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Наставна 
јединица 

АКТИВНОСТ НАЗИВ НАСТАВНЕ јединице 
Број 

часова 

1 Предавања 
Уводно предавање, правила рада и понашања, обавезе. Снабдевање и 
одвод воде из зграда-шема. Приказ пројекта и фотодокумената 
инсталационог развода једне стамбене зграде.  

1

2 Предавања 

Купатило, нужник, кухиња и master bath room: функционална диспозиција 
у оквирима функционалне зоне хигијена у организацији савременог 
стамбеног простора. Димензије различитих врста купатила: мало, велико, 
породично, резиденцијално. 

1

3 Предавања 

Кухиња у савременом стану, величина, начин груписања и димензије 
елемената, расподред елемената. Анализа примера  редне, угаоне, 
дворедне кухињске нише као и стамбене кухиње. Успрема и остава. 

1

4 Предавања 
Пројектовање  основе канализационог развода кућног купатила и клозета. 
Елементи опреме, димензије и просторни услови. Вентилација просторије 
и вентилација вертикале. Приказ на примеру. 

1

5 Предавања 
Пројектовање унутрашњег развода канализације у стамбеној архитектури: 
конструисање основе купатла. Приказ на примеру. 

1

6 Предавања 
Пројектовање унутрашњег развода канализације у стамбеној архитектури: 
конструисање развијеног пресека купатла. Приказ на примеру.

1

7 Предавања РЕПЕТИЦИЈЕ (колоквијум) 1

8 Предавања 
Пројектовање унутрашњег развода водовода у стамбеној архитектури: 
правила, начини приказивања, обележавања, „фитинг “. 

1

9 Предавања 
Решавање основе. Техника цртања изометријске шеме водовода, 
означавање у основи и изометрији. Приказ примера. 

1

10 Предавања 
Завршне обраде у купатилима, керамика, текстил, боје, каталози опреме. 
Хроматски кључеви: контраст, аналогија, монохроматски ефекат са 
акцентом и тсл. 

1

11 Предавања 
Завршне обраде у купатилима, керамика, дрво, стакло, текстил, боје, 
каталози опреме. Хроматски кључеви: контраст, аналогија, монохроматски 
ефекат са акцентом и тсл. 

1

12 Предавања 
Завршне обраде у купатилима, керамика, дрво, стакло, текстил, боје, 
каталози опреме. Хроматски кључеви: контраст, аналогија, монохроматски 
ефекат са акцентом и тсл.

1

13 Предавања 
Завршне обраде у кухињама, керамика, дрво, стакло, текстил, боје, 
каталози опреме. Хроматски кључеви: контраст, аналогија, монохроматски 
ефекат са акцентом и тсл.

1

14 Предавања 
Завршне обраде у кухињама, керамика, дрво, стакло, текстил, боје, 
каталози опреме. Хроматски кључеви: контраст, аналогија, монохроматски 
ефекат са акцентом и тсл.

1

15 Предавања Слободно предавање, обилазак стамбених ентеријера у граду ... 1
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Наставна 
јединица 

АКТИВНОСТ НАЗИВ НАСТАВНЕ јединице. 
Број 

часова 

1 Вежбе 
Цртеж основе и пресека купатила у Р 1:20 са диспозицијом опреме 
(објеката). 

1

2 Вежбе  
Цртеж основе и пресека купатила у Р 1:20 са диспозицијом опреме 
(објеката). 

1

3 Вежбе  Решавање канализационог развода-скице. 1

4 Вежбе  
Решавање канализационог развода-цртање цеви на припремљеној 
основи подлози у размери.  

1

5 Вежбе 
Решавање канализационог развода-цртање цеви на припремљеној 
основи подлози у размери. 

1

6 Вежбе  
Решавање канализационог развода-конструисање пресека кроз 
најоптерећенију трасу Р 1:20. 

1

7 Вежбе  Цртање развода топле и хладне воде у основи купатила. 1

8 Вежбе  
Цртање изометријске шеме са уношењем потребних података, 
формирање табеле за прорачун. 

1

9 Вежбе 
Цртање изометријске шеме са уношењем потребних података, 
формирање табеле за прорачун. 

1

10 Вежбе  
Пројекат ентеријера купатила-основа са опремом и детаљима 
обраде (керамика, опрема) боје, материјали... 

1

11 Вежбе  
Пројекат ентеријера купатила-основа са опремом и детаљима обраде 
(керамика, опрема) боје, материјали... 

1

12 Вежбе  
Пројекат ентеријера купатила-основа са опремом и детаљима 
обраде (керамика, опрема) боје, материјали... 

1

13 Вежбе 
Пројекат ентеријера купатила-пресек са опремом и детаљима 
обраде (керамика, опрема) боје, материјали... 

1

14 Вежбе  
Пројекат ентеријера купатила-пресек са опремом и детаљима 
обраде (керамика, опрема) боје, материјали... 

1

15 Вежбе  Оцењивање 1

       Предметни наставник  
Др Дејан Миливојевић арх. 


