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Награда за архитектуру Ђорђе Табаковић је највише признање Друштва архитеката Новог Сада за 
изузетан стваралачки и прегалачки допринос у области архитектуре. 
 
Награда се додељује појединцима или ауторским тимовима који делују у континуитету, за 
истакнута и плодотворна остварења на територији Војводине, која су потврђена вредностима 
врхунског домета и која су имала у одређеном раздобљу прогресивни утицај на достигнуће, 
развој и друштвену улогу архитектуре. 
 
У име Друштва архитеката Новог Сада ово највише признање додељује Веће награде за 
архитектуру Ђорђе Табаковић. Веће награде за архитектуру Ђорђе Табаковић сачињавају сви 
добитници награде за архитектуру Ђорђе Табаковић. 
 
Предлог кандидата за награду могу подносити чланови Већа награде за архитектуру Ђорђе 
Табаковић, организације удружења архитеката са територије Војводине као и друге струковне и 
образовне институције у области архитектуре са територије Војводине. 
 
Предлагач је дужан  да Већу награде за архитектуру Ђорђе Табаковић у писаној форми поднесе 
предлог за Кандидата, имајући у виду дела Кандидата која су дефинисана одредницама у првом 
и другом ставу овог позива за предлог за награду, и да достави: 
- пријаву кандидатуре за награду 
- радну биографију са описом свих остварења или деловања Кандидата на подручју архитектуре,  
  науке и теорије или историје архитектуре и есејистичке или критичке публицистике 
- списак признања, друштвених и конкурсних награда, признатих заслуга и посебних звања која   
  је кандидат стекао. 
 
За стваралачка  ауторска дела у архитектури: 
- графичке прилоге - цртеже који опредељују намену, техничке и естетске карактеристике    
  сваког објекта  
- фотографије из којих се може сагледати укупни габарит сваког објекта.  
  За дело у науци и теорији или историји архитектуре као и за дело есејистичке или критичке 
  публицистике: 
- штампани примерак  дела 
 
Предлагач  такође може поднети и већ раније објављене оцене, мишљења, критике, рецензије 
или други расположиви материјал који приказује, тумачи и осветљава допринос Кандидата и 
поткрепљује кандидатуру. 
 
Позив за предлог за награду се расписује од 01.04.2019., а рок за подношење предлога са 
комплетном документацијом је до 30.04.2019. године.  
 
Предлози се достављају на адресу Друштва архитеката Новог Сада, улица Светозара Милетића 
број 20. сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова, до 30 априла 2019.године. 
Контакти: +381 21 423485, dans@dans.org.rs. 
 
Предлагачи - кандидати који су претходном периоду већ поднели своју кандидатуру, и чији 
радови остају у конкуренцији за награду,  треба да своје прилоге прлагоде према условима овог 
позива.  
 

 
за Веће Табаковићеве                                                                                   Председник  
награде архитектуре                                                                                      Друштва архитеката Новог Сада 
 
арх. Милан Марић                                                                                         арх. Слободан Јовић                                                                                                                              
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