
 

2. ГОДИНА 
 
 

ИНСТАЛАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ 
 
 

СЕМЕСТРАЛНИ РАД: ПРОЈЕКАТ КУПАТИЛА 
 
 
 
 
Пројектни задатак: 
 
Пројектовати комфорно купатило према одговарајућој шеми (усвојити шему чији број 
одговара последњој цифри броја индекса), чије се димензије могу формирати слободно 
у зависности од организације простора. Минимална дебљина зидова је 15 цм за 
унутрашње, односно 30 цм за спољне.  
 
Купатило пројектовати са детаљно уцртаним санитарним елементима, арматурама, 
грејним телима, осветљењем и намештајем, као и обрадом зидова и пода. 
 
Минимум санитарних објеката које купатило мора да садржи чине: 

 WC шоља, 
 лавабо, 
 када, 
 биде, 
 машина за веш и 
 бојлер. 

 
Увођење других елемената (нпр. туш каде, другог лавабоа,...) је слободно, по избору 
пројектанта. 
 
Прилози: 

 пројекат водовода и канализације у основи, 
 пресек канализације, 
 изометријска шема водовода, 
 ентеријер купатила: основа и изгледи свих зидова, 
 каталог санитарних уређаја и опреме: све елементе опреме треба приказати 

фотографијом (сликом) из каталога, проспекта, часописа или са Интернета и за 
сваки дати назив, димензије и материјал, 

 предмер и предрачун. 
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датум ПРОГРАМ РАДА У ЧЕТВРТОМ СЕМЕСТРУ 

  

18. фебруар, '08. Упознавање са програмом 

25. фебруар, '08. Решење у основи 

03. март, '08. Канализација у основи 

10. март, '08. Канализација у основи 

17. март, '08. Канализација у пресеку 

24. март, '08. Канализација у пресеку 

31. март, '08. Водовод у основи 

07. април, '08. Изометријска шема водовода 

14. април, '08. Изометријска шема водовода 

21. април, '08. Електро-инсталациона опрема и грејно тело 

05. мај, '08. Каталог инсталација и опреме 

12. мај, '08. Каталог инсталација и опреме 

19. мај, '08. Предмер и предрачун 

26. мај, '08. ПРЕДАЈА РАДА 
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