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лекции по архитектура

П Р О С Т О Р    И    Т Е Л О 

ЦЕЛИ:

> Вреднување и чуствување на архитектурата во која се живее

> Поврзување на индивидуалниот стан со човечки карактеристики

> Вреднување на просторот и димензиите во сопствениот дом -личниот простор

> Учење на инструменти за мерење и сразмерување

> Користење на сопственото тело како размерник (мерен инструмент)

> презентирање состојби преку основа (план) користејќи коректни симболи 

> Програмирање 

> Организирање на простор според програма 

> Илустрирање на замислен простор (соба –фантазија)
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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)

вежба бр.10. ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН
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>  Анализа на станот и станбени единици по функционални целини:

>> спиење + хигиена

>> подготовка + земање на храна 

>> влегување + боравење

вежба бр.10. ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН

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).
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> 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.

Секој студент треба да опреми и организира одреден стан, според 

распоредот и програмата зададени на следните страници
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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.
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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.
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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.



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.



За да се дојде до конечниот резултат - основа и пресек на станот- во следните две недели треба да се 

фокусирате на секој поединечен простор (функција) одделно. 

Тоа ја подразбира следната методологија на работа:

1. Најпрво, треба да претпоставите основен распоред на програмата во одделните простории во 

рамки на зададената основа; во претпоставувањето на одредена намена, поаѓате од големините, 

ориентацијата и поврзаноста на просторите.

2.    Потоа, за секоја поединечна просторија/функција предлагате едно решение (секако, после повеќе 

обиди и проверки!)  што треба да го образложите преку кусо и концизно објаснување – најдобро 

графички во вид на просторна и/или функционална анализа. За секоја од обработуваните 

функционални единици (влегување, дневен престој, спиење, хигиена, подготовка и земање на 

храна) потребно е да се изработи посебно објаснување на посебен лист (А4 формат) и истиот да 

се испрати на увид (консултација) на мејл-адреса ... повеќе информации за фомата на испраќање-

во продолжение...

3. По утврдување на конечниот распоред, се изработува интегралната основа и пресек, при што 

решенијата повторно подлежат на преиспитување и евентуална корекција (секој индивидуално, по 

свое наоѓање).

*    Како и во секој проектен процес, секој чекор наведен погоре го преиспитува претходниот; така, решавањето на 

поединечните соби (чекор 2) може да покаже потреба од промена на генералната диспозиција на програмата (чекор 1), 

или при составувањето на целината (чекор 3), да треба да се прилагоди решение на одредена соба (чекор 2).

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА    за вежба бр.10. СТАН

вежба бр.10. ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН



вежба бр.10. ПРОСТОР И ТЕЛО. СТАН

ПОБАРАНИ МАТЕРИЈАЛИ    за 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

СИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ТРЕБА ДА СЕ СКЕНИРАНИ ИЛИ ФОТОГРАФИРАНИ - СО ЈАСНО ПРИКАЖАНО 

РЕШЕНИЕ ПРОСЛЕДЕНО СО КОНЦИЗНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ.
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Д И Н А М И К А    Н А   Р А Б О Т А    за вежба бр.10. СТАН

13.05.2020 - задавање на вежба бр.10

27.05.2020 - да се испрати предлог-решенијата за одделните функции во станот, 

заедно со нивното образложение на мејл адреса, и тоа:

> Студентите од бр. 1 до бр.80, на адреса: mano.marija@arh.ukim.edu.mk

> Студентите од бр.81 до бр.154, на адреса: b.bajkovski@gmail.com

до 10.06.2020 - изработка на завршниот дел: основа и пресек во размер 1:50

(на 10.06.2020 се задава вежба бр.11)

Ве молам испраќајте целосен материјал, колку што е можно појасна слика, и тоа во еден мејл!  

mailto:mano.marija@arh.ukim.edu.mk
mailto:b.bajkovski@gmail.com
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ВЕЖБИ - ПРИМЕРИ

Примерите што се прикажани во продолжение се копии од 

вежби изработени низ минатите години, во рамките на истите 

методски единици по предметот, но под различни услови и 

барања. Затоа внимателно разгледувајте ги, а во сопствените 

графички вежби водете се од насоките дадени претходно.

Да се има предвид дека истакнатите графички трудови може да 

содржат неисправности во одделни аспекти, со оглед дека и тие се 

изработени од студенти во првата година на студирање 

архитектура.






































