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Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Јована Видаковић

Занимање студент архитектуре

Телефон 0658807270

Имејл jova.vidakovic@gmail.com

Биографија Јована Видаковић рођена је 1994. Године у Параћину. Основне студије
уписала 2013. године, а мастер студије 2016.године на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. Студентски пројекти су често
излагани на семестралним генерацијским као и стручним изложбама . Од
јесени 2016 год., ради као студент демонстратор на департману за
пројектовање на Архитектонском факултету у Београду.

Подаци о институцији

Назив институције AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING V I N K L A

Седиште BEOGRAD, VLADETINA 18

ПИБ 107141145

Матични број 62528788

Одговорно лице Milanka Rajkovic, dipl.ing.arh.

Веб сајт https://rs.linkedin.com/in/milanka-rajkovic-01b454b

Имејл milanka.rajkovic.79@gmail.com

Подаци о експонату

Назив Муаре зид



експоната

Кључне
речи
пројекта

зид, покрет, илузија,

Научне
области

остало
мултидисциплинарне

Опис
експоната

Eкспонат је обликован као архитектонски елемент зида који интерреагује
са корисницима стварајући различите облике илузија. Састоји се од
основне челичне конструкције на коју се ослањају фиксни и покретни
елементи. Фиксни елемент је лим са штампаним облицима илузија, који
који даје изглед експонату у основном стању. Покретни елементи су
стаклени панели. Једноставним механизмом преклапања панела ставара
се доживљај девет различитих облика илузија.

Пројектни тим

Име и
презиме

Јована Видаковић

Занимање студент архитектуре

Имејл jova.vidakovic@gmail.com

Биографија Јована Видаковић рођена је 1994. Године у Параћину. Основне студије
уписала 2013. године, а мастер студије 2016.године на Архитектонском
факултету Универзитета у Београду. Студентски пројекти су често
излагани на семестралним генерацијским као и стручним изложбама . Од
јесени 2016 год., ради као студент демонстратор на департману за
пројектовање на Архитектонском факултету у Београду.

Имплементација пројекта

Предмер материјала и радова
Рб Опис Количина Јединична вредност Збир

1 Бетон МБ 20 2.5 5297 10594

2 челична конструкција 1 2000 2000

3 челична подконструкција 3 810 2430



4 лим 4 1200 4800

5 штампано каљено стакло са уградњом 1.5 14500 14500

6 клизни носач 6 2000 12000

7 штампа шаблона за лим 1 2000 2000

8 прохром шраф 20 87 1740

9 додатни непланирани трошкови 1 7000 7000

Рб Опис Количина Јединична вредност Збир

Техничка документација

2_димензионисање.pdf (528 KB)
3_шаблон.pdf (2,4 MB)
1_аксонометриија.pdf (8,71 MB)
4_амбијент.pdf (8,68 MB)
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