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ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПЕЈЗАЖНОАРХИТЕКТОНСКОГ 
УРЕЂЕЊА АРБОРЕТУМА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
Арборетум Шумарског факултета је 2011. године проглашен за заштићено 
подручје (споменик природе) и поверен на газдовање Шумарском факултету 
Универзитета у Београду. Факултет је израдио План управљања Арборетумом 
2011-2020, по коме је, између осталог, предвиђено уређење арборетума у 
проширеним границама, допуна новим садржајима и новим збиркама 
дрвенастих биљака. 
 
У складу са тим, Шумарски факултет расписује интерни конкурс за идејно 
решење пејзажноархитектонског уређење Арборетума. 
 
Циљ конкурса jе проналажење идејних решења за уређење Aрборетума 
Шумарског факултета са посебним тежиштем на неуређени североисточни део, 
а у складу са степеном заштите, Планом управљања Арборетумом, Пројектним 
задатком и потребама будућих корисника простора. 
 
 
Могући учесници конкурса 
 
Учесници на конкурсу могу бити сви студенти Шумарског факултета (основних, 
мастер или докторских студија), као појединци или у тимовима (групама). 
 
 
Награде 
 
Укупан фонд награда је 150.000,00 динара. 
Жири задржава право да дефинише број и фонд појединачних награда и да 
селектује радове за изложбу. 
Идејна решења награђених и откупљених радова постају власништво 
Факултета, који их може користити за даљу разраду пројекта у идејни и главни 
пројекат уређења арборетума уз учешће награђених учесника. 
 
 
Рокови: 
 
Рок за предају рада: 12. јул 2012. 
 
Извештај жирија: 20. јул, 2012. (доступан на сајту Шумарског факултета) 
 
Изложба радова: септембар-октобар 2012. (тачан датум и упутства за припрему 
радова ће бити накнадно објављени) 
 
 



Начин доставе радова: 
 
Радови се достављају под шифром, у целовитом паковању. На спољној страни 
паковања треба да пише: "Конкурс за Арборетум Шумарског факултета", као и 
назив – шифра рада. Паковање треба да садржи: 
- одштампан рад у виду свеске А3 формата (на насловној страни свеске 

обавезно уписати шифру рада), 
- CD/DVD са радом у електронској форми (са ознаком шифре на CD-у), 
- мали затворен коверат на чијој спољној страни пише шифра, а унутар 
коверта су подаци о ауторима (шифра, имена, телефон и mail адреса). 

 
Радови се предају на писарници Шумарског факултета до четвртка, 12. јула 
2012. до 12h. 
 
 
Пројектни задатак и подлоге 
 
Пројектни задатак, подлоге, услови конкурса и други неопходни подаци за 
израду конкурсног решења могу се преузети са сајта Шумарског факултета: 
 
http://data.sfb.rs/sftp/konkurs.arboretum/  
 
 

http://data.sfb.rs/sftp/konkurs.arboretum/

