
Пропозиције о учешћу на 44. Салону архитектуре 

Право излагања и учествовања у такмичењу за награде Салона имају сва физичка и правна лица 
која професионално делују у области архитектуре, као и студенти, без обзира на њихову 
територијалну припадност и њихове личне особине. 

Учесник на Салону не може бити лице које је члан Жирија, ни њихови непосредни сарадници у 
тиму, док се чланови Савета Салона у случају учешћа на Салону изузимају из разматрања за 
награде Салона. 

У конкуренцији за награде на Салону архитектуре радове могу излагати професионалци у 
следећим категоријама: 

1. Архитектура 

2. Урбанизам 

3. Ентеријер 

4. Заштита архитектонског наслеђа 

5. Виртуелна архитектура 

6. Експеримент и истраживање 

7. Публикација 

8. Архитектонска критика 

9. Архитектонска фотографија 

Ван конкуренције за награде на Салону архитектуре радове могу излагати професионалци и 
студенти у категорији: 

1. Конкурсни пројекти 

Ван конкуренције за награде на Салону архитектуре радове могу излагати студенти основних, 
интегрисаних, мастер и докторских студија у категорији: 

1. Студентски радови 

Радови реализовани ван територије Републике Србије биће селектовани и вредновани у 
категорији Гост Салона.  

На Салону, по правилу, могу бити изложени радови наведених категорија који су настали или су 
реализовани у периоду од 2 (две) године које претходе Салону, под условом да нису излагани у 
истој категорији на претходним салонима архитектуре. 



Сви пријављени радови су предмет селекције Жирија. Број пријављених радова је неограничен. 
Пријава радова обавља се електронским путем преко web portala Salona. 

Каталог се објављује на српском и енглеском језику. 

Важни датуми 

Јавни позив за учешће на 44. Салону архитектуре траје од 25. 01. 2022. до 25. 02. 2022. 

Резултати селекције ће бити објављени до 03. 03. 2022. 

Рок за доставу материјала за каталог је 07. 03. 2022. 

Рок за доставу материјала за пано је 10. 03. 2022. 

Датум свечаног отварања Салона, проглашења и уручења награда је 30. 03. 2022. 

Котизација 

Из котизације се изузимају категорије Експеримент и истраживање, Фотографија, Конкурсни 
пројекти и Студентски радови. 

Учесници који излажу у категоријама Публикације и Архитектонска критика уместо котизације 
остављају Музеју два примерка своје публикације (књига, часопис, текст). 

Котизација за учешће на Салону од  6000 РСД се плаћа за радове који су прошли жирирање и 
селектовани су за излагање у категоријама Архитектура, Урбанизам, Ентеријер, Заштита 
градитељског наслеђа и Виртуелна архитектура. 

Котизација обезбеђује штампање и излагање једног рада, као и један примерак каталога. Од 2015. 
године МПУ је преузео штампање радова за изложбу. Трошкови штампе су укључени у износ 
котизације. 

За физичка лица уплата котизације се врши на рачун Музеја 840 - 31120845 - 93; прималац: 
Приходи установа културе, Музеј примењене уметности. Позив на број обавезан 97 
9102339040174231400; обавезно навести сврху уплате: Котизација за учешће на Салону 
архитектуре. 

За правна лица, за уплату котизације потребно је прво доставити податке о предузећу, називу 
примљеног рада/радова и износу котизације на имејл mirjana.josifovic@mpu.rs, а потом извршити 
уплату по приспећу фактуре. 

Котизацију треба уплатити до 10. 03. 2022.. 

Основни критеријуми при избору и вредновању рада: 

• Архитектоничност/обликовање 

http://www.salonarhitekture.rs/


• Однос према контексту  

• Материјализација (одрживост, циркуларност, иновативност) 

• Програмске  функционалне иновације  

• Очекивани/жељени утицај пројекта на кориснике, непосредно окружење, шири 
контекст/слику града и друштво у целини 

Додатне вредности рада  

Одговор на тему Заокрет у домену хуманизације простора: 

• Брига о доступности за људе са инвалидитетом 

• Родни аспекти пројекта (одговор на специфичне потребе различитих друштвених група: 
девојчице и жене, старији суграђани, самохрани родитељи, деца и млади, особе са 
инвалидитетом, мигранти и друге етничке групе, итд.) 

• Увођење јавног садржаја ван задатог програма  

• Здравље и добробит 

• Биофилични дизајн 

Одговор на тему Заокрет у домену односа према животној средини: 

• Примена циркуларних решења (употреба рециклираних материјала, очекивани животни 
циклус пројекта, иновације у управљању отпадом) 

• Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије  

• Употреба природом инспирисаних решења 

• Активирање услуга природног еко-система (Eco-system services) 

Одговор на тему Заокрет у домену односа према изградњи заједнице: 

• Друштвено ангажовање и активизам у контексту архитектуре и урбанизма  

• Иновативни модели сарадње и (само)организовања   

• Ангажовање креативне и локалне заједнице, алтренативне и субкултурне сцене  

• Допринос развоју модела партиципације грађана/корисника у креативном поступку 

• Нове идеје, визије и сценарији организације друштва 

Форма у којој се доставља материјал 



Први корак за улазак у апликацију је регистрација налога. 

Приликом пријаве за учешће на Салону архитектуре доставља се избор графичких прилога који 
најбоље објашњавају пројекат и приказују везу пројекта са темом и дефинисаним критеријумима. 

За аплицирање у категоријама Архитектура, Урбанизам, Ентеријер, Заштита градитељског наслеђа, 
Виртуелна архитектура, Експеримент и истраживање, Архитектонска фотографија, Конкурсни 
пројекти и Студентски радови потребно је унети тражене податке о делу, од један до десет 
графичких прилога у jpg или png формату, као и податке о ауторима и свим сарадницима на 
реализацији дела или пројекта. 

За радове из области архитектуре, урбанизма, ентеријера и заштите градитељског наслеђа 
обавезно је приложити и референтни број основа и пресека ради бољег сагледавања пројекта. 

У категоријама Публикације и Архитектонска критика, уз попуњавање осталих података аутори 
постављају и pdf публикације или критике. 

Сви аутори постављају кратке биографије (до 500 карактера) и личне фотографије. 

У фази аплицирања, величина појединачног графичког прилога је ограничена на 5 MB, и на тај 
начин укупно ограничење по пријави износи 50 MB. 

После жирирања, за радове који су селектовани за изложбу, отвара се део апликације за 
постављање нових графичких прилога за изложбу и каталог, у формату и резолуцији према 
упутству из апликације. 


