
АРХИТОН - КЛИМА СЕ МЕЊА. А ТИ?
Национални конкурс за најбоље идејно решење
уређења градских кровова и урбаних џепова*

Климатске промене у урбаним срединама изазивају различите ефекте, од којих се највише испољава 
ефекат “топлотног острва”. Један од начина умањења негативних ефеката и спровођења мера 
адаптације на измењене климатске услове је повећавање зелених површина кроз стварање нових 
естетско-функционалних целина. 

Намера Центра за унапређење животне средине је да промовише примену савремених техничко-
технолошких решења и напредне концепте у озелењавању урбаних локација како би се повећао 
адаптивни капацитет локалних урбаних заједница, али и унапредило знање и искуство младих 
стручњака у борби против климатских промена.

АРХИТОН, национални конкурс за најбоље идејно решење уређења градских кровова и урбаних џепова 
је део пројекта “Клима се мења. А ти?”
Циљ конкурса је да ангажовање студента и млађих стручњака у креирању идејног решења уређења и 
унапређења урбаних џепова* и кровова у градским срединама.

*Урбани џеп је градски простор малих димензија са великом употребном, социјалном и еколошком вредношћу.
Појам и дефиниција преузети из пројекта “Урбани џепови Београда”.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
 Сваки учесник конкурса има право слободног избора локације која ће бити предмет пројекта,
 Креирање идејног решења преуређења одабране локације.

Организатор конкурса:

 Центар за унапређење животне средине

Подршку реализацији конкурса дали су:

 Секретаријат за заштиту животне средине града Београда
 ЕУ Инфо Центар
 Архитектонски факултет Универзитета у Београду
 Шумарски факултет Универзитета у Београду
 Компанија Леново
 Дом омладине Београда



ПРАВИЛНИК КОНКУРСА

1. КАТЕГОРИЈЕ

Конкурс има две такмичарске категорије:

  ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА УРБАНИХ ЏЕПОВА
  ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКИХ КРОВОВА 

Конкурс је осмишљен у два елиминациона круга. 
У првом кругу Стручни жири ће одабрати до 20 најуспешнијих радова у обе области. 
У другом кругу, аутори одабраних радови ће презентовати своја идејна и пројектна решења жирију и 
публици. На основу дефинисаних критеријума за вредновање пројеката жири ће прогласити по једног 
победника у обе категорије. 

2. ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ
  Рок за достављање радова - 15.05.2014.  
  Радови се могу доставити поштом до 15.05.2014. или предати лично у канцеларији Центра за 

унапређење животне средине само 13, 14. и 15.05. од 11 до 15 часова. 
  Објављивање листе радова одабраних за презентацију решења - 22.05.2014.
  Презентација одабраних радова - 05.06.2014.
  Проглашење победника и додела награда - 05.06.2014, после завршних презентација решења у 

Дому омладине Београда.

3.  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Награде за најбоља решења уређења градских кровова и урбаних џепова је обезбедила компанија Леново:

 I награда за најбоље решење градског крова - Lenovo YOGA HD IPS 10.1” таблет
 I награда за најбоље решење урбаног џепа - Lenovo YOGA HD IPS 10.1” таблет

Признања:
 Специјално признање за енергетски најефикасније идејно решење
 Специјално признање за економски најефикасније идејно решење
 Специјално признање за еколошки  најефикасније идејно решење

Најбоља решења ће бити публикована.
Најбоља решења ће бити изложена у Дому омладине Београда током трајања “Међународног фестивала 
зелене културе Green Fest” (28 – 31. 10. 2014). 

4.  УЧЕШЋЕ
 Право на учешће имају студенти и стручњаци не старији од 27 година.
 На конкурсу се може учествовати тимски или самостално.



5. ПРИЈАВЉИВАЊЕ
  Један учесник или тим може пријавити на конкурс максимално три решења.
  Потребно је предати комплетну документацију за свако идејно решење.
  Конкурсна документација се састоји од:

  - Пријаве за конкурс,
  - Темплејт идејног решења пројекта.

  Комплетну документацију је потребно предати у штампаном и електронском формату:
  -  Штампани формат: Идејно решење пројекта на два Темплејта Б2 формата (одељак 5.1.) 

и попуњена Пријава за конкурс.
  - Електронски формат CD или DVD: формат .PDF, резолуција 300dpi.

  Комплетна документација (штампана и електронска) мора бити спакована у коверту Б2 формата.
  На коверти мора бити написана шифра пројекта.
  Сваки документ/Темплејт/DVD мора  да садржи шифру пројекта.
  Шифру пројекта одређује учесник или тим,
  Шифра пројекта се уноси у доњи десни угао (место за унос шифре је назначено у конкурсној 

документацији).
  Лична имена учесника не смеју да се нађу ни на једном од предатих материјала, изузев конкурсне 

пријаве.

5.1. Темплате идејног решења пројекта
Сваки пројекат мора бити сачињен према следећим пропозицијама и мора садржати:

  Два Темплејта идејног решења пројекта формата Б2 (50x70цм).
  Темплејт идејног решења пројекта је приложен у конкурсној документацији.
  На два Темплејта идејног решења пројекта је потребно представити целокупан пројекат:

  - Опис одабране локације
  - Тренутно стање одабране локације (фотографија, сателитски снимак, нацрт)
  - Идејно решење пројекта (3Д модел, фото монтажа, нацрт)
  - Намена пројекта
  - Социјални аспект пројекта
  - Економски аспект пројекта
  - Еколошки аспект пројекта

  Шифра пројекта се уписује на назначеном месту у доњем десном углу Темплејта.
  Додатни материјали о пројекту приложени поред два Темплејта неће бити узети у разматрање и 

неће утицати на коначну одлуку жирија.

Конкурсну документацију је могуће преузети на интернет презентацији www.cuzs.org.

Организатор задржава право да прихвати или не прихвати пријављено решење за који сматра да не 
одговара теми конкурса или представља плагијат, без посебних објашњења.
Решења увредљивог садржаја ће бити одбачена.

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА

  Сви учесници другог круга конкурса морају да припреме презентацију у трајању од 3 до 5 минута. 



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 Исправно попуњена и предата конкурсна документација.
 Идејно решење.
 Интеграција пројекта у контекст окружења.
 Утицај уређења простора на унапређење квалитета живота.
 Укључивање локалне заједнице, појединаца и компанија у реализацију појекта.
 Изводљивост и одрживост пројекта.
 Квалитет представљања пројекта на завршној презентацији.

8. ЖИРИ
Стручни жири ће одабрати најбоље идејно пројектно решење у обе категорије. Одлука ће бити донета 
након презентације одабраних радова. Стручни жири који ће одлучивати о победницима чине професори 
Архитектонског и Шумарског факулета Универзитета у Београду као и стручњаци из света архитектуре 
и градских институција.

9. АУТОРСКА ПРАВА
Идејна пројектна решења морају бити ауторска, односно, морају имати неотуђива ауторска права, како 
је то одређено важећим Законом о ауторским правима. Копирање решења без дозволе аутора је строго 
забрањено и законски кажњиво. Организатор се одриче одговорности у случају повреде овог права од 
стране трећег лица. Уколико Организатор посумња да је учесник пријавио решење на које нема ауторско 
право, може затражити додатни доказ о ауторству или без даљег објашњења уклонити тај рад из 
конкуренције.

Организатор има право на коришћење свих послатих решења у оквиру конкурса искључиво за промоцију 
резултата конкурса у било којем облику и у било којем медију. При томе ће организатор настојати 
да наведе име аутора, али не одговара уколико то уредништво другог медија не учини. При оваквом 
коришћењу Организатор се ослобађа од било каквих потраживања од стране аутора на конкурсу.

10. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Пријављивањем на конкурс се прихватају сви претходно наведени услови.

Адреса за слање и достављање радова:
Центар за унапређење животне средине, Палмотићева 17/2, 11000 Београд

Додатне информације се могу добити на office@cuzs.org. 
 


