ОРГАНИ САЛОНА
САВЕТ САЛОНА:
• Мр Душан Минић,председник Савета Салона, УУС,
• Милан Барбул, Војвођанско удруж. Урбаниста
заменик председника Савета Салона,
• Душанка Дедић -Тодоровић, Министарство за инфрастр.,
• Весна Просеница, Скупштина града Новог Сада,
• Јован Мандић, Скупштина града Ниша,
• Др Верољуб Трифуновић, Скупштина града Крагујевца,
• Мр Борко Ђурић, ДАГИТ Бања Лука,
• Благоје Радојичић, Скупштина општине Ужице,
• Драган Јакшић, Скупштина општине К. Митровица,
• Проф.др Слободан Миленковић, ЈП Завод за урбанизам Ниш,
• Мр Коста Костић, Друштво урбаниста Београда,
• Љиљана Столић, Друштво урбаниста Ниша,
СЕЛЕКЦИОНА КОМИСИЈА:
• Драгана Цанић, Ниш, председник
• Драгица Ћирић Ниш
• Иван Петронијевић, Ужице

УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ

ДРУШТВО УРБАНИСТА НИША

ЖИРИ 15. САЛОНА:
• Проф.др Миодраг Ралевић, Београд, председник
• Арх. Бранимир Ћирић, Ниш,
• Мр Мирослав Вујатовић, Бања Лука,
• Арх.Михајло Рутар, Нови Сад
• Доц. мр Светислав Поповић, Подгорица
ИЗВРШНИ ПРОДУЦЕНТ:
• Драгана Цанић, дипл.инж.арх., Ниш
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР:
• Светлана Јаковљевић, дипл.пол., Београд

Опис рада (који ће бити штампан у каталогу

КОНТАКТ АДРЕСЕ
УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, ул. Кнеза Милоша 9/1
са назнаком "За 16. САЛОН"
т.р.(за котизације) 205-25985-24
Телефон-факс: +381-11-33 47 418, 063 81 05 864
е-маил: урбанистŽЕУнет.yу. јасна_марицевицŽyахоо.цом
ДРУШТВО УРБАНИСТА НИША
18000 Ниш, ул. 7. јула 6
са назнаком ″За 16. САЛОН″
Телефони: +38118-243-455, 355-462, факс 018 241-673
е-маил: зурбнисŽмедианис.нет
Котизације за радове уплаћиваће се на жиро-рачун
Удружења урбаниста Србије.

ПРЕМИЈЕРНА ПОСТАВКА
16. САЛОНА УРБАНИЗМА
УДРУЖЕЊА УРБАНИСТА СРБИЈЕ
У ГАЛЕРИЈИ "СРБИЈА" У НИШУ
ОД 8-15. НОВЕМБРА 2007.ГОДИНЕ

Председник
УУС,
Др. Миодраг Ралевић

РОК ЗА ПРИЈАВУ РАДОВА (формулар и илустрација)је:5. октобар 2007.год.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВАје: 22.октобар 2007.год.

Председник
ДУН,
Љиљана Столић

Пријава и достава свих радова Удружењу урбаниста Србије.

Председник
Савета Салона,
мр Душан Минић

Уз пријаву доставити фотографију или графичку илустрацију рада за каталог Салона (пожељан формат-ширине 18цм,висине 12цм,као ирад у
дигиталној форми).Каталог је у колор штампи.

Избор студентских радова врши се на Изложби студентских радова, која
се одржава наГрађевинско- Архитектонском факултету у Нишу, у периоду
од 20-25. октобра 2007.год., а селекција најбољих радова излаже се на
Салону урбанизма.

Адреса и телефон за контакт:

СТУДЕНТСКИ РАДОВИ

Инвеститор(Извођач):

За Салон се пријављују радови који, у форми и садржају, нису
излагани на претходним Салонима. Пријава садржи графичку илустрацију
рада и текстуалне податке о раду и аутору, укључујући кратак опис рада
(за Каталог).
Рок пријаве радова за учешће на Салону (формулар и илустрација) је
5. октобар 2007.године, а рок достављања радова је 22. октобар 2007.
године.
Селекциона комисија почиње са радом 26. октобра 2007. године и
закључује листу радова за учешће на Салону и приказивање у Каталогу
.Жири почиње са радом 6. новембра 2007. године. Жири ће узети у
разматрање само радове за које је селекциона комисија утврдила да
испуњавају услове за излагање.
Укупан број радова који се излажу на Салону није ограничен, стим што
је број студентских радова до 10% укупног броја изложених радова на
Салону, о чему води рачуна селекциона комисија. Преузимање радова
који нису прихваћени за излагање је могуће по завршетку премијерне
поставке Салона.

- за рад на једном паноу (предузећа)
8.000 дин. (100 €) +ПДВ
- за рад на два паноа (предузећа)
12.000 дин. (150 €) "
- за рад на једном паноу (појединци)
4.000 дин. (50 €) "
- за рад на два паноа (појединци)
5.500 дин. (70 €) "
- за публикацију (књига), без пратећег паноа
2.000 дин. (25 €) "
- студентски радови
без котизације.
Котизација се односи на један рад. Право на селктирање имају
благовремено приспели радови са доказом о уплаћеној котизацији.

Институција:

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА 16. САЛОНУ

КОТИЗАЦИЈЕ

Година израде:

Салон се реализује као ТЕМАТСКИ,
Тема 16. Салона је УРБАНИ ИЗАЗОВИ, са радовима у оквиру следећих
категорија у чијем су саставу и инострани радови:
1.
Просторни планови
2.
Генерални планови и планови општег уређења
3.
Планови регулације
4.
Урбанистички пројекти и реализације
5.
Конкурси
6.
Истраживања, студије
7.
Примена информатичке технологије
8.
Публикације
9.
Студентски радови

Награде Салона су: Велика награда Салона и Награде за најбоље
радове у категоријама.
Жири има дискреционо право да додели три или мање награда и да не
додели награде у оквиру сваке категорије.
Радови чији су аутори (појединачно или у саставу тима) чланови
жирија, не могу конкурисати за награде.
Жири ће одлуке о наградама доносити на основу Правилника Салона,
Правила и програма 16. Салона и критеријума за вредновање радова у
духу традиције Салона.
У складу са могућностима обезбедиће се средства за награде Салона.
У оквиру отварања 16. Салона, организоваће се скуп на тему:
"КА ЕВРОПСКОМ ЗАКОНОДАВСТВУ"

Аутор и звање аутора:

КАРАКТЕР И САДРЖАЈ 16. САЛОНА

НАГРАДЕ

Категорија:

Салон урбанизма је традиционална годишња манифестација Удружења
урбаниста Србије која представља смотру најзначајнијих, актуелних
остварења у области просторног и урбанистичког планирања,
урбанистичког пројектовања и реализација.
Целокупна или делимична поставка Салона презентује се у градовима
покровитељима и другим градовима у земљи и иностранству.
Учесници 16. Салона могу бити чланови Удружења урбаниста Србије и
заинтересоване организације и појединци са подручја Републике Србије,
Републике Српске и иностранства.
За учешће на 16. Салону биће упућени позиви одговарајућим
професионалним удружењима и појединцима у иностранству.

За излагање на 16. Салону радови се приказују искључиво на следећи
начин:
а) на паноу формата 70/100цм (највише два паноа, на танком
картону, без урамљивања, аранжман по избору учесника);
б) излагање публикација које су допринос урбанистичкој делатности;
в) презентације методолошких иновација, као и унапређивања
стандардних метода, израде просторних и урбанистичких планова
дигиталном технологијом у оквиру посебне категорије.
Видео, слајд, компјутерски и други прилози могу пратити радове, већ
приказане на паноима, и бити презентовани жирију 6. новембра 2007.
године у 12 сати.
Припремљени панои морају имати слободан простор 10/10цм у доњем
левом углу, за знак Салона и каталошки број. Сваки пано мора бити
потписан од стране аутора, а у случају да рад има два паноа, на истима
треба да буде назначен њихов редослед.

Назив рада:

Организатор: УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
Реализатор Салона: УДРУЖЕЊЕ УРБАНИСТА СРБИЈЕ
у сарадњи са ДРУШТВОМ УРБАНИСТА НИША и
ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НИШ
Генерални покровитељ: МИНИСТАРСТВО ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ГРАД НИШ
Донатори: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Градови покровитељи: БЕОГРАД, НОВИ САД, КРАГУЈЕВАЦ, Општине
УЖИЦЕ И КОСОВСКА МИТРОВИЦА. као и БАЊА ЛУКА, ПОДГОРИЦА.

ПРИПРЕМА РАДОВА ЗА ИЗЛАГАЊЕ

ПРИЈАВА ЗА ИЗЛАГАЊЕ РАДА НА 16. САЛОНУ УРБАНИЗМА

16. Међународни САЛОН УРБАНИЗМА - премијерна поставка у
Галерији "Србија" у Нишу, од 8-15. новембра 2007. године

