
Организација и реализација на наставата од предметот  
АРХИТЕКТОНСКО ПРОЕКТИРАЊЕ 1,  
на Архитектонскиот факултет во Скопје 
за време на вонредна состојба и мерките на надлежните органи во РСМ за 
спречување на внесувањето и ширењето на коронавирусот - Covid-19 
 
 
 
 
ПРЕДАВАЊА 
Предавањата предвидени со предметната програма од предметот Архитектонско 
проектирање 1 ќе бидат пренесени како презентации (во pdf-формат) на веб-страната 
на Архитектонскиот факултет. Предавања ќе се прикачуваат секоја среда (согласно 
распоредот на часови на Факултетот). 
Заради запазување на континуитетот во наставата (и во делот на вежби и во делот на 
предавања), првата сесија (8.4.2020) вклучува сиже од последното одржано предавање 
на тема „Мерки, размер, пропорции“, дополнето и проширено во делот што се 
однесува на антропометријата. Сето тоа е поврзано со задачите што претстојат во 
сегментот на вежби од предметот, како и со следните предавања во кои ќе проследиме 
како овие мерливи карактеристики ги трансферираме во активности, а со тоа 
просторот покрај своите физички карактеристики, добива и дополнително значење 
преку неговото користење. „Користењето на просторот“ понатаму ќе го 
проследиме во серијата предавања за специфичните користења на станбениот простор 
(во рамките на еден дом), односно преку основните функции на домот, ќе ги 
разгледуваме и ќе учиме за принципите на организирање на посебните делови на 
станот, именувани како: простори за спиење, простори за одржување нега и хигиена на 
телото, простори за подготовка и за земање на храна, простори за престојување, 
простори за влегување и дистрибуција во станот. После усвојување на посебните 
барања и принципи на поединечните функционални единици во станот (честопати 
препознаени во посебни просторни единици- соби), потребно е да се укаже и на 
потребата за меѓусебно поврзување/одделување на единиците во функционални 
групи, и конечно организирање на сите делови во функционална и просторна целина. 
Тоа ќе биде предмет на разгледување во последното предавање „Организација на 
станот“ во рамките на предметот Архитектонско проектирање 1. 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
За потребите на одредени методски единици, покрај предавањата, подготвен е и 
дополнителен материјал- извадоци од две книги – прирачници за архитектура: 
- Домување, извадок од „Нојферт“ Архитектонско проектирање – Прирачник, 
издадено на македонски јазик од Арс Ламина, Скопје, 2010. 
- извадоци од „Antrpoloske mere i enterijer“ (orig. Human Dimension &Interior Space -  
Човековите мерки и внатрешниот простор“), Ј.Панеро/М.Зелник, Белград, 1987 
 
Истите се достапни како pdf-документ на веб-страната на факултетот (во делот на 
предметот Архитектонски проектирање 1) 



ВЕЖБИ 
Во летниот семестар, планирани се пет вежби. Две од нив (Вежба бр.7 и Вежба бр.8) 
веќе се работени, и верувам завршени, според планот на работа пред прекинот на 
наставата на Архитектонскиот факултет.  Дел од планираните вежби за преостанатиот 
дел од семестарот (Вежба бр.9. СОБА) ќе се преформулираат за да може студентите да 
работат самостојно во домашни услови; дел ќе се изработат делумно (Вежба бр.10. 
СТАН) - фокусирајќи се на аналитичкиот дел на задачите, додека проектантскиот дел 
ќе се практикува (ВЕЖБА бр.11. КУЌА) кога ќе се воспостават услови за работа, преку 
непосредна комуникација, на Факултетот 
Графичките вежби се работат самостојно во домашшни услови, според насоките 
пренесени по посебна презентација (достапно на веб-страната на Факултетот). 
Сите графички вежби - оние што се веќе изработени како и оние што ќе се 
работат во услови на настава на далечина, ќе се предадат во физичка 
форма кога за тоа ќе постојат безбедни услови во просторите на 
Факултетот.  
 
 
 
 
КОНСУЛТАЦИИ 
Индивидуална консултација, по потреба од страна на студентот, ќе може да се 
реализира преку електронска пошта на следната 
адреса:  mano.marija@arh.ukim.edu.mk во неделата по задавањето на конкретната 
задача, но најдоцна во петок (со цел да може наставникот да одговори во најскоро 
време, во период од петок до понеделник- зависно од бројот и комплексноста на 
испратениот материјал) 
 
Генерално, од студентите се очекува благовремено да се информираат, 
активно да ги следат методските единици, навремено и совесно да ги 
извршуваат задачите зададени во презентациите, како и самостојно да 
развиваат техники за лично надградување. 
 
 


