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ИЗЛОЖБА РАДОВА

САДРЖАЈ ИЗЛОЖБЕ

1. Реализовани пројекти из области пејзажне архитекту-
ре (паркови, отворени рекреативни простори, шеталишта, 
пјацете и тргови, урбани џепови, пешачке зоне, објекти кул-
турно-парковског наслеђа, отворени простори блокова, 
установа и др. јавних зграда, излетишта, туристичке зоне, 
пејзажи саобраћајница, гробља, ботанички и зоо-вртови, 
пословни вртови, кућни вртови, кровни вртови, објекти 
парковске и вртне архитектуре, дизајн мобилијара и опре-
ме отворених простора, ланд арт трајног карактера и сл.);

2. Пројекти из области пејзажне архитектуре (још увек не-
реализовани пројекти, идеје и визије, конкурсни радови и 
сл.);

3. Планови свих категорија (просторни и урбанистички) 
који третирају проблематику пејзажне архитектуре, или 
саставни делови тих планова који се односе на пејзажну 
архитектуру (заштита природе, рекултивација, заштита 
културних предела, рекреативна и туристичка подручја, си-
стем градских отворених простора, зелена инфраструкту-
ра и сл.);

4. Студије и истраживања из области пејзажне архитек-
туре;

5. Публикације (књиге, приручници и сл) из области пеј-
зажне архитектуре;

6. Видео радови, уметничке инсталације, односно мулти-
медијални радови из области пејзажне архитектуре;

7. Студентски радови.

На Салону могу бити изложени радови наведених катего-
рија који су настали или реализовани у периоду 2018-2021, 
под условом да нису већ излагани на претходним салони-

ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ  
САЛОН ПЕЈЗАЖНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ 2021. 
ОДРЖАЋЕ СЕ ОД СРЕДЕ,
02.06.2021. ДО УТОРКА, 
29.06.2021. ГОДИНЕ У 
ГАЛЕРИЈИ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА 
И УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ, 
УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА БР. 2.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  И  
ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ЈЕ 
У ПЕРИОДУ: 01.03.2021 - 
15.04.2021.

ОРГАНИЗАТОР 9. 
МЕЂУНАРОДНОГ САЛОНА 
ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ 
ЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПЕЈЗАЖНИХ 
АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ (УПАС).

РЕТРОСПЕКТИВНИ ПРИКАЗ 
ПРЕТХОДНИХ ОСАМ  
САЛОНА ПЕЈЗАЖНЕ 
АРХИТЕКТУРЕ 2005-2019. 
МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ:
SALA Exhibitions Retrospective 
2005-2019.pdf

ма пејзажне архитектуре у органи-
зацији УПАС. Учесници могу прија-
вити више радова, а сваки рад се 
пријављује посебном пријавом. 
Пријављивање радова је бесплат-
но, а котизација се плаћа након се-
лекције.

http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/SALA-LA-Exhibitions-Retrospective-2005-2019.pdf
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/03/SALA-LA-Exhibitions-Retrospective-2005-2019.pdf
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У категорији Студентски радови, 
студенти могу доставити радове 
настале у периоду 2018-2021. Осим 
имена аутора, студентски постери 
треба да садрже и податке о фа-
култету, студијском програму, пред-
мету и сл, као и име ментора рада 
(наставника и/или сарадника). По-
жељно је да студенти доставе и 
препоруку ментора рада.

Препорука за студентски рад 
2021_ћирилица.docx
Preporuka za studentski rad 2021_
latinica.docx

За радове у категорији Видео и 
мултимедија, треба доставити ви-
део у максималном трајању до 10 
минута, у неком од стандардних ви-
део формата.

За радове у категорији Публикације, 
као и за Студије и истраживања 
(уколико је студија публикована), 
потребно је доставити и оригинал 
штампане публикације (књига, при-
ручник, публикација истраживања 
и сл.).

Достава штампаног материјала (пу-
бликација/студија) се врши поштом 
или лично у затвореној коверти, на 
следећу адресу:

Напомена // Трошкове слања сноси аутор, пријаве 
и материјали садржани у коверти се НЕ враћају.

МОГУЋИ УЧЕСНИЦИ

Професионалци (појединци, групе или организације) који 
се баве темама пејзажне архитектуре;
Студенти (појединци или групе са свих факултета који об-
рађују теме пејзажне архитектуре).

ПРИЈАВЕ

Заинтересовани учесници могу пријавити свој рад до 
15.04.2021. године. Пријава се доставља у електронском 
облику на email Салона:

exhibition.sala@gmail.com (до 25Mb)

Уколико квота за email (25Мb) није довољна за постере 
или видео материјал, онда треба користити неки од серви-
са за електронски трансфер података, а мејлом доставити 
пријаву, илустрацију рада и линк за приступ подацима.

За све радове, на наведену електронску адресу достављају 
се:

1. Попуњен образац пријаве (преузет са сајта УПАС) који 
садржи податке о ауторима, као и кратак апстракт рада за 
каталог (до 1.000 карактера) на српском и енглеском јези-
ку:

Пријавни лист IX салон ПА 2021_ћириллица.docx
Prijavni list 9 salon PA 2021_latinica.docx

2. Постери за излагање (Б2 формат). За један рад се може 
доставити један или два постера димензија 50x70(или 
70x50)цм. Постери треба да су потпуно припремљени за 
штампу у ПДФ или ЈПГ формату. Уколико се достављају 2 
постера треба означити редослед постера (1 и 2). Постере 
ће штампати организатор Салона.

3. Илустрација за каталог – скенирани цртеж, дигитална 
фотографија, компјутерска графика и сл. илустрација рада. 
Треба да буде квадратног облика (за штампу 10x10цм) ми-
нималне резолуције 300 дпи, у ЈПГ или ТИФ формату.

ЈП Србијашуме – Анђелка Јевтовић 
(са назнаком: за 9. Салон 

пејзажне архитектуре)

ул. Кнеза Милоша бр. 55. 
11000 БЕОГРАД, Србија

http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/Preporuka-za-studentski-rad-2021-ciril-.docx
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/Preporuka-za-studentski-rad-2021-ciril-.docx
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/Preporuka-za-studentski-rad-2021-latin.docx
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/Preporuka-za-studentski-rad-2021-latin.docx
mailto:exhibition.sala%40gmail.com?subject=
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/00-Prijavni_list-IX_salon_PA-2021-ciril.docx
http://www.upa.org.rs/wp-content/uploads/2021/02/00-Prijavni_list-9_salon_PA-2021-latin.docx
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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
САЛОНА

Жири може доделити следећа при-
знања Салона:

Велика награда салона 
GRAND PRIX 

Ово признање се додељује раду који 
то завређује по свом значају и квали-
тету, и то из категорија: Реализовани 
пројекти, Планови или Студије и истра-
живања.

Признања по врстама радова (плакете): 
Признање за РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ
Признање за ПРОЈЕКАТ (нереализован)
Признање за ПЛАН
Признање за СТУДИЈУ и ИСТРАЖИВАЊЕ
Признање за ПУБЛИКАЦИЈУ
Признање за ВИДЕО/МУЛТИМЕДИЈАЛ-
НИ РАД
Признање за СТУДЕНТСКИ РАД

Награда 
«Александар Крстић»
Признање ће се доделити за најбољи 
рад домаћег аутора настао на тери-
торији Србије. Признање носи име по 
Александру Крстићу, првом школо-
ваном пејзажном архитекти у Србији 
(1902-1980).

Награда 
«Стеван Милинковић» 
за најбољи студентски рад
Признање ће се доделити за свеукуп-
но најбољи студентски рад, у спомен 
на проф. Стевана Милинковића (1926-
1992).

СЕЛЕКЦИЈА РАДОВА ЗА ИЗЛОЖБУ

Селекциона комисија врши селекцију радова. У зависно-
сти од броја и квалитета радова биће одабрани радови за 
излагање на Салону. Неће бити одабрани радови који по 
садржају не одговарају Салону, или су слабијег квалитета 
у поређењу са осталим радовима.
Селекциона комисија ће до 25.04.2021. год. путем елек-
тронске поште обавестити учеснике чији је рад прошао 
селекцију.
Изабрани радови биће изложени у галерији и објављени 
у Каталогу Салона.

КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕЛЕКТОВАНЕ РАДОВЕ

Излагачи чији су радови одабрани за каталог и изложбу 
плаћају котизацију најкасније до 3.05.2021. год. у одго-
варајућем износу. Котизација се плаћа за сваки рад.

Излагачи из Србије:
излагачи професионалци из Србије плаћају котизацију у 
износу 4.000,00 дин;
излагачи професионалци који су чланови УПАС и који су 
платили чланарину за 2020. и 2021. годину, плаћају коти-
зацију у износу 1.000,00 дин;
излагачи студенти плаћају котизацију 500 динара.

Излагачи из Хрватске и Словеније (у складу са Мемо-
рандумом УПАС-ХДКА-ДКАС):
излагачи професионалци - 90€
излагачи професионалци чланови ХДКА и ДКАС - 60€
излагачи студенти - 20€

Излагачи из иностранства:
излагачи професионалци - 100€
студенти - 30€

Сви учесници чији рад буде изложен и који плате котиза-
цију добијају Каталог Салона пејзажне архитектуре.
Упутство за плаћање ће добити аутор(и) изабраних радо-
ва, након извештаја Селекционе комисије.
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За додатне информације о Салону 
можете се обратити на email
exhibition.sala@gmail.com

Пратите вести на сајту
www.upa.org.rs

С поштовањем,

Удружење пејзажних архитеката Србије
Савет Салона  пејзажне архитектуре

Специјално признање жирија

Жири може доделити специјално признање раду који се истиче по неким својим посебним карактери-
стикама.

Жири има право да у одређеним категоријама не додели признање уколико процени да радови својим 
квалитетом не завређују награду. Исто тако, жири има право да у одређеним категоријама додели и 
више од једног признања уколико квалитет радова то заслужује, у складу са Правилником Салона пеј-
зажне архитектуре.

ПРАТЕЋИ ДОГАЂАЈИ САЛОНА

Уколико услови дозволе, током Салона су предвиђена предавања и округли столови, као и друге актив-
ности, о чему ће детаљније информације бити накнадно достављене.

Пријављивање радова 1.03.2021 - 15.04.2021.
Рад селекционе комисије до 27.04.2021.
Одговор селекционе комисије
 пријављеним кандидатима

27.04.2021.

Уплата котизације до 3.05.2021.
Рад жирија 27.04.2021 – 7.05.2021.
Извештај жирија 7.05.2021.
Поставка изложбе и отварање галерије 
за посетиоце

среда, 2.06.2021.

Свечано отварање 9. Салона ПА 
са доделом признања

петак, 4.06.2021.

Затварање изложбе уторак, 29.06.2021.Д
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mailto:exhibition.sala%40gmail.com?subject=
http://www.upa.org.rs/

