
лекции по архитектура

П Р О С Т О Р    И    Т Е Л О 

А Р Х И Т Е К Т О Н С К О   П Р О Е К Т И Р А Њ Е   1



СТРУКТУРА 

[1]

ВЕЖБА БР. 10

[2]

ГЕНЕРАЛНИ СОГЛЕДУВАЊА
анлитичност

движење/пристапност

влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој

осветлување

влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој

скица

технички цртеж

[3]

СТАН ТИП 1
влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој

[4]

СТАН ТИП 2
влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој

[5]

СТАН ТИП 3
влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој

[6]

СТАН ТИП 4
влезен простор, родителска спална соба, соба за деца, бања, тоалет, кујна, трпезарија, дневен престој



Вежба бр.10 „СТАН“ се изработува на зададени случаи - постоечки станови (дадни во основа) 

во рамки на повеќесемејни станбени згради и е замислена во два сегменти:

СЕГМЕНТ 1:

Организирање на зададена програма во поединечни функционални единици (соби) 

СЕГМЕНТ 2:

Поврзување на поединечни функционални единици (соби) во целина (стан).

[1]

ВЕЖБА БР. 10



ПОБАРАНИ МАТЕРИЈАЛИ    
вежба бр.10. СТАН

СЕГМЕНТ 1:
Од секој студент се очекува 5 прилози во .jpg или .pdf –формат (за секоја функција одделно: 

спиење, санитарии, подготовка и земање на храна, престој и влез). Предлог-решението треба да 

биде во размер 1:50, со коректни ознаки, во техника молив на хартија.  
• Дополнителните скици што го објаснуваат решението може да бидат и во поинаков размер, на располагање 

имате повеќе начини, но целта е да може да се изразите преку цртежи што ги објаснуваат основните 

постапки што довеле до конкретното решение; при тоа, секогаш се стремиме физичките карактеристики на 

дадениот простор да ги доведеме во релација со функционалните барања! Потрудете се да одговорите на две 

основни прашања: 1) како се одвиваат основните фунции во просторот?, 2) каква е неговата просторна 

организација? 

Цртежите се работат во молив, по потреба со додавање на моливи во боја;  многу концизен текст (доколку е 

неопходно) треба да биде внесен на самиот цртеж. 

СЕГМЕНТ 2:
Како краен резултат од вежбата се бара:

- основа на станот со вцртана опрема и мебел (без коти), размер 1:50;

- еден пресек на станот, што поминува низ кујната, со поглед кон главната работна површина, 

размер 1:50



> Основите на становите се дефинирани со основни коти кои се фиксни, додека недефинираните 

големини треба да се одредат во процесот на проектирање.

> Дебелините на ѕидовите треба да бидат според следните вредности: надворешни ѕидови = 30cm; 

внатрешни ѕидови = 10 cm или 20 cm кога се дел од конструктивниот систем. Возможно е додавање на 

преградни ѕидови, но се препорачува тоа да бидат лесни прегради (паравани) или елементи од мебел, 

како не би се нарушила просторноста.

> Отворите се дефинирани само со нивната генерална поставеност (од која нема отстапување!), но 

големините треба да се дефинираат согласно решението: ширина/висина/начин на отворање на врати; 

ширина/висина/парапет на прозорци.



АНАЛИТИЧНОСТ
влезен простор



АНАЛИТИЧНОСТ
родителска спална соба, соба за деца



АНАЛИТИЧНОСТ
бања



АНАЛИТИЧНОСТ
кујна + трпезарија



АНАЛИТИЧНОСТ
дневен престој

Студент: Теодора Спасова



СКИЦА 

[1] размер

[2] пропорција

[3] модуларна мрежа

[4] архитектонски елементи (ѕидови, отвори, опрема)

[5] забелешки

Студент: Методија Ѓоргиевски



СКИЦА 

[1] размер

[2] пропорција

[3] модуларна мрежа

[4] архитектонски елементи (ѕидови, отвори, опрема)

[5] забелешки

Студент: Методија Ѓоргиевски



СКИЦА 

[1] размер

[2] пропорција

[3] модуларна мрежа

[4] архитектонски елементи (ѕидови, отвори, опрема)

[5] забелешки

Студент: Методија Ѓоргиевски



СКИЦА 

[1] размер

[2] пропорција

[3] модуларна мрежа

[4] архитектонски елементи (ѕидови, отвори, опрема)

[5] забелешки

Студент: Методија Ѓоргиевски



ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ



ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ



ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ



ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ



За студентите: од ред.бр.1 (Азизи А.) до ред.бр.40 (Дурмиши Ј.)

Да се опреми и организира стан (прикажан на скицата), 

за потребите на едно четири члено семејство.

Станот треба да содржи:

- влезен простор;

- родителска спална соба (мин. опрема: спиење, 

гардеробирање, тоалетирање)

- две еднокреветни соби за деца од училишна возраст 

(мин. опрема: спиење, гардеробирање, работа);

- комплетно опремена бања (мин. опрема: мијалник, када, 

биде, WC-школка);

- тоалет (мин. опрема: мијалник, WC-школка);

- кујна со соодветна опрема (мин. опрема: складирање, 

миење, мех.обработка, термичка обработка)

- трпезарија за пет лица (како посебна просторија или во 

склоп на дневниот престој);

- дневен престој (мин. опрема: седење/одмор за четири 

лица, гледање ТВ).

* доколку дозволуваат просторните услови, може да се додаде и  

дополнителна содржина во склоп на секоја соба одделно, но и во 

рамки на станот (како на пр. дополнителен работен простор, 

остава, утилити простор, итн), но не на сметка на барањата погоре.



[3]

СТАН ТИП 1
Пример 1



[3]

СТАН ТИП 1
родителска спална соба, соба за деца



[3]

СТАН ТИП 1
кујна, трпезарија



[3]

СТАН ТИП 1
дневен престој



[3]

СТАН ТИП 1
бања + тоалет



[3]

СТАН ТИП 1
влез



[3]

СТАН ТИП 1
Пример 2



[3]

СТАН ТИП 1
влез



[3]

СТАН ТИП 1
дневен престој + трпезарија



[3]

СТАН ТИП 1
кујна



[3]

СТАН ТИП 1
родителска спална соба



[3]

СТАН ТИП 1
соба за дете



[3]

СТАН ТИП 1
бања + тоалет



[3]

СТАН ТИП 1
бања + тоалет



За студентите: од ред.бр.41 (Ѓоргоска М.) до ред.бр.80 (Петреска Ј.)

Да се опреми и организира стан (прикажан на скицата), за 

потребите на едно четири члено семејство.

Станот треба да содржи:

- влезен простор;

- родителска спална соба (мин. опрема: спиење, 

гардеробирање, тоалетирање)

- две еднокреветни соби за деца од училишна возраст (мин. 

опрема: спиење, гардеробирање, работа);

- комплетно опремена бања (мин. опрема: мијалник, када, 

биде, WC-школка);

- тоалет (мин. опрема: мијалник, WC-школка);

- кујна со соодветна опрема (мин. опрема: складирање, 

миење, мех.обработка, термичка обработка)

- трпезарија за пет лица (како посебна просторија или во 

склоп на дневниот престој);

- дневен престој (мин. опрема: седење/одмор за четири 

лица, гледање ТВ).

* доколку дозволуваат просторните услови, може да се додаде и  

дополнителна содржина во склоп на секоја соба одделно, но и во 

рамки на станот (како на пр. дополнителен работен простор, 

остава, утилити простор, итн), но не на сметка на барањата погоре.



[4]

СТАН ТИП 2

Пример 1



[4]

СТАН ТИП 2

Пример 1



[4]

СТАН ТИП 2
дневен престој 



[4]

СТАН ТИП 2
влез



[4]

СТАН ТИП 2
дневен престој



[4]

СТАН ТИП 2
кујна + трпезарија



[4]

СТАН ТИП 2
бања



[4]

СТАН ТИП 2
бања



[4]

СТАН ТИП 2
родителска спална соба, соба за дете



[4]

СТАН ТИП 2

Пример 2



[4]

СТАН ТИП 2
влез



[4]

СТАН ТИП 2
дневен престој 



[4]

СТАН ТИП 2
кујна + трпезарија



[4]

СТАН ТИП 2
бања + тоалет



[4]

СТАН ТИП 2
родителска спална соба, соба за дете



[4]

СТАН ТИП 2
родителска спална соба, соба за дете



[4]

СТАН ТИП 2

Пример 3



[4]

СТАН ТИП 2
родителска спална соба, соба за дете



[4]

СТАН ТИП 2
бања + тоалет



[4]

СТАН ТИП 2
кујна + трпезарија



[4]

СТАН ТИП 2
дневен престој 



[4]

СТАН ТИП 2
дневен престој 



[4]

СТАН ТИП 2
дегажман



[5]

СТАН ТИП 3



За студентите: од ред.бр.81 (Пренџова Е.) до ред.бр.123 (Шулевска К.)

Да се опреми и организира стан (прикажан на скицата), за 

потребите на едно четири члено семејство.

Станот треба да содржи:

- влезен простор;

- родителска спална соба (мин. опрема: спиење, 

гардеробирање, тоалетирање)

- соба за две деца од училишна возраст (мин. опрема: 

спиење, гардеробирање, работа);

- комплетно опремена бања (мин. опрема: мијалник, када, 

биде, WC-школка);

- тоалет (мин. опрема: мијалник, WC-школка);

- кујна со соодветна опрема (мин. опрема: складирање, 

миење, мех.обработка, термичка обработка)

- трпезарија за пет лица (како посебна просторија или во 

склоп на дневниот престој);

- дневен престој (мин. опрема: седење/одмор за четири 

лица, гледање ТВ).

* доколку дозволуваат просторните услови, може да се додаде и  

дополнителна содржина во склоп на секоја соба одделно, но и во 

рамки на станот (како на пр. дополнителен работен простор, 

остава, утилити простор, итн), но не на сметка на барањата погоре.



[5]

СТАН ТИП 3
влез



[5]

СТАН ТИП 3
влез



[5]

СТАН ТИП 3
родителска спална соба, соба за дете



[5]

СТАН ТИП 3
бања, тоалет



[5]

СТАН ТИП 3
кујна + трпезарија



[5]

СТАН ТИП 3
дневен престој



[6]

СТАН ТИП 4



вежба бр.10. ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН

За студентите: од ред.бр.125 (Ањовска С.) до ред.бр.154 (Малева С.)

Да се опреми и организира стан (прикажан на скицата), за 

потребите на едно четири члено семејство.

Станот треба да содржи:

- влезен простор;

- родителска спална соба (мин. опрема: спиење, 

гардеробирање, тоалетирање)

- две еднокреветни соби за деца од училишна возраст (мин. 

опрема: спиење, гардеробирање, работа);

- комплетно опремена бања (мин. опрема: мијалник, када, 

биде, WC-школка);

- тоалет (мин. опрема: мијалник, WC-школка);

- кујна со соодветна опрема (мин. опрема: складирање, 

миење, мех.обработка, термичка обработка)

- трпезарија за пет лица (како посебна просторија или во 

склоп на дневниот престој);

- дневен престој (мин. опрема: седење/одмор за четири 

лица, гледање ТВ).

* доколку дозволуваат просторните услови, може да се додаде и  

дополнителна содржина во склоп на секоја соба одделно, но и во 

рамки на станот (како на пр. дополнителен работен простор, 

остава, утилити простор, итн), но не на сметка на барањата погоре.



[6]

СТАН ТИП 4



[6]

СТАН ТИП 4
влез



[6]

СТАН ТИП 4
родителска спална соба, соба за дете



[6]

СТАН ТИП 4
бања + тоалет



[6]

СТАН ТИП 4
кујна + трпезарија



[6]

СТАН ТИП 4

дневен престој



ПОТРЕБНИ МАТЕРИЈАЛИ    
вежба бр.10. СТАН

СЕГМЕНТ 1:
Од секој студент се очекува 5 прилози во .jpg или .pdf –формат (за секоја функција одделно: 

спиење, санитарии, подготовка и земање на храна, престој и влез). Предлог-решението треба да 

биде во размер 1:50, со коректни ознаки, во техника молив на хартија.  

СЕГМЕНТ 2:
Како краен резултат од вежбата се бара:

- основа на станот со вцртана опрема и мебел (без коти), размер 1:50;

- пресек на станот (поминува низ кујната, со поглед кон главната работна површина!), размер 1:50
до 10.06.2020 год.



лекции по архитектура

П Р О С Т О Р    И    Т Е Л О 

А Р Х И Т Е К Т О Н С К О   П Р О Е К Т И Р А Њ Е   1

АКТИВНОСТИ:

>  Ознаки на мебел и опрема

>  Снимка (план-основа) на сопсвеното живеалиште

>  Соба

>> снимка на сопсвената соба: мерки, размер, користење

>> програмирање: листа на случувања 

>  Анализа на станот и станбени единици по функционални целини:

>> спиење + хигиена

>> подготовка + земање на храна 

>> влегување + боравење

>  Организација на станбените единици во органска целина (во основа и во пресек)



3.6.2020

Презентација вежба бр.10

MS Teams

10.6.2020

Предавање #10

Задавање на вежба бр.11

MS Teams

???

Консултации за вежба бр.11 (во завршна фаза)

Предавање на в.7, в.8, в.9, в.10

АФС

???

Колоквиум 2

АФС

???

Испит 1

АФС

КАЛЕНДАР     
за Архитектонско проектирање 1- летен семестар 2019/2020


