
    
 
 

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ НА 
СТУДЕНТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР 

 
Локација: 
 
Палата Кузман, локал 13 
Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28, 1000 Скопје 
 
Услови за учество: 
 
Право на учество на Конкурсот за идејно архитектонско решение и ентериерно уредување на 
Студентскиот културен центар имаат студентите на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во 
Скопје. Тимовите ги оформуваат студенти од архитектонскиот факултет, со тоа што можат да 
бидат мултидисциплинарни, односно, во нив да учествуваат студенти од било кој факултет при 
УКИМ, кој во изработката на комплетното идејно решение може да ја најде својата примена.  
 
Конкурсна задача: 
 
Задача на овој Конкурс е изработка на идејно архитектонско решение и ентериерно уредување 
на Студентски културен центар. 
Просторот треба да вдоми две главни содржини 

1. Канцеларија за работа на Универзитетското студентско собрание и Студентскиот 
правобранител; 

2. Студентскиот културен центар - мултуфункционален простор во кој би се наоѓале бифе и 
простор каде ќе се одвиваат настаните и програмата предвидена според програмата на 
центарот 

 
Проектна програма: 
 

1. Канцелариски простор. Една просторија со единствена намена - канцеларија за 
потребите на Универзитетското студентско собрание со најмалку 3 бироа (работни 
места) и соодветна нова опрема. 

2. Студентски културен центар: Може да биде една голема просторија, може, но не мора, 
да содржи мобилни прегради во која може да се организираат: 
 

• седници на собранието на Универзитетското студентско собрание (ова подразбира 
столици и друг простор за седење (пример клупи или сл.) за околу 40 луѓе и проектор 

• работилници, конференции, и други настани од едукативен карактер (истиот мебел од 
погоре) 



• простор за дружење, работа и читање (додека не се одвива настан, студентите може да 
дојдат да учат, да пијат кафе, да работат и слично) 

• свирки во рамки на капацитетот (столиците се тргаат во заклучената канцеларија) 
• проекции  
• изложби 
• мали забави 
• и сл.  

*во состав на овој простор треба да има кујна која би служела како самоодржливо бифе на 
студентите 

3. Тоалетите треба да се реновираат 
4. Треба да се предвиди и остава за складирање на опрема за предвидените настани 

(звучници, појачала, итн.) 
 
Критериуми за оценување: 
 

• Функционалност и конструктивна логика на предложеното решение 
• Современост на архитектонскиот израз 
• Изводливост на предложеното решение 
• Економичност на предложеното решение 
• Јасност и комплетност на прилозите 

 
Комисија: 
 
Проф. д-р Огнен Марина- Архитектонски факултет Скопје 
Вонр. проф д-р Бојан Каранаков – Архитектонски факултет Скопје 
Проф. д-р Ана Тромбева - Гаврилоска – Архитектонски факултет Скопје 
Ева Цветковска 
Наташа Николовска 
Филип Србиноски 
 
Награди: 
 
I награда  500€ 
II награда  300€ 
III награда  200€ 
 
Важни датуми и рокови: 
 
Објавување на конкурсот   23. јуни 2021 
Испраќање на конкурсните решенија  15. јули 2021 
Објавување на резултати   30. јули 2021 
 
Начин на поднесување на прилозите: 
 
Предлог решенијата треба да бидат прикажани на најмногу 2 листа А1 формат 59,4см/84,1см 
со вертикална ориентација. Прилозите треба да се дигитални, снимени во pdf формат и да не 
се поголеми од 20 MB (10 MB по лист). 



Листовите треба да ги содржат сите потребни графички и текстуални информации (основа, 
пресеци, детали, визуелизации, текстуален опис) за јасна презентација на предлогот на 
учесниците на конкурсот.  
Текстуалните информации треба да бидат на македонски јазик со фонт Arial и големина од 
најмалку 12 точки.  
 
Анонимност 
 
За да се запази анонимноста на учесниците на конкурсот, секој труд треба да има шифра во 
горниот десен агол на секој лист, составена од 8 знаци (латинични букви и/или цифри). 
Никаква друга документација, сем дигиталните слики нема да се земаат предвид од 
комисијата. На прилозите не смее да има, потписи, логоа, инсигнии или било каква можност за 
идентификација на авторот сем, шифрата во горниот десен агол на секој од листовите со фонт 
Arial и големина од 48 точки. 
Дозволено е учество на поединци и тимови. Секој поединец или тим има право да учествува со 
само 1 решение.  
Учесниците на Конкурсот треба да креираат меил адреса специјално за поднесување на 
прилозите од Конкурсот XXXXXXXX@gmail.com (каде XXXXXXXX е шифрата на поднесениот труд) 
и од таа меил адреса да ги испратат своите предлози на адресата skckonkurs@arh.ukim.edu.mk 
 
Прилог подлога 
 
Во прилог на овој распис има основа на просторот предвиден за Студентски Културен Центар. 
Основата е само ориентациона подлога и се разликува од постоечката (реална) состојба. Ова 
подразбира дека учесниците на Конкурсот треба да го посетат просторот и да ја констатираат и 
документираат постоечка состојба како основа за нивниот предлог. 
Посетата на просторот може да се оствари секој ден преку директен контакт и во договор со 
Претседателот на Универзитетското студентско собрание Ева Цветковска, телефон за контакт 
071 33 91 97. 
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