује је 5; 



Максимално трајање филма је 10 минута; 

У селекцију за приказивање ће ући укупно 24 аматерска филма. 

 

2. КРАТКИ ФИЛМ 

Програм кратког филма је отворен за све професионалце из области кинематографије који 

се баве темом природе, животне средине, екологије и одрживог развоја. 

Кратки филмови ће бити награђивани са две награде: 

• И награда за најбољи кратки филм 

(рачунар и мобилни телефон у вредности од 1000 €) 

• ИИ награда за најбољи кратки филм 

(рачунар у вредности од 700 €) 

Награде је обезбедила компанија Леново. 

Максимални број филмова са којим може да се учествује је 3; 

Максимално трајање филма је 20 минута; 

У селекцију за приказивање ће ући укупно 24 кратка филма 

 

ПРАВИЛНИК УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Учесник конкурса је дужан да достави: 

• уколико шаље поштом: 

- Правилно попуњен пријавни формулар за учешће на конкурсу 

- ЦД или ДВД (2 копије) са видео материјалом у форматима: AVI, MOV, DVD, DIVX ; 

• уколико шаље путем интернета: 

- Попуњен пријавни формулар за учешће на конкурсу 

- 1 копију видео материјала у форматима: AVI, MOV, DIVX - путем сервиса за слање 

фајлова (wetransfer.com, sendspace.com) на адресу office@greenfest.rs; 

• Одабрани филмови који испуне све тражене услове биће приказани у Програму 

међународног фестивала еколошког филма “Green Screen Fest” у оквиру Међународног 

фестивала зелене културе „Греен Фест“; 

• Сви радови из категорије Кратки Филм МОРАЈУ бити титловани на енглески језик, осим 

филмова чији је говорни језик енглески; 



Рок за пријаву: 26. септембар 2014.  

Резултати селекције ће бити објављени до 15. октобра 2014. године 

Радове и пријаву, са назнаком: “ГФ - филм”, поштом доставити на: 

ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

П.П. 76; Пошта 11103 Београд 4 

или путем електронске поште доставити на: office@greenfest.rs 

Више о програму видети на: 

http://www.greenfest.rs/index.php/sr 

 

 

http://www.greenfest.rs/index.php/sr

