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Међународни конкурс за идејно архитектонско решење  

Центра за промоцију науке 
 

Отворени, интернационални, анонимни, једностепени конкурс за идејно архитектонско 

решење расписује Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије у складу 

са препорукама УНЕСКО-а за идејне архитектонске и урбанистичке конкурсе и у сарадњи 

са: 

 

- САС – Савезом архитеката Србије 

- ДАБ – Друштвом архитеката Београда 

- УИА – Интернационалном унијом архитеката 

 

Последњи међународни конкурс, који је спроведен у сарадњи са Интернационалном 

унијом архитеката, је био урбанистички конкурс 1986. године за реконструкцију Новог 

Београда. Након тога било је неколико конкурса са земљама источне Европе, један 

студентски са италијанима. Ниједан пројекат није изведен. 

 

Пројекат „Центар за промоцију науке“ је део програма инвестиција у научну 

инфрастуктуру, који се финансира средствима Европске инвестиционе банке. Вредност 

пројекта Центра је 20 милиона евра што представља 5% укупног инвестиционог програма. 

 

 

Динамика конкурса 

Објављивање конкурса    15.09.2010. 

Рок за пријаву на конкурс    21.10.2010. 

Преузимање конкурсне документације 22.10.2010. 

Рок за доставу пријава    01.12.2010. 

Проглашење победника   17.12.2010. 

 

Новчане награде 

Прва награда   60.000 ЕУР 

Друга награда  20.000 ЕУР 

Трећа награда  10.000 ЕУР 

 

Међународна седмочлана комисија: 

4 међународна (на предлог УИА) и 3 домаћа члана жирија 

 

 

 

 

 



Центар за промоцију науке 
 

Стратегија научног и технолошког развоја Србије за период од 2010. до 2015. године у 

складу је са европском визијом „Европа 2020. године“ са заједничким циљем развоја 

привреде заснованом на знању и иновацијама. Ова Стратегија предвиђа формирање и 

дефинисање Центра за промоцију науке у партнерству са друштвом као средством за 

улагање у будући развој и раст земље. 

 

Центар за промоцију науке је важан јер инспирише радозналост и помаже учење о науци 

за све генерације и представља мост између науке и друштва у целини. 

 

Главни циљ Центра је да генерише научно-образовни процес, процес сталног учења и 

усавршавања са директним активностима у сарадњи са Министарством просвете 

Републике Србије.  

 

Постоје четири главне целине Центра: интерактивни изложбени простор, „научни клуб“ са 

лабораторијама и учионицама, планетаријум и вишенаменска конференцијска дворана. 

  

Архитектуром објекта мора се приказати визија Центра, њена намена и просторно 

обележје са посебним архитектонским квалитетима, технологијом и принципима 

одрживости.  

 

Центар ће бити интегрисан у околину као део кампуса науке и уметности – блока 39 са 

идејом да постане једно од архитектонских симбола Београда. 

 

 

 
 

Центар за промоцију науке:  

 

Зграда површине - 10.000 м²  

 

Зграда и предвиђена зелена површина - 20.914 м² 

 

Укупна површина блока 39 – 11,66 ха 


