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РАСПОРЕД НА ОБВРСКИ: 

Вежба 5 (консултации): 
- Термин 3: 13.01.2022 (четврток) во истите термини за секоја 
група 

ПРЕДАВАЊА: 
- 13.01.2022 Термин за консултации за семинарската

работа/тестот со почеток во 09.00 часот  

ВЕЖБА 5 се предава најдоцна на 20.01.2022 (четврток) како 
assignment на MS Teams до 23.59 часот (како сите претходни 
вежби)

СЕМИНАРСКАТА РАБОТА се предава најдоцна на 23.01.2022 
(недела) во PDF и DWG формат како assignment на MS Teams до 
23.59 часот (како сите претходни вежби)
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вкупно 44 бодови

~1/3 бодови ~2/3 бодови
(10-14 бода)  (30-34 бода)  
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POTATO DIAGRAM
МАПИРАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ГРАДСКИ ЗОНИ

Семинарската задача се работи во група (истиот тим кој работи на вежби) или 
индивидуално (студентите кои ги работат вежбите самостојно можат да формираат пар 
со друг студент кој работи самостојно). 

Целта на задачата е да се совлада техниката на мапирање на градски зони кои во себе 
опфаќаат различни аспекти на просторните и социјалните карактеристики на 
изградениот простор. 

Студентите работат на градски простор кој го познаваат, односно според нивното 
место на живеење (доколку студенти во парот се од различни градови избираат еден од 
двата града за кој ќе ја работат семинарската задача). Студентите кои се од Скопје ќе 
изберат една од понудените опции

Листа на градови/градски зони во РМ 

ЦЕНТАР (СКОПЈЕ), КАРПОШ (СКОПЈЕ), КИСЕЛА ВОДА И АЕРОДРОМ (СКОПЈЕ), ЧАИР И БУТЕЛ (СКОПЈЕ), 
ГАЗИ БАБА (СКОПЈЕ), ЃОРЧЕ ПЕТРОВ И САРАЈ (СКОПЈЕ), БИТОЛА, КУМАНОВО, ПРИЛЕП, ТЕТОВО, 
ВЕЛЕС, ОХРИД, ШТИП, ГОСТИВАР, СТРУМИЦА, КИЧЕВО, КАВАДАРЦИ, КОЧАНИ, СТРУГА, ГЕВГЕЛИЈА, 
РАДОВИШ, КРИВА ПАЛАНКА, ДЕБАР, ВИНИЦА, ПЕХЧЕВО, СВЕТИ НИКОЛЕ, НЕГОТИНО... 

Семинарскиот труд се изработува како pdf file на хоризонтален А1 формат или на проширен 
А1 формат (59,4/84++). Менувањето на форматот е во консултација со членовите на кабинетот
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POTATO DIAGRAM
СТРУКТУРА НА СЕМИНАРСКАТА ЗАДАЧА: 
А.   ИЗРАБОТКА НА МАПА (Potato Diagram) ВО РАЗМЕР 1:5000, 1:7500 ИЛИ 1:10000 
Мапата претставува главен информациски, аналитички и содржински дел на семинарската работа. 
Следејќи го примерот на Аберкромби во неа треба да се вметнат сите физички и социјални 
карактеристики на изградениот простор изразени преку процес на субјективно (лично) и 
објективно (генерално) набљудување на градските состојби. Potato отсечоците треба да ги 
евидентираат следните карактеристики на урбаниот простор: 

1. СОСЕДСТВА (отсечоци од градот со специфичен социо-просторен идентитет)
2. Специфични ИНСТИТУЦИИ (јавни установи, образование, медицински центри итн.) 
3. ПРОГРАМСКИ дефинирани средини (јасно дефинирани наменски зони – види предавање 5) 
4. Фрагменти на СОЦИЈАЛНА различност (делови од градот во кој има јасна социјална 

сегрегација на богати и сиромашни)  
5. ТИПО-МОРФОЛОШКИ целини (висока или ниска станбена структура, периметрални

компактни блокови, урбани блокови со самостоечки објекти за колективно домување, 
мегаструктури, традиционални градски ткива итн.)

6. ЦЕНТРАЛНОСТИ (просторни целини кои ги препознавате како одреден градски центар или 
урбани средишта на ниво на зоната која ја набљудувате во кој има административно-деловни 
објекти, комерцијално-трговски објекти, пазари, неформални простори за собир итн.) 

7. СЛОБОДНИ ПОВРШИНИ (јавни простори, плоштади, паркови, спортско-рекреативни зони) 

• Инфраструктурни коридори 
• Зелени коридори 
• Водени ентитети (езера, реки итн.) 
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POTATO DIAGRAM
СТРУКТУРА НА СЕМИНАРСКАТА ЗАДАЧА: 
Б.   ТЕКСТ ВО КОЈ СЕ ОПИШУВААТ ГЛАВНИТЕ ПРОГРАМСКО - ПРОСТОРНИ СЕГМЕНТИ   

НА МАПАТА 
Текстуалниот опис се состои од два дела. Првиот дел од текстот треба да содржи куси општи 
објаснување за градот/општината која се анализира (местоположба, број на жители, главни 
карактеристики итн.) во не повеќе од 150-200 зборови! Вториот дел на текстот ја претставува 
главната содржина која се однесува на седумте точки и коридори (види ДЕЛ А). Целта на овој текст 
не е да ја „раскаже“ мапата туку да ги потенцира главните просторни и социјални карактеристики 
на градскиот простор но и да воспостави релација помеѓу нејзините слоеви. Релациите треба да го 
поврзат начинот на користење на просторот со одредени специфики на анализираните слоеви 
(види материјал од примерите). Овој дел од семинарската работа треба да има помеѓу 500-700 
зборови
*Текстот се пишува во фонт Arial големина 14, а користените извори за истиот (барем  првиот дел) треба да се 
напишани под главниот текст со фонт Arial големина 12

В.   ГРАФИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА СЕМИНАРСКАТА РАБОТА 
- Мапата треба графички јасно да ги прикажува сите евидентирани слоеви вклучително и 

преплетот помеѓу одредени Potato отсечоци. (доколку е потребно да се користат транспарентни 
слоеви помеѓу различни ентитети). 

- Покрај мапата, семинарската работа треба да има прецизно дефинирана легенда во која покрај 
наведените точки од ДЕЛ А свое место може да најдат и други слоеви (видете ги примерите). 

- Семинарскиот труд треба да има ВИДЛИВ НАСЛОВ НА ГРАДСКАТА ЗОНА/ГРАДОТ што го 
мапира, ознака за „север“ секојпат ориентиран „нагоре“, графичка и нумеричка ознака за 
размер, име и презиме на авторот/авторите и академска година (зимски семестар 2021-22) 
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ТЕСТОТ СЕ РАБОТИ НА ДАТУМОТ И ВРЕМЕТО ПРЕДВИДЕНИ СО РАСПОРЕДОТ ЗА 
ОБВРСКИТЕ ВО КОЛОКВИУМСКАТА НЕДЕЛА. 

1. Секој студент непосредно пред започнувањето на колоквиумот ќе добие mail во
кој ќе има два attachment-а: PDF фајл во кој ќе биде приложена задачата и ACAD
фајл на кој ќе го работи тестот.

2. Во предвидениот рок секој студент треба да го испрати тестот во PDF и DWG (acad)
формат во посебен mail со именување на mail пораката и фајлот: ТЕСТ_Име и
Презиме на авторот со испраќање на адресата: velevski.slobodan@arh.ukim.edu.mk

3. Тестот ќе биде даден во формат А2 (42/59.4). Доколку имате потреба форматот
може да се зголеми!

4. Тестот се работи во размер 1:500

5. Тестот се испраќа како ACAD и PDF фајл!

mailto:velevski.slobodan@arh.ukim.edu.mk
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ПОВРШИНА ПРЕДВИДЕНА ЗА 
ПРИКАЗ НА РЕШЕНИЕТО 
ВО РАЗМЕР 1:500! 

Име, презиме и 
бр. на индекс! 

59,4см

42,0см

ACAD фајл  
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PDF фајл  

Услов со 
дефинирана:
- Површина хх ha, и
- Класа на 
намена А1 и Д  

Услов за влез и систем за 
паркирање во надземен паркинг 
простор

Услов за влез и систем на 
паркирање во катна гаража

Услов со кој е 
дефинирана категоријата, 
профилите и системот на 
вкрстување на улиците

Профил 1 
Профил 2 
Профил 3 
Профил 4

P

Профил 1 

Профил 2 

Профил 3 Профил 4 
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1. СО ЦЕЛ ДА ЈА ПРОВЕРИМЕ КОМУНИКАЦИЈАТА ПОМЕЃУ НАС, 
ОДНОСНО ДА ГИ ПРЕВЕНИРАМЕ МОЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ ОД 
ТЕХНИЧКА ПРИРОДА, СЕКОЈ СТУДЕНТ ДЕНЕС ЌЕ ДОБИЕ 
MAIL ИМЕНУВАН „ПРОВЕРКА“ ВО КОЈ ЌЕ БИДЕ ПРИКАЧЕН 
PDF ДОКУМЕНТ ОД ДЕНЕШНАТА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

2. ДОКОЛКУ НЕМАТЕ ДОБИЕНО MAIL ДЕНЕС ДО 13.00 ЧАСОТ 
ИСПРАТЕТЕ МИ ПОРАКА ДЕКА ГО НЕМАТЕ ДОБИЕНО ИСТИОТ 
НА velevski.slobodan@arh.ukim.edu.mk

3. ДОКОЛКУ ГО ДОБИЕТЕ MAIL-от НЕ ТРЕБА ДА ЈА 
ВОЗВРАТИТЕ ПОРАКАТА! 

СЕМИНАРСКА РАБОТА + ТЕСТ
30.12.2021 

mailto:velevski.slobodan@arh.ukim.edu.mk
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