
 

 
ПРАВИЛНИК 

 
 

Члан 1. 
 

Међународни фестивал анимираног филма „Константинов златник“ организује се 
ради промовисања културног стваралаштва домаћих и иностраних аутора. 
Организатори Фестивала су Удружење за младе „АНИМА НИШ“ и „СЦФ 98“ из 
Ниша. 

Члан 2. 
 

Предвиђено је да фестивал траје пет дана, од 20. до 24.јула 2020. године. 
 

Члан 3. 
 

Право учешћа на Фестивалу имају сви анимирани филмови настали у 2018.години 
и након тога. На основу узраста аутора биће сврстани у две категорије:  

 СТУДЕНТ – аутори од 16 до 26 година; 

 СЕНИОР - одрасли аутори. 
Прихватљиве су све технике анимације, укључујући комбинације са играним и 
документарним филмом али под условом да је анимација заступљена у више од 
50% филма. Нису прихватљиви филмови са еротским карактером. 
Максимално трајање пријављеног филма је 20 минута. 
 

Члан 4. 
 

Крајњи рок за електронску пријаву филмова је 25. март 2020.године. 
Електронске пријаве и филмови шаљу се на мејл:  scf98@ptt.rs  
Крајњи рок за слање филмова је 27. март 2020. године, путем разних интернет 
сервиса за пренос и дељење фајлова (dropbox, wetransfer, sendspace, ...). 
Филмови се шаљу у неком од ПАЛ формата. 
 

Члан 5. 
 

Селекцију филмова врши Селекциона комисија, коју ће чинити истакнути филмски 
уметници и културни радници Ниша. 
Сви пријављени продуценти биће обавештени о резултатима селекције 8.маја 
2020.године. 



 
Члан 6. 

Избор филмова за награде вршиће жири у чијем саставу ће бити инострани и 
домаћи филмски стручњаци.  

 
Члан 7. 

Организатори Фестивала ће на основу одлуке Жирија доделити следеће награде: 

 Прву награду (у обе категорије), која се састоји од статуе, дипломе и 
позлаћеног новчића са ликом цара Константина, 

 Другу награду (у обе категорије), која се састоји од статуе и дипломе, 

 Трећу награду (у обе категорије), која се састоји од статуе и дипломе,  

 Гран при (за најбољи филм на фестивалу), који се састоји од статуе, 
дипломе и великог позлаћеног новчића са ликом цара Константина. 

Жири задржава право да поред ових награда одреди и додатне награде. 
 

Члан 8. 
Пријављени аутори сагласни су да се: 

 филмови прикажу на фестивалу, 

 секвенце до 30 секунди могу приказати у оквиру телевизијских емисија које 
промовишу Фестивал, 

 награђени филмови, у оквиру промоције фестивала, могу приказати у 
репризним терминима и у другим местима региона. 

 
 
 
        У Нишу,  
Јануара 2020.године                                                             Организатори 
 
                                                                                    АНИМА НИШ  и  СЦФ 98     


