
МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерење 18 ЕСПБ (A и AT), 14 ЕСПБ (У) 
2.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 
300 + 300 > OКРУЖНИ ЗATВOР 
 
Година студија:  
02. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
Наставник: 
Доц Mилaн Ђурић 

Сарадници у настави:   
Aсс Aлeксaндaр Бoбић, спoљ.сaр. Нeвeнa Пoлeдицa, спoљ сaр. Taмaрa Пoпoвић 

Број кабинета:  
345 
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
По договору 
Телефон:                                                                                                                           Е-маил: ma.djuric@gmail.com 
www адреса:                                                                                                          
 
Критеријуми за пријем студената:  
Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 
Циљеви и приступ настави: 
Разумевање друштвеног контекста и просторних захтева задате локације. 
Развијање способности прикупљања информација, дефинисања, анализе и критичког просуђивања 
проблема и формулисања стратегије за даљи рад на пројекту. 
Формулисање пројектног задатка и програмских основа за израду идејног архитектонског решења. 
Адекватно познавање и других вештина укључених у процес пројектовања. 
 
Пројектни задатак: 
Архитектонско-урбанистички пројекат Oкружнoг зaтвoрa зa 300 + 300 кoрисникa (зaтвoрeникa-
притвoрeникa)  
Тематски оквир пројекта: Зaтвoр - oд Пaнoптикoнa дo Maтриксa 
Просторни оквир пројекта: 300 + 300 – два блoкa Бoрчa – Кoвилoвo. 
 



Метод извођења наставе:  
Разматрање теоријских, програмских и просторних одредница задате теме. 
Анализа друштвено-историјских условљености и архитектонско-урбанистичких параметара на 
локацији, планске и 
архивске документације. 
Компаративна анализа постојећих програмских и просторних концепата архитектонских објекта - 
релевантних 
примера из савремене архитектонске праксе или са задате локације. 
Разматрање потенцијалних нових просторно-програмских решења, дефинисање и валоризација 
концепта. 
Дефинисање програмског и просторног концепта рада. 
Разрада детаљног програма пројекта са релевантним архитектонско-урбанистичким параметрима. 
Израда идејног архитектонско-урбанистичког решења 
 
 

Термински план извођења наставе  
нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           
01 Теорије и праксе Предавања и истраживање 
02 Теорије и праксе Предавања и истраживање 
03 Теорије и праксе Предавања и истраживање са прегледом радова 
04 Локација Истаживање 
05 Програм - 
06 Поставка - 
07 1. Колоквијум:  
08 Поставка - 
09 Разрада  
10 Разрада  
11 Разрада  
12 Разрада  
13 2. Колоквијум:  
14 Продукција  
 

Обавезна литература:  
Cvetković,Vladimir N. Volja za novo. Beograd: Dereta, (2007). 
Foucault, Michel. Od drugih prostora, Of Other Spaces (1967), izvorno objavljeno u: Dits et écrits Paris: 
Gallimard (1984). 
Fuko, Mišel. Arheologija znanja. Beograd/Novi Sad: Plato/Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića 
(1998). 
Fukо, Мišеl. Nаdzirаti i kаžnjаvаti. Srеmski Kаrlоvci/Nоvi Sаd: Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа 
(1997). 
Hardt, Michael and Antonio Negri. Empire. Cambridge MA: Harvard University Press (2000). 
Parr, Adrian, ed. The Deleuze Dictionary. New York: Columbia Univesity Press (2005). 
Tscuhmi, Bernard and Irene Cheng, eds. The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. 
New York: Monacelli Press (2003). 
Оже, Мark. Прилог антропологији савремених светова. Београд: Библиотека ХХ век (2005). 
 
 



Препоручена литература: 
По договору. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Из курикулума 

Критеријуми оцењивања: 
Из курикулума 

Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују 
пре полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање 
са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 
стећи највише 100поена. 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 пројекат 45 
колоквијуми 25 усмена одбрана пројекта 5 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
 
 
 
 
 
 
 


