
 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ДИЗАЈН - ФУНКЦИЈА И ФОРМА   
Наставник (за предавања) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 
Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов /                                                                                 Шифра предмета                                           4FF1 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студената са појмом функционалности у контексту форме предмета - комада 
намештаја.  

- Сагледавање комплексности једног пројекта, кроз призму стварног корисника коме је 
намењен.  

- Аналитичко разумевање тржишта које диктира дизајн данас са једне стране и 
балансирањa између тренда и суштинске потребе бића, са друге стране.  

- Савладавање сведених функционалних објеката и предмета и увођење студената у 
проблематику разраде за реализацију 

Исход 

предмета 

Студент је способан да: 

- Примени стечена знања током истраживачког приступа у процесу корисник-дизајн-

дизајнер  

- Примени стечена знања о дизајну предмета / комада намештаја, као друштвено 

одговорне делатности   

- Примени стечена знања при испитативања сврхе дизајна производа  / предмета / 

намештаја и његовог потенцијала у побољшању заједнице, друштва и тржишта 

- Примени стечена знања из сведених функционално оправданих и естетизованих 

решења, која ће користити у оквиру пројектовања на наредној години студија 

Садржај предмета 

Теоријска настава  
Проучавање улоге дизајнера производа и његове друштвено-одговорне свести у савременој  

култури.    

Практична 

настава и вежбе 

Кроз практичне вежбе; скице, цртеже и макете, студенти испитују односе функционалности, 

антропометрије и базичних постулата дизајна. Студенти током семестра, пролазе кроз 

различите нивое поимања функције и форме у дизајну, конципиране кроз три различита 

пројектна задатка. 

Литература  

1 Bauhaus 1919-1933 / Bauhaus archiv ; Magdalena Droste, Keln: Benedikt Taschen, 1998. 
2 Supernormal, Jasper Morrison, Naoto Fukosawa, Lars Müller, 2007.  
3 Dizajn za stvarni svijet, Victor Papanek, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1973.  
4 KGID: Konstantin Grcic Industrial Deisgn, Florian Bohm, Phaidon, 2007.  
5 Architecture in the Netherland, Taschen, 2006.  
6 Релевантни часописи из области дизајна намештаја  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

3 1 / / / 

Методе извођења 

наставе 

Настава се реализује  кроз теоријска предавања, истраживање, анализе, самосталан 

истраживачки и практичан рад студената – израдa задатих идејних пројеката.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања  30 Испит 30 
Вежбе 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Florian+Bohm&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Florian+Bohm&sort=relevancerank


 
Студијски програм ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 
Назив предмета ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА 1 

Наставник (за предавања) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ  4  Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 
Услов ПИ Дизајн-функција и форма                                                                Шифра предмета                                            4DN1 3O 

Циљ 
предмета 

- Развој аналитичког приступа, стварање оправданог и јасног идејног концепта и његово 
позиционирање у односу на контекст данашњег тржишта  и потребе корисника 

- Процес реализације функционалног и естетски дефинисаног идентитета одређеног 
производа у корелацији са постојећом домаћом и/или интернационалном производњом  

- Упознавање студената  са производним сектором у домену индустрије намештаја  

Исход  
предмета 

Студент је способан да: 
 - Самостално изради комплетну пројектну, техничку (скице, пројекције, перспективни 

приказ, детаљи) и ликовну документацију, неопходну у процесу дизајна намештаја 
- Примени стечено знање о материјализацији одређеног комада са одговорношћу према 

потрошњи одређених ресурса и усклађивањем форме, намене и одабраних материјала 
- Примени стечена знања о важности етичких питања која се тичу дизајна производа и 

могућих значења за заједницу; одговорност према појединцу, односно кориснику и друштву 
уопште  

- Примени стечено знање, које омогућује уже професионално усмерење у области дизајна 
комадног намештаја, пројектованог за мање или велике серије у складу са захтевом 
клијента и/или тржишта.  

Садржај предмета 

Теоријска настава Теоријску наставу чини детаљан пресек дизајн сцене у овом домену, како светске, тако и 
домаће, кроз коју студенти треба да осете и каналишу своје даље усмерење у пољу дизајна 
намештаја. 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, СИР) 

Кроз практичне вежбе; скице, цртеже, макете и на крају нулте прототипове, студенти се баве 
дизајном задатог производа кроз све његове фазе, заокружујући процес израдом реалног 
комада намештаја. Сама реализација прототипа се састоји од две фазе, где прву фазу чини 
самостално истраживачки процес и израда поменутог дела, док другу фазу чини сусрет са 
реалном производњом и потенцијалну израду, коригованог и крајње дефинисаног комада / 
производа  

Литература 

1. „Архитектонско пројектовање“ Ернест Нојферт, Грађевинска књига 2003. 

2. „Антрополошке мере и ентеријер“, Јулиус Панеро и Мартин Зелника, Грађевинска књига 2009. 

3  „1000 chairs“, Fiell, Charlotte; Fiell, Peter, Köln [etc.] : Taschen, 1997.                                                            

4 Supernormal, Jasper Morrison, Naoto Fukosawa, Lars Müller, 2007.  

5 Dizajn za stvarni svijet, Victor Papanek, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1973.  

6 KGID: Konstantin Grcic Industrial Deisgn,  Florian Bohm, Phaidon, 2007.  

7 „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

8 Manufacturing Processes for Design, Rob Thomson, Thumes and Hudson  

9 Каталози материјала и опреме  

10 Стручни часописи из области дизајна; Interni, Domus, Abitare, Icon, Walpaper 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 
Методе извођења 
наставе 

Настава се реализује кроз интерактивна предавања и вежбе где студент формира елаборат 
који садржи пројектни задатак, блок скица, техничку документацију и макету. У току наставе 
се врше индивидуалне консултације и коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Испит 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1 

 
 
 
 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Florian+Bohm&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Florian+Bohm&sort=relevancerank


Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА 2 

Наставник (за предавања) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло ПИ Дизајн намештаја 1                                   Шифра предмета 4DN2 3O 
Циљ 
предмета 

- Развој аналитичког приступа, стварање оправданог и јасног идејног концепта и његово 
позиционирање у односу на контекст данашњег тржишта и потребе корисника 
- Процес реализације функционалног и естетски дефинисаног идентитета одређеног производа у 
корелацији са постојећом домаћом и/или интернационалном производњом 
- Упознавање будућег младог дизајнера са производним сектором у домену индустрије намештаја  

Исход  
предмета 

Студент је способан да: 
- Самостално изради комплетну пројектну, техничку (инспирације, студије случаја, скице, пројекције, 
перспективни приказ, детаљи) и ликовну документацију, коју захтева рад током процеса дизајна 
производа 
- Примени стечено знање о материјализацији одређеног комада са одговорношћу према потрошњи 
одређених ресурса и усклађивањем форме, намене и одабраних материјала 
- Примени стечено знање кроз примену одговорности према појединцу и према друштву уопште 
- Примени стечено знање о материјализацији одређеног комада 
- Примени стечено знање које омогућује напредније, уско стручно професионално усмерење са 
фокусом из области дизајна комадног намештаја, пројектованог за мање или велике серије у 
зависности од захтева клијента и/или тржишта 
- Да стечена знања примени кроз дизајн намештаја, посматран као производ са тржишним 
пласманом или као дизајн предмета моделованог наменски, комадно за одређени простор   

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Интерактивнa предавања која стварају конструктивно окружење за учење у којем се разумевање 
суштине гради кроз размену практичних искустава у пољу дизајна намештаја и теоретског дела са 
истим фокусом.  Отворене дискусије и анализе прате сваки од задатих пројеката. Фокус предмета 
Дизајн намештаја 2, највише је окренут реалном тржишту, могућој изведби појединачних, малих или 
већих серија функционално и естетски оправданих и паметних решења, која одговарају потреби  
намене, као и тренда на данашњој дизајн сцени.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, СИР) 

Кроз практичне вежбе; скице, цртеже, макете и на крају нулте прототипове, студенти се баве 
дизајном задатог производа кроз све његове фазе, заокружујући процес израдом реалног комада 
намештаја.  
Пројекат који се обрађује захтева комплетну презентацију са потребном техничком документацијом 
и извођачком разрадом, чиме се успоставља реална сарадња између дизајнера и производње. Рад у 
оквиру овог предмета, резултира реално изведеним комадом намештаја који је спреман за 
пласирање на тржиште.   

Литература 

1. „Архитектонско пројектовање“ Ернест Нојферт, Грађевинска књига 2003. 

2. „Антрополошке мере и ентеријер“, Јулиус Панеро и Мартин Зелника, Грађевинска књига 2009. 

3  „1000 chairs“, Fiell, Charlotte;  Fiell, Peter ,  Köln [etc.] : Taschen, 1997.                                                            
4 Supernormal, Jasper Morrison, Naoto Fukosawa, Lars Müller, 2007.  

5 Dizajn za stvarni svijet, Victor Papanek, Nakladni zavod Marko Marulić, Split, 1973.  

6 KGID: Konstantin Grcic Industrial Deisgn,  Florian Bohm, Phaidon, 2007.  

7  „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

8 Manufacturing Processes for Design, Rob Thomson, Thumes and Hudson  

9 Каталози материјала и опреме,  

10 Стручни часописи из области дизајна; Interni, Domus, Abitare, Icon, Walpaper 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења наставе 

Настава се реализује кроз интерактивна предавања  и вежбе где студент формира елаборат 
који садржи пројектни задатак, блок скица, техничку документацију и макету. У току наставе се 
врше индивидуалне консултације и коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Испит 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 
Број излазака на испит     1 

 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Florian+Bohm&search-alias=books-de-intl-us&field-author=Florian+Bohm&sort=relevancerank


Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета ДИЗАЈН РАСВЕТЕ 

Наставник (за предавања) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Југослава Кљакић Донић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло /                                   Шифра предмета 4DE1 3I 
Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са дизајном светла као важног чиниоца у пољу дизајна намештаја и 
простора уопште 
 - Анализа појма дизајна расвете у реалном просторном амбијенту ентеријера или екстеријера  
 - Испитивање веза између визуелног аспекта и функционалне важности светла 
 - Стицање знања из типова расвете (класична, халогена, флуо, лед...)  
- Разумевање поделе дизајна расвете на функционално и декоративно светло 
- Сагледавање дизајна расвете са аспекта реалне производње у земљи и/или шире 

Исход предмета - Студент је оспособљен да: 
 - Конецептуалне идеје и пројекте презентује на високо професионалном нивоу, кроз савремене 
електронске софтвере и технике слободоручног цртежа  
- Ради на изради макета и прототипова 
- Самостално израђује  комплетну  пројектну , техничку и ликовну   документацију,  коју захтева 
процес дизајна светла 
- Примени стечено знање у професионалном усмерењу дизајна расвете како кроз 
индивидуални приступ, тако и кроз тимски рад у оквиру индустрије и производње из области 
расвете 

Садржај предмета 

Теоријска настава Теоријска настава: Интерактивнa предавања која стварају конструктивно окружење за учење у 
којем се разумевање суштине гради кроз размену теоретског дела из области дизајна расвете 
са једне стране и студентских пројеката и отворене дискусије, са друге стране. Пројекат који се 
обрађује захтева комплетну презентацију са потребном техничком документацијом и 
разрадом.    

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, СИР) 

Истраживање и пројектовање кроз скице, цртеже и дискусије, заокружен израдом макете, а 
затим и нултог прототипа. Током ваннаставних активности, студенти се суочавају са изазовима и 
проблемима који се дешавају у реалној производњи. 

Литература 

1. „Архитектонско пројектовање“ Ернест Нојферт, Грађевинска књига 2003. 

2. „Антрополошке мере и ентеријер“, Јулиус Панеро и Мартин Зелника, Грађевинска књига 2009. 

3 Vico Magistretti, by Vico Magistretti,Milan, 2003                   

4 Designing with light, Turner, Janet, Crans-près-Céligny : RotoVision SA 

5 Achille Castiglioni Design!, MoMA, 1997 

6 Каталози relevantnih kompanija iz oblasti dizajna rasvete; Artemide, Flos...  

7 Стручни часописи из области дизајна; Interni, Domus, Abitare, Wallpaper, Icon  
8 „Архитектонско пројектовање“ Ернест Нојферт, Грађевинска књига 2003. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења наставе 

Настава се реализује кроз интерактивна предавања  и вежбе где студент формира елаборат 
који садржи пројектни задатак, блок скица, техничку документацију и макету. У току наставе се 
врше индивидуалне консултације и коректуре. Ваннаставне активности обухватају  
организоване посете компанијама, чија је делатност производња и дистрибуција расвете.   

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Презентација 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Vico+Magistretti&search-alias=books&field-author=Vico+Magistretti&sort=relevancerank


 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА 

Наставник (за предавања) Жељко Лончар, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе)  Жељко Лончар, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета  ОБАВЕЗАН 

Услов    Шифра предмета                                           4VI1 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са основним графичким елементима визуелног идентитета компанијe: знак, 
логотип, пропратна  графика, писмо, боја, основни  корпус пословних папира и књига стандарда.  

- Обезбедити студенту знања о „додирним тачкама„ бренда или компаније преко којих компанија 
комуницира са потрошачима и ствара ставра слику о себи. (Интернет презентација, флајери, 
амбалажа, банери, просторорно обележавање, друштвене мреже и осталим начинима 
комуникације..)   

- Омогућити  студенту знања о историјском контексту настанка и развоју визуелног идентитета 
компаније кроз историју од почетка 20 века до садашњег тренутка.   

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 

- Креира решење визуелног идентитета компаније 
- Да дизајнира знак, логотип, пропратну графику, одабере колорит компаније, одабере 

одоговарајуће писмо, уради корпус пословних папира и да дизајнира књигу стандарда на основу 
делатности компаније или пројектног задатка 

- Уради уради анализу додирних тачака преко којих компанија комуницира са потрошачима уз 
помоћ које ће моћи да да предлог унапређења комуникације и имиџа компаније.  

- Аргументовано објасни улогу визуелног идентитета у пословању компаније и комуникације са 
потрошачима као и да предложи унапређење промоције и имиџа компаније уз помоћ графичког 
дизајна 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Теоријска настава се састоји из серије предавања о развоју корпоративног дизајна почетком 20 века. 
Анализа појаве индустријских знакова, анализа првог корпоративног дизајна за компанију АЕГ. 
Предавања о дизајнерима средине 20. века који су дефинисали графичке стандарде (Паул Ранд, 
Рејмонд Леви Саул Бас). Анализа корпоративног дизајна са појавом МТВ станице и развој тренда 
Флексибилног брендинга у дизајну са појавом дигиталних медија.  Анализа и појава појма Бренд. 
Улога брендова у свакодневном животу као и могућности утицаја на свакодневицу кроз дизајн. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, студијски 
истражива-чки 
рад) 

Практична настава се састоји од задатака где се од студента тражи да уради истражување и прикупи 
информације о одређеној компанији а који за циљ имају и комплетан предлог дизајна визуелног 
идентитета компаније. Поред  основног визуелног идентитета кроз задатке од студента се тражи да 
у зависности од компаније да предлог дизајна интернет странице, мобилне апликације или мање 
билбор кампање.  

Литература  

1 Logo design workbook, Sean adams & jennifer Hopkins, ROCKPORT 2004 

2 Design Literacy: Understanding Graphic Design, Steven Heller, ALLWORTH PRESS 2004 

3 No rules logos, Stones John, ROTOVISION 2009 

4 Brand Gap, Marty Neumeier, BRANDMAMA 2004 

5 What is branding? Matthew Healey, ROTOVISION 2009 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

3 1 / / / 

Методе 
извођења наставе 

Настава се реализује кроз предавања уз употребу пројектора и примера. Демонстрација 
рачунараских програма путем пројектора. Анализа конкретних примера дизајна. 
Коректура радова. Дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 30 дизајн презентација  15 

вежбе  40 реализација 15 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 
 

../../../OneDrive/AKREDITACIJA/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx#ŽL
file:///G:/OneDrive/AKREDITACIJA/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx%23ŽL


 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија (модул) Мастер струковне студије  

Назив предмета КОНЦЕПТ ПАКОВАЊА 1 

Наставник (за предавања) Соња Влаховић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Соња Влаховић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло /                                   Шифра предмета 4KP1 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са вишеструком функцијом паковања: заштита производа, 
информациони медијум, “амбасадор”  бренда и утицај на понашање потрошача.  

- Неопходност концепта паковања за развој амбалаже, концепт као атрибут бренда 
- Разумевање узрочно – последичног деловања паковања на многе сегменте рада компаније 

и неопходности рада у тиму на развоју концепта имајући у виду специфичности рада 
различитих одељења и њихове захтеве 

- Упознавање адекватних амбалажних материјала 
Коришћење 2Д и 3Д софтвера у развоју концепта, графичког дизајна, визуализацији, тестирању 
и одобравању 

Исход предмета Студент је способан да: 
- Разуме рад на концепту паковања као и рад у тиму 
- Креира  функционалан концепт паковања и уради дизајн, који адекватно комуницира са 

купцима, поштујући бројне принципе 
- Уважава ограничења и разуме важност познавања комплетног процеса производње у 

индустрији паковања.  
Самостално креира концепт паковања 

Садржај предмета 

Теоријска настава Теоретска настава од предавања која објашњавају важност коцепта паковања и правила која 
важе у тој области. Објашњава се веза концепта паковања захтева тржишта и клијента за израду 
функционалног дизајнерског (графичког) решења. Студенти уче стандарде у паковању, 
проучавају навике купаца у пројектима на којима раде, анализирају групна паковања, уштеде у 
процесу пеоизводње. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, СИР) 

Практична настава састоји се од 3 задатка у којима студенти раде комплетан процес настанка 
концепта и дизајна паковања. Студент бира 3 области индустрије и за производ по избору 
креира адекватан концепт паковања и дизајн трудећи се да специфичности настале амбалаже 
буде носећи елемент идентитета бренда који ради. Могуће је радити на стварању новог бренда 
или ребрендирању постојећег. 

Литература 

1. Package Design Workbook: The Art and Science of Successful Packaging, ROCKPORT 2008. 

2. The Designers Packaging Bible, Luke Herriott - RotoVision 2007. 

3. Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages, Rockport 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења  
наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 
искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 
Презентација 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета ТИПОГРАФИЈА И ИДЕНТИТЕТ 

Наставник (за предавања) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло  Шифра предмета 4TI1 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са утицајем типографије, као креативног  елемента, идентитета 
       на настанак бренда.  
- Препознавање  органске везе стилски дефинисане типографије   
       и осталих елемената идентитеа. 
- Генерисање мотива из претходног нивоа студија за стварање новог, претежно 

типографски орјентисаног дизајн концепта.  
- Креирање  адекватних типографских елемента у зависности од области индустрије којој 

производ припада и  формирање  аутентичног  визуелног концепта,  применљивог  и на 
остале елементе визуелног идентитета. 

Исход предмета Студент је способан да: 

- Разуме принципе примене типографије који фигурирају у савременом графичком дизајну 
- Користи професионалне софтверске пакете за дизајн и то на вишем и напредном нивоу 
- Креира  конзистентан, препознатљив и стилски избалансиран креативни концепт и 

претвори га у у аутентичан дизајн користећи адекватне типографске елемете и 
пратећи илустративни материјал 

- Разуме како графички и комуникациони елементи идентитета утичу на стварање 
бренда. 

Садржај предмета 

Теоријска настава У теоретском делу се проучавају најуспешнији примери употребе и креирања типографских 
елемената идентитета и примена у дизајну мањих брендова или робних марки. Проучавају се 
најбољи примери са почетка 21 века као и моћни брендови 20 века чији се идентитет базира 
искључиво на типографији. Анализирају се моћни примери типографских елемента наменски 
креираних за посебне индустријске области (аутомобилска идустрија, транспорт, брза пошта, 
прехрамбена индустрија, хемијска индустрија, електроника). 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, СИР) 

Практичан рад састоји се у креирању 4 визуелно-комуникациона решења са доминантном 

типографијом. Креирају се мини брендови из четири различите области. Типографија мора бити 

снажан ослонац целокупног идентитета. 

Литература 

1. Kompletan grafički dizajn, Rian Hembree, Don Vas, 2008 

2. U&LC - 25 бројева врхунског америчког часописа посвећеног савременој типографији, бр. 1-4, ITC, 1975-1996 

3. Designing-Brand-Identity, 4th edition, Alina Weeler, самостално издање аутора, 2013 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења наставе 

Илустративна предавања и презентације, израда индивидуалних и групних вежби, студентске 
презентације и групне дискусије, радионице и консултације. Групни рад: усмена излагања, 
демонстрације, дискусија, анализе случаја, идивидуални рад, коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Презентација радова 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 
Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 
Назив предмета ДИГИТАЛНЕ ФАБРИКАЦИЈЕ 1 

Наставник (за предавања) мр Драган Бошковић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) Сарадник у настави  

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов  / Шифра предмета                                           4FA1 3I 

Циљ 

предмета 

- Упознавање студента са  технологијама израде модела, макете или протипа објекта 
помоћу дигитално дефинисаних података, превођење дигиталног у физички објекат и 
физичког објекта у дигитални.  

- Развој способности критичног мишљења, анализе и решавање реалних проблема 
коришћењем ЦАД/ЦАМ технологија у дизајну.  

- Овладавање основним софтверским алатима за припрему 3д штампе. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Комбинује 3Д моделовање и рачунарски дизајн (CAD) са адитивном и субтрактивном 

продукцијом ради израде физичког модела 
- Користи софтвер за припрему адитивне продукције (3Д штампе),  
- Користи софтвер за припрему машинске обраде (ЦНЦ) 
- Одабере и примени одговарајући технолошки поступак за израду макете,  

прототипа или модела 
- Употреби нове материјале за физичку продукцију дизајнираних објеката. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  Настава из домена 3Д штампе и дигиталне фабрикације биће реализована кроз теоретску 

наставу и практичан рад. Студенти ће имати прилике да се упознају са: историјатом 3д штампе, 

широким дијапазоном технологија дигиталне фабрикације и њиховим специфичностима, од 

различитих опција “класичне” 3Д штампе, CNC обраде до последњих тенденција у сфери 

биотехнологија, индустријске производње, ликовне уметности, дизајна, архитектуре и 

грађевине. Упознаће се са материјалима за 3Д штампу и ЦНЦ обраду и њиховим својствима. 

Практична настава 

и вежбе 

Вежбе су посвећене практичном раду на моделовању (Autodesk 3ds, Fusion 360, Blender) и 

припреми модела за штампу (CURA), самом процесу штампе и постпродукцији, односно обради 

одштампаних модела (ручно и машински). Студенти ће овладати целокупним процесом развоја, 

припреме и штампања модела, и стећи увид у неке од најакутелнијих технолошких и 

дизајнерских тенденција. Упознаће се са материјалима и уређајима за 3д штампу. 

Литература 

1 3D Printing for Artists, Designers and Makers, Stephen Hoskins, Bloomsbury Visual Arts, 2017 

2 Fundamentals of CNC Machining, A Practical Guide for Beginners, 2014, Autodesk 

3 Enrico Valenza, Blender 3D Cookbook, 2015. Packt Publishing Ltd... 

4 Mastering 3D Printing in the Classroom, Library, and Lab, 2018, Joan Horvath, Rich Cameron, Apress 

5 3D Printing: Breakthroughs in Research and Practice, IGI Global, 2017 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

1 2 1 / / 

Методе извођења 

наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 

искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације.  

Предмет ће се реализовати у облику студијских пројеката, индивидуалних и групних, кроз 

предавања, вежбе, дискусије и радионице. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност / предавања 15 презентација уметничког пројекта 20 

Задаци 25 усмена одбрана 10 

Пројекти 30 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит   1   

 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ДИГИТАЛНЕ ФАБРИКАЦИЈЕ 2 

Наставник (за предавања) мр Драган Бошковић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Драган Бошковић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов  /                                                                    Шифра предмета            4FA2 3I                         

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са  технологијама израде модела, макете или протипа објекта 
помоћу дигитално дефинисаних података, превођење дигиталног у физички објекат и 
физичког објекта у дигитални фотоскенирање (photogrammetry.  

- Развој способности критичног мишљења, анализе и решавање реалних проблема 
коришћењем CAD/CAM технологија у дизајну. Овладавање напредним софтверским 
алатима за припрему 3д штампе и CNC обраду. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да:  
- Комбинује 3Д моделовање и рачунарски дизајн (CAD) са адитивном и субтрактивном 

продукцијом ради израде физичког модела 
- Користи софтвер за припрему адитивне продукције (3Д штампе),  
- Користи софтвер за фотоскенирање (photogrammetry), 
- Одабере и примени одговарајући технолошки поступак за израду макете, прототипа или 

модела 
- Употреби нове материјале за физичку продукцију дизајнираних објеката. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава  

Настава из домена 3Д штампе и дигиталне фабрикације биће реализована кроз теоретску наставу 
и практичан рад. Студенти ће имати прилике да се упознају са: историјатом 3д штампе, широким 
дијапазоном технологија дигиталне фабрикације и њиховим специфичностима, од различитих 
опција “класичне” 3Д штампе, CNC обраде до последњих тенденција у сфери биотехнологија, 
индустријске производње, ликовне уметности, дизајна, архитектуре и грађевине. Упознаће се са 
материјалима за 3Д штампу и CNC обраду и њиховим својствима. 

Практична 
настава и вежбе 

Вежбе су посвећене практичном раду на фотоскенирању (photogrammetry), скенирању, и 
припреми модела за штампу (CURA), самом процесу штампе и постпродукцији, односно обради 
одштампаних модела (ручно и машински). Студенти ће овладати целокупним процесом развоја, 
припреме и штампања модела, и стећи увид у неке од најакутелнијих технолошких и дизајнерских 
тенденција. Упознаће се са начином употребе 3Д оловке за тродимензионално цртање 
екструдирањем пластике. 

Литература 

1 3D Printing for Artists, Designers and Makers, Stephen Hoskins, Bloomsbury Visual Arts, 2017 

2 Fundamentals of CNC Machining, A Practical Guide for Beginners, 2014, Autodesk 

3 Enrico Valenza, Blender 3D Cookbook, 2015. Packt Publishing Ltd... 

4 Mastering 3D Printing in the Classroom, Library, and Lab, 2018, Joan Horvath, Rich Cameron, Apress 
5 Fundamentals of CNC Machining, A Practical Guide for Beginners, 2014, Autodesk 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 
1 2 1 / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 
искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност / предавања 15 презентација уметничког пројекта 20 

Задаци 25 усмена одбрана 10 

Пројекти 30 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета СИТОШТАМПА 

Наставник (за предавања) Мр Владимир Влајић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Владимир Влајић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов  / Шифра предмета                                           4SŠ1 3I 

Циљ 

предмета 

- Оспособљавање студента за  конкретну  реализацију (штампу) ликовних решења 
и као логичног наставка креативног процеса.  

- Упознавање са основним графичким техникама и материјалима пропусне 
штампе. 

- Савладавање техника и вештина које се односе на материјале и медије који се 
користе у графичкој техници пропусне штампе (сито-штампа). 

- Развијање ликовног језика и графичког мишљења које је нарочито важно у 
корелацији са другим наставним предметима . 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Разуме технологију пропусне штампе 
- Самостално рукује различитим алатима који се користе за обраду и припрему 

матрица и сита у техници пропусне штампе 
- Разуме  технологију пропусне штампе  
- Самостално реализује  комплетан  поступак од припреме и обраде сита, до 

штампања тиража 
- Развија графички начин мишљења и имплементира га и у другим областима 

Садржај предмета 

Теоријска настава  Технологија пропусне штампе. Хемијска и механичка обрада сита у техници пропусне 

штампе. Припрема, преношење скице - израда матрица. Материјали који се користе за 

израду клишеа. Алати, употреба, развијање сита. Коришћење графичких преса за пропусну 

штампу. Различите врсте графичког папира. Графички лист. Обележавање тиража. Завршна 

колективна коректура и закључак. 

Практична настава и 

вежбе 

Практични део наставе се одвија у више фаза: 

1. Изабрана решења које су студенти остварили на предметима Илустрација и Плакат се 

кроз дискусију и анализу истих, одобравају за реализацију у техници пропусне штампе. 

2. израда матрице, развијање сита, обрада сита и припрема за штампу. 

3. реализација графика (штампа) се одвија индивидуално у графичкој радионици под 

надзором наставника и стручног сарадника. 

Литература 

1 Пут до књиге- М.Грозданић, Публикум, 2007 

2 Приручник за ситоштампаре, Д. Голубовић, Техно-логика 

3 Форма и обликовање, Милун Митровић, 1979. 

4 Техника припреме матрица –Андре Пејскенс, Техно Логика 

5 Процес сито штампе, Џон Стивенс, Попеску Букс-груп лтд 

 Материјали за сито штампу, упутство за употребу, Душан Голубовић, Ситологика 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

1 2 1 / / 

Методе извођења 

наставе 

1. Аудитивна 2. Илустративно демонстративна 3.  Вербално - текстуална 4. Метода 

графичких радова 5. Метода практичног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност / предавања 10 Презентација  

реализованих радова 

30 

задаци у оквиру вежби 60 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит    1   

 
 
 
 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета БРЕНД ДИЗАЈН 

Наставник (за предавања) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло / Шифра предмета 4BR1 3O 

Циљ 
предмета 

- Разумевање улоге перцепције, и емоционалног доживљаја публике у стварању БРЕНДА. 
- Разумевање значаја улоге дизајнера као дела тима у настанку бренда. 
- Упознавање са атрибутима бренда, бренд стратегијом и бренд искуством. 
- Оспособљавање за рад на креирању јасног идентитета који гради бренд.  
- Разумевање РИБРЕНДИНГА као активности која се базира на бренд искуству. То је процес у 

којем бренд добија нови оквир усаглашен са новим тенденцијама, потребама и диктатом 
публике. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да:  

- Разуме шта је БРЕНД и шта је РИБРЕНД 

- Разуме корелацију бренда и публике 

- Самостално или у тиму обавља посао дизајнера на стварању бренда као и на ребрендирању 

постојећих брендова.  

- Разуме  важност визуелне перцепције у реакцији публике и емоционалном 

доживљају бренда 

- Ради на ребрендирању постојећих брендова којима је потребно удахнути нову енергију и 

прилагодити их очекивањима публике. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

У теоретском делу студенти кроз студије и анализу успешних брендова и примера ребрендирања овладавају 

теоретским знањима важним за разумевање креативног брифа. Анализирају се најуспешнији брендови по 

индустријским областима: спорт, музика, хемијска индуструја, индустрија хране и пића, транспорт, ИТ индустрија, 

индустрија игара, софтверска индустрија. Теоретска предавања даће основу за практичан рад на задатцима. 

Демистификују се појмови као БРЕНД ИСКУСТВО, АРХИТЕКТУРА БРЕНДА, БРЕНД ИНСПИРАЦИЈА, БРЕНД ПОЗИЦИЈА, 

БРЕНД РАЗЛИЧИТОСТ… 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, СИР) 

Практичан рад одвија се кроз 4 задатка. Сваки задатак представљаће РЕБРЕНДИНГ једног бренда (домаћег или 
страног) из једне од индустрија. Студенти су обавезни да за потребе сваког задатка ураде ограничену “десктоп” 
анализу и дефинишу статус бренда, препознају бренд искуство и нове потребе публике. На основу закључака 
истраживања предузимаће се мере на унапређењу одабраних брендова 

Литература 

1. TypeSENSE, Making sense of the type on the computer, Susan & Gary Wheller, 1996 

2. U&LC - 25 бројева врхунског америчког часописа посвећеног савременој типографији, бр. 1-4, ITC, 1975-1996 

3. Рађање бренда, Јанез Рајх, презентација у електронском формату, 2011 

4. Брендирање градова, Радомир Левајац, презентација у електронском формату, 2014 

5. Designing-Brand-Identity, 4th editinon, Alina Weeler, самостално издање аутора, 2013 

6. Designing Brand Identity, Alina Weeler, John Wiley & Sons, Canada, 2009 

7. From Band Vision to Brand evolution, Leslie de Chernatony, Elsevier, 2001/2006 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења наставе 

Илустративна предавања и презентације, израда индивидуалних и групних вежби, студентске 
презентације и групне дискусије, радионице и консултације. Групни рад: усмена излагања, 
демонстрације, дискусија, анализе случаја, идивидуални рад, коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 30 Предаја 4 презентације 30 

Вежбе (4 х 10 бодова) 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета КОНЦЕПТ ПАКОВАЊА 2 

Наставник (за предавања) Соња Влаховић, професор струковних студија из поља уметности 
Наставник/сарадник (за вежбе) Соња Влаховић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло ПИ Концепт паковања 1                                Шифра предмета 4KP2 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента  са пројектовањем и припремом за израду  прототипа путем  
софтверских апликација Artios CAD  и  Impact CAD или  Adobe Ilustrator + Cad Tools 

- Представити студенту тестирање модела у групним паковањима где се благовремено  
препознају проблеми у транспорту и монтажи. 

- Упознавање са  процесом наношења графике на прототип путем плотера  (солвентна 
штампа) и употребом таквих прототипова з за: тестирање на месту продаје, усвајање 
прототипа од стране купца до једнократног паковања производа за продају на продајним 
местима пре уласка у серијску производњу. 

- Упознавање са  међународним стандардима  и стандардима  за тестирање у амбалажној 
индустрији који смањују сложеност процеса паковања и редукују трошкове 

Исход предмета Студент је способан да:  
- Разуме значај израде прототипа концепта и дизајна као важне фазе у процесу настанка 

амбалаже уважавајући  функционалност, чврстину, отпорност, погодност за транспорт, 
реакцију купаца, реакцију клијента 

Самостално изради макету на којој се може уочити одсуство стандарда и  балаговремено 
отклонити проблеми 

Садржај предмета 
Теоријска настава Теоретска настава састоји се од предавања која обрађују важност и начине израде прототипа. 

Проучавају се информације које се могу прикупити тестирањем прототипа. Важност прототипа 
за одлуку наручиоца. Студенти уче карактеристике појединих материјала које користе 
приликом израде прототипа. Проучава се софтвер потребан за рад на прототипу. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДОН, СИР) 

Практична настава се одвија кроз 3 задатка где студенти раде на изради прототипа за решења 
која су креирали на предмету концепт паковања 1. За разлику од креативог оквира у коме су се 
кретали у предходном семестру, у овом семестру студенти проверавају функцију паковања, 
ефикасност групног паковања и презентирају прототипове кроз макете. Такође стандардизују 
процес примене графичких елемената. 

Литература 
1. Package Design Workbook: The Art and Science of Successful Packaging, ROCKPORT 2008. 

2. The Designers Packaging Bible, Luke Herriott - RotoVision 2007. 

3. Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages, Rockport 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  
Извођења  
наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 
искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 
Презентација радова 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ИЛУСТРАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ БРЕНДА 

Наставник (за предавања) др ум. Марија С. Граховац Каран, виши предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) др ум. Марија С. Граховац Каран, виши предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета  ОБАВЕЗАН        

Услов / Шифра предмета                                           4IB1 3O 

Циљ 
предмета 

- Разумевање настанка илустрације која функционише и формира одређени бренд и 
њеног широког деловања у данашњем конзумеристичком друштву.  

- Препознавање проблемског поља у односу на циљну групу.  
- Разумевање функционисања визуелних комуникација и тржишта.  
- Разумевање професионалног деловања у односу на наручиоца и публику.  
- Развијање ауторског приступа у решавању визуелних и концептуалних проблема.  
- Формирање личног израза и способљавање за професионални рад из области 

илустрације у функцији бренда.  
- Способност самосталног одабира средстава за рад и коришћења модерне технологије. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да:  
- Користи стечена знања и вештине у решавању визуелних проблема у области бренд 

илустрације Самостално се опредељује  за начин израде илустрација, користећи се 
широким спектром извођачких способности 

- Познаје различите приступе решавања илустраторских проблема у односу на тип и 
намену илустрације, као и у односу на наручиоца и конзумента 

- Вербално дефинише визуелно-концептуални проблем и објасни разлоге конкретног 
решења. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Теоријска настава анализира савремене приступе илустрацији са акцентом на илустрацији у 
фунцији одређеног бренда. Бави се уочавањем и препознавањем ликовног и идејног проблема 
уз коришћење примера из литературе или других адекватних наставних средстава. Кроз 
заједничку дискусију, третира различите методе решавања конкретних илустраторских задатака.  

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

Практична настава подразумева истраживање и реализацију илустрација које комуницирају 
различите поруке, различитим социјалним групама. У оквиру два дела практичне наставе, од 
којих сваки носи по највише 25 поена, студенти се баве креирањем илустрација у оквиру 
одабраног постојећег бренда и илустрација у оквиру формирања личног бренда.  

Литература 

1 Steven, Heller, Julius Wiedemann, 100 Illustrators, Taschen, 2017. 

2 Matteo, Cossu, 1000 Ideas by 100 Graphic Designers, Rockport, 2011. 

3 Feddag, Mouni, Illustration: Whats the Point?, Ilex, 2017. 

4 Hilfiger, Tommy, Lois, George, Iconic America : A roller-coaster ride through the eye-popping 
panorama of Amerrican pop culture, New York : Universe Publishing, 2011. 

5 Heller, Steven, Anderson Gail, The Graphic Design Idea Book : Inspiration From 50 Masters,  
Laurence King Publishing, 2016. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaстaвнa мeтoдa: метода вербалног рецептивног учења, дијалошка метода, метода 
демонстрације, искуствена метода. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aктивнo yчeшћe 
стyдeнaтa у дискусијама и анализи радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 Презентација радова 10 

Илустрације - редизајн бренда 25 Реализација радова 20 

Илустрације - лични бренд 25 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1 

 



 
 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета ПРОДУКЦИЈА 

Наставник (за предавања) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло / Шифра предмета 4PR1 3I 

Циљ 
предмета 

- Овладавање процесом припреме и реализације у продукцији рекламних садржаја и 
најчешћим проблемима са којима се дизајнер сусреће у процесу продукције.  

- Упознавање студента са најчешћим захтевима  клијената, брендирањем, продукцијом онлине 
садржаја, ПОС материјала, и АТЛ и БТЛ материјала.  

- Упознавање са врстама  материјала,  стандардима  у штампи, и продукцији промо материјала. 
Упознавање са специфичним облицима штампе и продукције промо материјала. 

- Формирање упита  (захтев за понуду) ка подизвођачима. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 
- Самостално уради припрему за продукцију за било који елемент промо материјала  

поштујући строге принципе који владају у рекламној продукцији 
- Самостално сачини упит продукцијској кући према датим елементима  
- Самостално прати продукцију и обезбеди контролисан резултат сарађујући  

са продуцентским тимом 
- Препозна технички некоректну штампу или други рекламни садржај,  

дефинише проблем и реши га. 
Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Студенти се упознају са кратким историјатом штампе и тенденцијама у развоју штампарских и других 
технологија које се користе у продукцији рекламних материјала. Кроз теоретска предавања студент 
овладава колор менаджментом, сетовањем и коришћењем софтверских пакета који се користе у 
продукцији промо материјала. Упознају се форматима папира, технологијом боја, врстама штампе, 
штампарске дораде, видео формата и веб форматима. Проучавају се офсет штампа, флексо штампа, 
солвентна штампа, инк џет штампа великог формата, сито штампа. Студентима се презентира 10 
принципа адвертајзинг продукције. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, СИР) 

Практичан рад састоји се од 5 задатака (студије случаја) кроз које студенти развијају критички став. 
Потребно је прикупити 5 примера лоше дизајнираног и продукованог рекламног садржаја. За сваки 
задатак следи анализа проблема, а затим предлог решења које се касније претвара у рад који нуди: 
квалитетнији концепт, практичније дизајнерско решење и најоптималнији продукцијски процес. 

Литература 

1. Штампа данас, технике, материјали, процеси, David Bann, Don Vas, 2010 

2. TypeSENSE, Making sense of the type on the computer, Susan & Gary Wheller, 1996 

3. Getting It Printed: How to Work With Printers and Graphic Imaging Services, Eric Kenly, HOW Books, 2004 

4. Graphic Designer's Print and Color Handbook, Constance J. Sidles, Rockport Publishers Inc, 2005 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

1 2 1 / / 

Методе  
Извођења 
 наставе 

Илустративна предавања и презентације, израда индивидуалних и групних вежби, студентске 
презентације и групне дискусије, радионице и консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 презентација радова 30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 
Број излазака на испит     1 

 
 
 
 
 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ПРОСТОР И ДОГАЂАЈ 

Наставник (за предавања) Лидија Живковић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов  / Шифра предмета                                           4PD1 3O 

Циљ 

предмета 

- Стицање знања о контексту настанка краткорочних простора у складу са потребама 
савременог тржишта да изађе из оквира уобичајених и сталних простора 

- Упознавање са особеностима, предностима и сврхом привремених објеката, сходно 
данашњим потребама трговинских, услужних или излагачких делатности   

- Разумевање везе између потреба клијената  и употребе  поп ап (pop up) простора у 
контексту тренутно актуелних културних или сезонских догађаја.  

- Повезивање стечених знања и вештина кроз комплексан процес пројектовања, који 
обухвата фазе од истраживања и концептуализације намера, преко пројектовања простора  
уз поштовање основних принципа: функционалност, конструкција, естетика, одрживост до 
материјализације елемената и дизајнерских целина. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Практично примени  знање неопходно за  савремено пројектантско – дизајнерско решење 

привремених, прилагодљивих структура малих димензија 
-  Успостави  креативан и отворен односа према стварности и потреби за њеном променом у 

домену поп ап простора 
- Разуме улогу  дизајна као маханизма за развој стратегија, система знања, пословних структура и 

социјалне свести. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

   

- Концептуално решење уз поштовање ширег окружења, потребе популаризације одређеног 
бренда,  привремених производних и услужних делатности, краткотрајних манифестација, 
уметничких перформанса, изложби и других догађаја из области културе и уметности. 
- Начин организације простора сходно  захтевима клијента и будућих  корисника  
- Конструктивнa изводљивост,  антропометријски стандарди 
- Готова опрема и опрема по детаљу, употреба адекватних материјала 
- Естетске одреднице простора 
- Презентација пројекта 

Практична настава 

(вежбе, ДОН, СИР) 

Практични рад на изради макета, графичких и писаних делова елабората од постојећег стања до  

идејног пројекта. 

Литература 

1. Curated: A New Experience in Retail Design, Shaoqiang Wang; Promopress, 2011. 

2. Pop-up City: City-making in a Fluid World, Jeroen Beekmans, Joop de Boer; BIS, 2014. 

3. The Art of Creation , Arthur Koestler; Hutcinson and Co; London 1964.  

4. Design Methods, John Cris Jones; John Wiley and Sons, New York, 1970. 

5. The Hidden Dimension, Eduard Hall; Anchor books, New York 1990. 

6. Retail Design International Vol 1, Vol 2, Jons Messedat;  Avedition, 2017. 

7. Brand Spaces: Branded Architecture and the Future of Retail Design, R. Klanten, S. Ehmann, S. Borges; Prestel Pub, 2013. 

8. Retail Spaces: Small Stores, Retail Design International; HarperCollins, 2011. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе 

извођења 

наставе 

Настава се реализује  кроз теориски део – предавања , визуелне електронске  презентације, 

анализа пројектног задатка и проблематике, студија случаја, истраживање  и практичан део –  

индивидуалан рад студента при изради макета и  идејног пројекта поп ап простора уз 

неоходне консултације и коректуре.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања  20 Презентација и одбрана пројекта 

  

50 

  Пројекат 30 

укупно 50 укупно 50 

Број излазака на испит 1 

 
 
 

https://www.google.rs/search?hl=sr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeroen+Beekmans%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.rs/search?hl=sr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joop+de+Boer%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.rs/search?hl=sr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Retail+Design+International%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ПРОСТОР И ОБЛИК 

Наставник (за предавања) Лидија Живковић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Лидија Живковић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов / Шифра предмета                                           4PO1 3O 

Циљ 
предмета 

- Упознавање са појмовима архитектонског простора и облика као и са начелима стварања – од 
елементарних ка сложеним просторним системима.  

- Развијање способности препознавања  просторних елемената, њиховог  међусобног однос 
као и односа према окружењу.  

- Развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и 
читања тродимензионалног простора и унапређење имагинације. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да:  
- Разуме интеракцију  људи и употребних предмета у датом простору 
-  Разуме односа између човека и објекта и објекта и његовог окружења и начина на који 

се простор односи према људским потребама и мери  
-  Практично примени  знање неопходно за  индивидуално и креативно деловање на 

концептуалном остварењу једноставних просторних форми 
- Развије критички приступ према тродимензионалној форми која интегрише естетске 

аспекте, техничке захтеве изградње и потребе корисника. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава:  
   

Основни принципи компоновања 
Пропорција – мерни однос делова композиције и однос делова према целини 
Геометријска својства просторних форми (тело, површи и њихова композиција) 
Сложен однос тела и простора, антропометрија 
Симбол и облик – анализа, тумачење и примена 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, СИР) 

Практични рад на изради макета и графичких радова 

Литература 

1. Уметност и визуелно опажање, Рудолф Арнхајм; Универзитет уметности, Београд, 1998. 

2. Облик и простор у архитектури, Јирген Једике; Орион Арт, Београд, 2009. 

3. Увод у архитектонску анализу 1, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига, Београд, 2008. год 

4. Увод у архитектонску анализу 2, Бранислав Миленковић, Грађевинска књига, Београд, 2008. год 

5. Увод у архитектонско пројектовање, др Горан Јовановић, АГМ књига, Београд, 2015. год. 
6. Визуелно опажање – јединство слике и појма, Рудолф Арнхајм, ; Универзитет уметности, 

Београд, 1985 

7. Динамика архитектонске форме,  Рудолф Арнхајм, ; Универзитет уметности, Београд, 1990. 

8. Архитектура и дисјункција, Бернард Чуми, Загреб, Агм књига, 2004. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Настава се реализује  кроз теориски део – предавања , визуелне електронске  презентације, 
анализа пројектног задатка и проблематике, студија случаја, истраживање  и практичан део –  
индивидуалан рад студента при изради макета  уз неоходне консултације и коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Графички рад 2 x 10 20 Писмени део испита (тест) 
  

40 
  Макета 4 x 10 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит    1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета СТУДИЈСКА ФОТОГРАФИЈА 

Наставник (за предавања) мр Бојана Бојовић Милошевић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  
Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов  /  Шифра предмета                                           4SF1 3I 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студената са основним светлосним поставкама и могућностима осветљавања 
портрета, фигуре и објеката различитих нивоа транспаренције као и различитог коефицијента 
рефлексије.  

- Упознавање са основним принципима осветљавања, као једног од главних изражајних 
средстава у фотографији 

- Развијање креативног приступа у решавању постављених задатака, креирањем сцене за 
фотографисање уз поштовање односа међу актерима, односно објектима и развијање 
концепта снимања.  

- Оспособљавање студената да квалитетно и креативно сниме производе у функцији креирања 
бренда, као и дефинисање личног стила у фотографији. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да:  
- Анализира и објасни настанак појединих фотографија, начина компоновања и осветљавања 

- Примени стечена знања и вештине за стварање фотографске слике у светлосно 
контролисаним условима 

- Самостално креира  фотографску слику, која има сва ликовно уметничка својства, и да кроз 
медији фотографије изрази своја запажања и идеје 

-  Планира снимање, креира  комерцијалне и уметничке фотографије које ће у крајњем 
исходу бити имплементиране у графичком дизајну, оглашавању, књигама фотографија и 
личним уметничким пројектима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  Наставно градиво обухвата теме из области светла – природни и вештачки извори светла, технике 
осветљавања и снимања у контролисаним условима; о креирању сцене, жанровима и ауторима 
фотографије, уз приказивање адекватних примера. Предмет третира истраживање композиције, 
контраста, боје, садржаја фотографије и разматрање идејног концепта. Кроз различите теме 
студенти уче о техничким аспектима студијске фотографије, елементима форме у уметничкој 
фотографији, визуелном наративу, објективности снимка и аналитичком посматрању фотографије, 
као и њеном присуству у савременом друштву.  

Практична настава и 
вежбе 

Практична настава се састоји од вежби на којима студенти овладавају техникама фотографисања у 
студију са флеш и континуалном расветом, уче да рукују расветним телима као и да поставе светло 
у зависности од задатка. Снимаће објекате различитих нивоа транспаренције, сјајности као и 
различитог коефицијента рефлексије (стакло, метал, порцелан…). Обрађују се теме из области 
комерцијалне фотографије у циљу припреме каталога производа, фотографисање портрета и 
фигуре у циљу истраживања и развијања личне естетике студената, као и фотографисање фигуре, 
портрета и производа у концепту модне фотографије, водећи рачуна о композицији елемената, 
естетици и визуелном садржају фотографије. 

Литература  

1 Michael Freeman - The Photographers Eye - Composition and Design for Better Digital Photos, Focal Press 

2 Christopher Grey - Studio Lighting Techniques for Photography, Amherst Media 

3 Rick Sammon, Vered Kashlano - Studio and Location Lighting - Secrets for Digital Photographers, Wiley Publishing 2009. 
4 Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua - Light Science and Magic, Focal Press 

5 Brian Stoppee, Janet Stoppee - Stoppees' Guide to Photography and Light, Focal Press 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе извођења 
наставе 

Настава обухвата предавања уз анализу конкретних примера из области студијске фотографије и 
светлосних поставки. Демонстрацију рада у студију. Коректура радова и дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Ангажованост у току наставе  30 Презентација 
реализованих радова 

30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит:  1 

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Maстер Струковне  студије 

Назив предмета ТЕОРИЈА МОДЕРНOГ ДИЗАЈНА 

Наставник (за предавања) др Бранислав Димитријевић, професор струковних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов   / Шифра предмета                                           4TD1 3O 

Циљ 

предмета 

- Упознавање студената сa теоријским (онтолошким, морфолошким, идеолошким) аспектима модерног 

дизајна као праксе функционалног обликовања. Модерни дизајн је заснован на полазишту да је естетски 

изглед обликованог предмета последица функције тог предмета и као такав представља композитну форму у 

којој се губи граница између естетског и функционалног. 

- Упознавање студената са теоријским постулатима који одређују идејне опсеге креативног дизајнерског 

процеса као праксу повезивања естетског и функционалног , која даје дизајну његову технолошку, друштвену 

и политичку улогу од почетака 20. века до данас.  

- Разумевање везе  историје  дизајна са историјским, економским и друштвеним околностима у модерном 

периоду са циљем препознавања  промена  у значењу, статусу и друштвеној улози дизајна  у оквиру 

модерних тенденција.  

- Стимулисање критичког мишљења о друштвеној улози дизајна и дизајнера, њиховој друштвеној 

одговорности и капацитету да се кроз обликовање простора и производа утиче на друштвену еманципацију и 

подизање друштвене свести 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Разуме  теоријске приступе пракси дизајна 

-  Примени  методологију на конкретним случајевима,  анализира савремене дизајнерске праксе како би 

развио методолошке апарате за евалуацију и критичко вредновање, које  демонстрира у конкретним 

случајевима и примерима.  

- Контекстуализује  сопствену праксу унутар теоријских појмова и промишља сопствени рад у теоријској 

перспективи 

- Усмерен  ка практичној настави , у свој креативни рад укључи и  теоријска и шире друштвена питања 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Предмет даје основна знања о теоријским аспектима модерног дизајна који се односе на питања односа форме и 

обликовања са друштвеним, економским и политичким контекстом. Настава се бави питањем на који начин 

професија дизајнера која је суштински повезана са корпоративним сектором може утицати на шире потребе 

заједнице и одиграти друштвено одговорну улогу. Настава се бави како најзначајнијим теоријским полазиштима 

неких од најпознатијих дизајнера и архитеката у 20. веку, тако и егземпларним дебатама о друштвеној, економској 

и политичкој улози дизајна у савременом свету. Посебан блок унутар наставе бави се нашим непосредним 

дизајнерским наслеђем и питањима које су покренули и резултатима које су постигли диѕајнери модерне епохе 

унутар југословенског друштвеног контекста, око чега постоји све веће савремено интересовање. Предмет се бави 

како анализом улоге коју је дизајну додељена унутар савремених капиталистичких односа тако и потрагом за 

алтернативним решењима. 

Практична настава 

(вежбе,ДОН, студијски 

истраж. рад) 

Вежбе се обављају у форми групне дискусије и циљ је групно долажење до идејних решења која се односе 

на неку од појединачних тема наведених у програму теоријске наставе и у односу на савремени друштвени 

и економски контекст. 

Литература 

1 David Raizman, History of Modern Design 

2 Nikolas Pevzner, Izvori moderne arhitekture i dizajna 

3 Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године  

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 / / 1 / 

Методе 

извођења 

наставе 

Комбиноване методе наставе – излагање, показивање, истраживање са консултацијама, визуелне и 

електронске презентације. Практична настава , вежбе у кабинету школе са индивидуалним надзором.  

Консултације, ван наставна делатност . 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуство на настави 10 

укупно 40 укупно 60 

Број излазака на испит до краја школске године   

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ГРАФИКА У ПРОСТОРУ 

Наставник (за предавања) др ум. Марија С. Граховац Каран, виши предавач  из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 

Наставник/сарадник (за ДОН)  Сарадник у настави  

Број ЕСПБ 6 Статус предмета  ОБАВЕЗАН          

Услов  / Шифра предмета                                            4GP1 3O 

Циљ 

предмета 

- Стицање неопходних знања и вештина у коришћењу средстава за рад и модерне 

технологије у конципирању графика у простору различитих по намени, техничким и 

визуелним карактеристикама датог простора.  

- Формирање графичког мишљења у контексту релације посматрач – рад – простор.  

- Разумевање интерактивности овако постављеног рада.  

- Оспособљавање у графичком решавању проблема. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Конципира графику у простору 

- Самостално организује цео процес рада, почев од истраживања идејног приступа и 

конципирања скица, преко реализације у одговарајућем рачунарском програму и 

презентације рада 

- Влада техничким, идејним и визуелним знањима у креирању графика у простору 

различитих намена  и та практична знања уме да вербализује и примени их и у другим 

контекстима. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Теоријска настава анализира савремене приступе графичким интервенцијама у простору. Уз 

коришћење адекватних примера, предмет третира истраживање конкретног садржаја задате теме, 

разматрање идејног концепта, визуелних и техничких могућности и проблема реализације. Кроз 

различите теме студенти се баве начинима приступаи креирању и реализацији графика у 

простору… 

Практична настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-чки рад) 

Практична настава се састоји од радова који истражују могућности визуелних и техничких 

позиционирања графике у ентеријеру и графике у екстеријеру. Сваки сегмент носи по 25 поена. 

Кроз заједничку дискусију и анализу, студенти се наводе на слободно комбиновање визуелних 

решења и охрабрују у реализацији како већ постојећих, тако и нових идејних и презентацијских 

форми графике у простору. 

Литература 

1 Љиљана Ћинкул и др, Графика на ивици – графика и њена гранична подручја у 21. веку, Галерија 

Графички колектив, 2009 

2 Александар Луј Тодоровић, Уметност и технологије комуникација, Клио, 2009. 

3 Everett, Jeffrey, 1,000 Garment Graphics : A Comprehensive Collection of Wearable Designs, Rockport 

Publishers, 2009. 

4 David Bann, Штампа данас (технике, материјали, процеси), Don Vas, 2011. 

5 Heller, Steven, Anderson Gail, The Graphic Design Idea Book : Inspiration From 50 Masters, Laurence King 

Publishing, 2016. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 1 2 / / 

Методе 

извођења 

наставе 

Кoмбинoвaнa нaстaвнa мeтoдa: метода вербалног рецептивног учења, дијалошка метода, метода 

демонстрације, искуствена метода. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aктивнo yчeшћe 

стyдeнaтa у дискусијама и анализи радова. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 20 Презентација радова 10 

Графика у простору - ентеријер 25 Реализација радова 20 

Графика у простору - екстеријер 25 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ТЕОРИЈСКО-УМЕТНИЧКЕ ОСНОВЕ МАСТЕР РАДА 

Наставник (за предавања) др Ивана Кроња, професор струковних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов   /  Шифра предмета                                           4OM1 3O 

Циљ 

предмета 

- Обучавање студената-киња у домену теоријских и уметничких поставки анализе, 

критике и представљања теоријско-уметничког пројекта и уметничког дела.  

- Постављање структуре и учење методологије писања мастер рада.  

Исход 

предмета 

Студент-киња је способан-на да:  
-Преознаје основне теоријске методе анализе и критике уметничког дела 
- Препознаје  методе теоријског представљања уметничког пројекта – пројеката и 
уметничког дела, и способан-на је да их примени у методологији израде сопственог мастер 
рада.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  Основне опште методе сазнања. Основне посебне методе сазнања. Појам дефиниције и 

доказа. Теоријске методе анализе уметничког правца/уметничког дела. Врсте уметничке и 

филмске критике. Социологија лепих уметности. Социологија и културолошка анализа 

филмске уметности и других аудиовизуелних медија. Представљање уметничког пројекта. 

Структура, методологија и потребни исходи мастер рада.  

Практична настава и 

вежбе 

Анализа ликовног и аудиовизуелног уметничког дела – студије случаја.  

Примери уметничке и филмске критике.  

Пројекција филмова са анализом датог филмског дела. 

Посета уметничким и стручним манифестацијама, позоришту, филмским фестивалима и 

пројекцијама.  

Литература 

1 др Ивана Кроња: ЕСТЕТИКА АВАНГАРДНОГ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ФИЛМА: ТЕЛО, РОД, 

ИДЕНТИТЕТ. ФЦС, БЕОГРАД, 2019. 

2 Др Богдан Шешић: ОПШТА МЕТОДОЛОГИЈА. Научна књига, Београд, 1971. 

3 Викторија Д. Александер: СОЦИОЛОГИЈА УМЕТНОСТИ. Клио, Београд, 2008. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 / / 1 / 

Методе извођења 

наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 

искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност на настави 10   

Присуство на вежбама 30 Усмени испит према методским 

јединицама наставе. 

50 

Присуство на јавним  

пројекцијама/манифестацијама 

10 

укупно 50 укупно 50 

Број излазака на испит до краја школске године   

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ПОСТПРОДУКЦИЈА ФОТОГРАФИЈЕ 

Наставник (за предавања) мр Бојана Бојовић Милошевић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Бојана Бојовић Милошевић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)   / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов   / Шифра предмета                                           4FP1 3O 

Циљ 

предмета 

- Упознавање студената са принципима и концептима креирања слике и софтверима за дигиталнo 

ретуширање и обраду слике.  

- Упознавање са примерима дигиталне фотографије примењене и медијима масовне 

комуникације, у графичком дизајну, рекламним кампањама, модиним кампањама, просторној 

графици, уметничким пројектима, итд. 

- Оспособљавање студената за израду квалитетне дигиталне фотографије у техничком, изражајном 

и уметничком смислу, кроз креативни приступ  у одабиру елемената за фотографисање и 

њиховим довођењем у међусобни однос у процесу постпродукције слике. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Користи напредне технике дигиталног снимања, дигиталног ретуширања, обраде 

фотографије и композита 

- Планира снимање,  поступак и процес рада у дигиталној лабораторији у циљу ретуширања, 

тонирања и колор корекције слике 

-  Креира дизајн слике, развијањем идеја и причањем приче, креирањем концепта и 

проналажењем личног стила 

- Уђе у  поступак композита који отвара нови сет могућности у креирању визуалног наратива. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава  

Наставно градиво обухвата теме из области теорије боја, о елементима форме који граде слику, о 

стиловима и дизајну слике. Настава третира како техничку страну везану за фото манипулацију у 

програмима за обраду, тако и истраживањем и анализом идејног концепта, садржаја и поруке 

фотографије. Кроз различите теме студенти се упућују у позицију дигиталне фотографије у графичком 

дизајну, рекламним кампањама, модним кампањама, просторној графици, упућују се у сферу 

уметничког изражавања, концепта и актуелне стилске одлике времена и потребе тржишта. 

Практична 

настава и 

вежбе 

Практична настава се састоји од серије међусобно повезаних фотографских задатака, којима студент 

постепено овладава сегментима дигиталне постпродукције фотографије: врсте дигиталних записа 

слике, контроле боја, дигиталног ретуширања, фото колажа, колор корекције при обради слике, 

дигиталног усклађивања осветљења на слојевима фотографије и креирањем атмосфере, и 

припремања фотографија за штампу. Студенти се подстичу креативном приступу у одабиру мотива за 

фотографисање, њиховом стављању у међусобни однос а тиме грађењу и дефинисању садржаја 

фотографије. 

Литература  

1 Scott Kelby, Photoshop CS knjiga za digitalne fotografe, Kompjuter biblioteka Čačak 

2 Andrew Faulkner and Conrad Chavez - Adobe Photoshop CC Classroom in a book, Adobe Systems Inc. 

3 Michael Freeman, The Photographers Eye - Composition and Design for Better Digital Photos, Focal Press 

4 Ben Long - COMPLETE DIGITAL PHOTOGRAPHY, Seventh edition. Boston, MA: Course Technology PTR 

5 Scott Kelby - How Do I Do That in Photoshop, ePub 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе извођења 

наставе 

Настава се реализује кроз  предавања уз групне анализе конкретних фото-пројеката. 

Демонстрација техника ретуширања и обраде слике у различитим рачунараским програма, 

путем пројектора. Коректура радова. Дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Презентација 
реализованих радова 

30 

Вежбе  40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит  1 

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ВЕБ АНИМАЦИЈА 

Наставник (за предавања) Жељко Лончар, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе)  Жељко Лончар, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) Жељко Лончар, предавач 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета ИЗБОРНИ 

Услов  /  Шифра предмета                                           4SA1 3I 

Циљ 

предмета 

- Упознавање  студента са  векторским и растерским записом компјутерске графике  

- Упознавање студента са начином припреме  векторске  графике за потребе анимирања за интернет 

странице 

- Обезбедити знање за рад у компјутрским програмима за анимацију  After effects и Adobe XD. 

- Упознавање студента са могућностима CSS анимације на интернет страницама. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да:  
- Векторски исцртане објекте у софтверу за векторско цртање увезе у софтвер за анимацију  

- Ради у програму After effects  као и у  програму Adobe XD  и да ради анимације 

- Објасни и користи СВГ (SVG) записе анимације по питању квалитета слике, могућности 

интерактивности као и брзине учитавања у односу на класичну растерску анимацију на интернет 

страници 

- Препознаје које функције анимације могу да се позову из CSS-a. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

Теоријска настава разматра разлике између векторског и растерског записа графике. Предавања се баве 

разумевањем принципа анимације и могућности CSS кода и функција везаних за анимације на интернету. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДОН, студијски 

истражива-чки 

рад) 

Практична настава се састоји од низа вежби који се изводе у софтверском пакету Adobe Aftereffects i 

Adobe XD. Вежбе су везане за припрему фајлова и материјала у векторском софтверу за цртање и касније 

анимацију у After effects-у или Adobe XD-у . Вежбе су осмишљене да се прођу сви стандардни 

анимацијски поступци који могу да се репродукују кроз запис на интернету у Web претраживачу. Вежбе 

обухватају анимацију илустрованог карактера. Анимацију текста и логотипа. Анимацију интерфејса. 

Анимација пиктограма. 

Литература  

1 Animation, Selby, Andrew. London: Laurence King Publishing. 2013 

2 Computer Animation, Hughes, Lloyd M. Wright, Jaron S. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2010 

3 Learning Angular JS Animations, Keller, Richard. Packt Publishing. 2014 

4 Animation: Art and Industry, Furniss, Maureen John Libbey Publishing. 2007 

5 Gesture drawing for animation. Walt Stanchfield PDF скрипта. 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 1 2 / / 

Методе 

извођења 

наставе 

Метода предавања уз употребу пројектора и примера. Демонстрација рачунараских програма путем 

пројектора. Анализа конкретних примера дизајна. Коректура радова. Дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 30 дизајн презентација 15 

вежбе  40 реализација 15 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

../../../OneDrive/AKREDITACIJA/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx#ŽL
file:///G:/OneDrive/AKREDITACIJA/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx%23ŽL
file:///G:/OneDrive/AKREDITACIJA/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx%23ŽL


 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер  струковне студије 

Назив предмета ДИЗАЈН ЗА ДИГИТАЛНЕ МЕДИЈЕ - ПОРТФОЛИО 

Наставник (за предавања) Маст. Милош Д. Ћосовић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Маст. Милош Д. Ћосовић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) Сарадник у настави Марица Буцек 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета ИЗБОРНИ 

Услов   Шифра предмета                                           4DM1 3I 

Циљ 
предмета 

- Разумевање специфичности и техичких карактеристика дигиталних медија у креиранњу дизајна за 
интернет и дигитално окружење.  

- Схватање разлика између дизајна за штампане и дигиталне медије.  

- Разумевање флексибилног-прилагодљивог дизајна у изради дизајна за интернет странице. 

- Овладавање софтверским програмима за израду дигиталних прототипова. (In Vision, Marble, Adobe XD.)  

- Овладавање програмима за анимацију Adobe after effects за потребе анимације и презентације рада 
апликације или сајта. Разумевање улоге дизајнера у дизајну корисничког искуства.  

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 

- Уради функционалан прототип мобилне апликације у неком од софтверских пакета за дизајн и 
израду прототипова дизајна за мобилне и таблет уређаје као и за израду веб сајтова 

-  Објасни специфичности дигиталног флексибилног дизајна који се прилагођава одговарајућем 
уређају корисника било да су у питању различите димензије једне категорије уређаја (различити 
типови мобилних телефона) или су у питању различите категорије уређаја преко којих се дизајн 
конзумира (мобилни телефон, таблет уређај, лаптоп или монитор великих димензија) 

-  Објасни различите дизајн методологије и системе које користе и промовишу велике софтверске 
компаније као што су Google са Андроид платформом и материал Дизајн филозофијом, као и 
компаније Apple са IOS оперативним системом за мобилне и таблет уређаје 

- Дизајнира логички козистентно корисничко искуство за мобилну или web апликацију 

-  Објасни разлику између структуре мобилне и web апликације и да уради предлог дизајна и  
функционални прототип мобилне апликације и интернет странице за одређену компанију. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Теоријска настава има за циљ да покрије развој дизајна кроз хтмл од почетака интернета до данашњег дана 
где се интернет и диигитални садржај и информације конзумирају преко различитих уређаја са екранима 
високе резолуције. Поред ових настава обухва и серију предавања геде се анализира приступ 
„прилагодљивог дизајна“ где садржај сајта или распоред опција неке апликације пре компонује у зависности 
који уређај је у питању. Такође предавања имају за циљ да студентима предоче одређене трендове у развоју 
апликација како би се дефинисали потенцијали и домети одређених приступа или технологија које затупају 
компаније и појединци.   

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-чки рад) 

Практична настава се састоји из низа вежби где се од студента очекује да уради дизајн апликације, као и да 
тај дизајн прилагоди и осмисли тако да буде прилагодљив уређајима различитих димензија и формата. 
Практичне вежбе су осмишљене тако да студент овлада софтверима за израду дизајн прототипова (In Vision, 
Marble, Adobe XD). Такође студент кроз све вежбе ради на дефинисању циљева и структурисању информација 
као и на методама скицирања.  

Литература  

1 Best Practices for Graphic Designers, Grids and Page Layouts:  
An Essential Guideline for Understanding & Applying Page Design Principle, Graver Amy and Ben Jura.  
Rockport publishers 2012 

2 How to Create a Portfolio & Get Hired: A Guide for Graphic Designers and Illustrators, Taylor, Fig  
Clark, Tessa Antoniou, Zoe Laurence king publishing, 2012 

3 Graphic Design Process: From Problem to Solution: 20 Case Studies, Skolos, Nancy Wedell, Thomas Laurence king 
publishing 

4 UX Design process & documentation, Dominik Pacholczyk  

5 UX DESIGN FOR STARTUPS, Marcin Treder.  UXPin 2013   

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 1 2 / / 

Методе 
Извођења наставе 

Метода предавања уз употребу пројектора и примера. Демонстрација рачунараских програма путем 
пројектора. Анализа конкретних примера дизајна. Коректура радова. Дискусија. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 30 дизајн презентација  15 

вежбе  40 Реализација 15 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 



 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн, Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета ПРОМОЦИЈА БРЕНДА 

Наставник (за предавања) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло / Шифра предмета 4PB1 3O 

Циљ 

предмета 

- Сагледавање комплетне активности које се спроводе на креирању кампање 

- у циљу промоције бренда. 

- Разумевање сложености задатака које дизајнер има у процесу рада на кампањи и промоцији бренда 

као и препознавање  важности  благовременог и усмереног деловања на публику одабраним 

визуелно комуникационим алатима.  

- Разумевање значења БРИФА (пројектног задатка) и  важности  рада и сарадње у тиму.  

- Препознавање канала промоције и одабир адекватног начина  комуникације са публиком. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да: 

- Ради и разуме важност рада у тиму 

- Разиме задатке  дизајнера у раду на промоцији елемената идентитета са циљем стварања бренда и 

у стању је да на те задатке адекватно одговори и задовољи професионалне стандарде у раду 

- Дефинише најадекватније комуникационе алате и визуелно и функционално их уобличи 

-  Разуме важност рада на промоцији бренда и активностима које то подразумевају 

- Разуме БРИФ и према њему зна да креира елементе визуелног идентитета који уѕ друге елементе 

носе бренд. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

У теоретском делу се анализирају најуспешнија дизајнерска решења и најуспешније кампање којима је 

стваран бренд. Анализирају се примери брифова по којима су креирани и настајали неки од познатих 

брифова. Проучавају се ентитети који чине креативни тим, њихови задатци у тиму и процесу стварања 

бренда. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, СИР) 

Практичан рад се састоји од рада на кампањи са тежиштем на визуелно комуникационим аспектима. 

Студенти се, према својим афинитетима, деле у 4 тима. Добијају БРИФ који даје параметре за рад на 

промотивној кампањи. Осмишљавају канале промоције. Кроз вежбе креирају најзначајније промо алате 

усмерене ка циљаној публици. Крајем семестра тимски презентирају постигнути резултат. 

Литература 

1. Kompletan grafički dizajn, Rian Hembree, Don Vas, 2008 

2. B2B Brand Management, Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch, Springer, Berlin, Heildelberg, New York, 2006 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  

Извођења наставе 

Илустративна предавања и презентације, израда индивидуалних и групних вежби, студентске 

презентације и групне дискусије, радионице и консултације. Групни рад: усмена излагања, 

демонстрације, дискусија, анализе случаја, идивидуални рад, коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Предаја презентације и тимска одбрана кампање 30 

Вежбе (1 х 40 бодова) 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета АНИМИРАНА ГРАФИКА 

Наставник (за предавања) *Маст. Милош Д. Ћосовић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) *Маст. Милош Д. Ћосовић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов   / Шифра предмета                                           4AG1 3I 

Циљ 

предмета 

- Унапређење  теоријских  знања студената, развијање  естетског  приступа, техничких  и 

практичних  вештина,  које су потребне у процесу израде графике у покрету.  

- Разумевање  суштине графичких елемената у покрету, односно визуелних и 

секвенционалних принципа, који су јединствени за креирање слике и кретања  и 

истраживање како спајање композиције и стила анимације може пренети изражајну и 

јасну визуелну поруку. 

-  Истраживање утицаја  стилских  трендова  у процесу дизајна и креирањевизуелне 

нарације у поступку анимирања графике. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да: 

-  Развије естетски приступ у креирању визуелног садржаја и да препозна време односно 

тајминг као кључну ставку у креирању садржаја уз помоћ графичких елемената (тачка, 

линија, боја, типографија, векторска илустрација, фотографија) 

- Изради серију кратких анимација у којима ће се поред основних принципа анимације 

бавити дизајном и стилизацијом слике. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава  

Поред упознавања са системима за анимације путем ручног покретања у којима графика има 

линеарно кретање (нпр. тауматроп, фенакистоскоп, стробоскоп, зоетроп, праксиноскоп, флип 

боок…), теоријакса настав обрађује теме које су потребне у процесу израде анимиране графике у 

дигиталном окружењу. Проучавање времена односно тајминга као кључне ставке у креирању 

анимације визуелног садржаја у визуелној комуникацији, као и анализа визуелне форме, поруке, 

колорита и кретања у времену. 

Практична 

настава и вежбе 

Практична настава подразумева анализу примера анимираних шпица, реклама, спотова, 

корпоративне графике. Вежбе су базиране на задацима који се односе на типографију у покрету, 

анимацију векторских илустрација са трансформацијама и претапањима из облика у облик. 

Анимацији графике вођене звуком, анимацији графике базиране на честичним системима и 

анимацији базираној на фотографији, просторним слојевима и употреби видео материјала кроз 

маске и врсте транспаренције. 

Приликом израде вежби студентима уче о ритму анимације тј. тајмингу (временски интервал) и 

позиционирању/размаку тј. спејсингу. 

Литература  

1 John Krasner, Motion Graphic Design Applied History and Aesthetics, Focal press, 2008. 

2 Yael Braha, Bill Byrne, Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web: Dynamic Motion 

Graphic Title Design, Focal press, 2010. 

3 Bill Byrne, 3D Motion Graphics for 2D Artists. Conquering the Third Dimension, Taylor & Francis, 2012. 

4 Williams, R. E, The Animator’s Survival Kit, Faber and Faber, 2009. 

5 Jeff Bellantoni, Matt Woolman, Type in Motion: Innovations in Digital Graphics, Thames & Hudson 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе извођења 

наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 

искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Презентација реализованих радова 30 

Продукција графике 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 
 

https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeff+Bellantoni%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Matt+Woolman%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије  

Назив предмета КОНЦЕПТ ТИПОГРАФИЈA 

Наставник (за предавања) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Радомир Л. Левајац, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Усло / Шифра предмета 4KT1 3I 

Циљ 

предмета 

- Разумевање великих могућности  типографије као независног креативног концепта.  

- Сагледавање појаве типографије   као носећег  креативног елемента у простору, градским 

срединама (излози, билборди, возила…), уметничким пројектима, догађајима.  

-  Разумевање комуникацијског потенцијала  типографије кроз разне видове саопштавања порука у 

традиционалним и онлине медијима.  

- Упознавање  типографије као  “диктата” у модној идустрији, графичком дизајну, дизајну хране, 

индустрији игара, паковању, вајарству, сликарству као и  важности типографије у дигитализацији. 

Исход 

предмета 

Студент је способан да: 

- Разуме важност типографије у савременој комуникацији и њен значај у преношењу порука као 

и то да  типографија може да буде носилац креативног концепта и да се може појављивати у 

2D и 3D формама 

- Разуме важност типографије у дигитализацији и на онлине платформама  

- Примени типографију и пошаље поруку у простору, на великим површинама, превозним 

средствима, билбордима, архитектонским целинама 

Користи типографију и у иновативним пројектима у дигиталном простору. 

Садржај предмета 

Теоријска 

настава 

У теоретском делу се студенти упознају са примерима примене типографије у ликовној уметности, 

вајарству, архитектури као и у свакодневној комуникацији. Пручавају се конкретни примери примене 

типографије у светској уметности, рекламним активностима, урбаним целинама, туристичким 

дестинацијама. Анализирају се случајеви примене типографије у брендирању градова, дизајну 

саобраћајних знакова на приступним саобраћајницама. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, СИР) 

Практичан рад се састоји од 5 задатка (вежби) кроз које студенти проверавају теоретске поставке са 

теоретских предавања. Задатци подразумевају 2Д и 3Д решења. Обухвата се брендирање градова, 

средина, урбаних целина, туристичких целина и примена типографије у дигиталном простору. Вежбе су 

део презентације на самом испиту. 

Литература 

1. TypeSENSE, Making sense of the type on the computer, Susan & Gary Wheller, 1996 

2. U&LC - 25 бројева врхунског америчког часописа посвећеног савременој типографији, бр. 1-4, ITC, 1975-1996 

3. TYPO Typografie, Friedl Ott Stein, Könemann Verlag Buch, 1998 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе  

Извођења наставе 

Илустративна предавања и презентације, израда индивидуалних и групних вежби, студентске 

презентације и групне дискусије, радионице и консултације. Групни рад: усмена излагања, 

демонстрације, дискусија, анализе случаја, идивидуални рад, коректуре. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност у току предавања 30 Презентација реализованих радова 30 

Вежбе (Рад на пројектовању 

типографског писма) 

40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Maстер Струковне  студије 

Назив предмета ОСНОВЕ СЦЕНОГРАФИЈЕ 

Наставник (за предавања) мр Зорица Чобановић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Зорица Чобановић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов   / Шифра предмета                                           4OS1 3I 

Циљ 
предмета 

- Стицање основног  знања о сценографији и њеној примени на различите видове телевизијских и 
виртуелних садржаја.  

- Упознавање студента са комплексношћу, условљеностима и факторима ограничења које намеће 
организација простора сцене приликом дизајнирања сценске форме.  

- Специфичности израде пројектних сценографских задатака у простору студија 
- Сагледавање и постављање стилских одредница саме сценске форме у зависности  од потреба и 

захтева идентитета  садржаја који се презентује 
- Оспособљавање студента за повезивање стечених знања у стварању креативних и иновативних 

сценских решења функционално усаглашене просторне целине за потребе виртуелног или 
стварног простора. 

Исход 
предмета 

Студент је оперативно оспособљен да: 
- Осмисли  концепт  сценског простора намењеног  комерцијалном ТВ садржају кратке форме.  
- Изради  пројекат са презентацијом 
- Изради потребну  техничку  документацију  за елементе који се израђују по детаљу- пултеви, 

делови декора 
- Уради анализу потреба и активности,усагласи стилске одреднице и изaбeрe адекватнe 

материјалe и опрему 
- Користи креативно и иновативно размишљање ,повезује знања стечена у предходном 

школовању и прати актуелне трендове у дизајну сценског концепта 
- Уради адекватану презентациону форму свог креативног решења. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Визуелне и електронске презентације. 
Обликовање сценског простора. Специфичности израде пројектних сценографских задатака у простору 
студија. Увођење студента у проблем мизансценске организације и позиционирања сценског простора 
у складу са потребама конкретног задатка поштовањем функционалних и стилских одредница. 
Анализа изведених сценских простора сличне намене. Оформљавање сценских целина са елементима 
декора и одговарајуће опреме.  Улога осветљења у сценским поставкама, антропометријски 
стандарди декора, опреме и опрема по детаљу. 

Практична 
настава 
(вежбе,ДОН, 
студијски 
истраж. рад) 

Студент током семестра ради један или два  задатка у зависности од избора теме. У оквиру простора 
стварног или виртуелног ТВ студија оформљавање сценске  целине или рекламног простора по 
задатку .Истраживанјем, анализом, примењивањем естетско ликовних принципа студент осмишљава 
сценску форму која одговара  задатом  садржају.Од идејних скица преко концепта дизајна до израде 
комплетног идејног пројекта студент разрађује неопходне садржаје . У оквиру ваннаставног рада 
студент са упућује на актуелне тенденције и савремене методе рада и реализације. 

Литература 

1 Нојферт Ернест”Áрхитектонско пројектовање”,Грађевинска књига, Београд; 2004 

2 The Filmmakers Guide to producion design/Vincent LoBrutto/Allworth Press-  New York 2002. 

3 Designing with ligt Public Places / Janet Turner Rotovision, New York, 1998  

4 Deleuze and cinema- the film concepts /Felicity Colman /Berg- New York 2011. 

5 Advertising- New Techniques for Visual Seduction / Uwe Stoklassa / Thames & Hudson 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 1 
 

/ / 

Методе 
извођења 
наставе 

Комбиноване методе наставе – излагање, показивање, истраживање са консултацијама, визуелне и 
електронске презентације. Практична настава , вежбе у кабинету школе са индивидуалним надзором. 
Консултације, ван наставна делатност . 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 25 Презентација 20 

практична настава пројекат 45 одбрана рада 10 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета КОНЦЕПТ ДИЗАЈН ОКРУЖЕЊА  

Наставник (за предавања) Биљана Совиљ, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Драган Бошковић, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов  /  Шифра предмета                                           4KD2 3I 

Циљ 
предмета 

- Оспособљавање студената за решавање и презентовање различитих концептуалних решења 
амбијената средствима визуелне комуникације. 

-  Примена практичних  техничких и уметничких знања и вештина у формирању концепта: 
употребних и сценских објеката и опреме физичких и дигиталних амбијената.  

- Савлађивање  различитих техника презентације и стилских приступа у креирању концепта 
простора у зависности од захтева поставњених задатком, могућности и ограничења медија - 
дизајн употребних и сценских окружења  и опреме, просторних амбијената за видео игре и 
ракламе, намештаја и сл. 

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 
- концуптеално решава просторе и оперму различитих намена 
- презентује идејно решење на задату тему, класичним и дигиталним техникама  
- професионално комуницира са послодавцем, брзо и компетентно одговори на задатак 
- разуме значај припремног и концептуалног истраживања и праћења савремених достигнућа у овој 
области 
- развија  нове идеје базиране на савременом окружењу, на историјским  епохама,  а на основу њих 
гради амбијенте фикције и историјске фикције.    
- Формира, проширује и надограђује сопствену базу података. 
- Користи знања за развој нових идеја конкурентних на тржишту. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава  

Улога концепта у финалном исходу продукта у различитим медијима и жанровима.  Значај 
концептуалног и припремног истраживања. Moodboard. Елементи и принципи дизајна простора и 
концепт осветљења у функцији карактера амбијента, задате теме и стила. Континуитет и доследност у 
креирању дела са већим бројем амбијената у складу са сценаријом, режијом, стилом, епохом, жанром 
и другим датим условностима одређеног медија. 

Практична 
настава и 
вежбе 

Предавања у виду презентација. Вежбе у  класичним и дигиталним техникама цртања и моделовања у 
стварању естетски упечатљивог окружења, амбијената, објеката и опреме. Индивидуални и тима ски 
рад. Пет задатака: савремени употребни амбијент, сценографски историјски амбијент, амбијент за 
видео игру фикција и сл. Један идејни пројекат разрађен за презентацију. 

Литература 

1 Scene Design and Stage Lighting, R. Craig Wolf, Dick Block Michael Rosenberg 2005 

2 Picture Composition for Film and Television, Peter War, Focal Press 2003 

3 The Filmmaker’s Guide toProduction Design Vincent LoBrutto, Vincent LoBrutto, 2002 

4 The Skillful Huntsman visual development of a Grimm tale at Art Center College of Design Khang Le, Mike 
Yamada, Felix Yoon, Scott Robertson, Design studio, 2005 

5 How to draw and paint Fantasy Architecture Rob Alexander, A QUARTO BOOK, 2011 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

1 2 2 / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; 
искуствена метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације. Предмет ће се 
реализовати у облику студијских пројеката, индивидуалних и групних, кроз предавања, вежбе, 
дискусије и радионице. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност / предавања 15 презентација уметничког пројекта 20 

Задаци 5 25 усмена одбрана 
 

10 
 Пројекти 1 30 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 
 
 
 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 
Назив предмета ЦРТЕЖ 

Наставник (за предавања) Мр Мартин Ердеш, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Мартин Ердеш, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗAН 

Услов  / Шифра предмета                                           4CK1 3O 

Циљ 
предмета 

- Разумевање цртeжа као  идејно иницијалног  и припремног  дeла крeaтивнoг дизajнeрскoг 
прoцeсa. Цртеж је и даље најдиректнији израз уметника – дизајнера.  

- Развијање и усавршавање  вештине  и технике  цртања, идејно козистентно и јасно изражавање у 
представљању просторних форми и облика.  Оспособљавање студента да цртежом индукује 
проширено асоцијативно поље посматрача. 

-  Развијање способности креативног визуелног мишљења и изражавања, кроз циклусе и серије 
радова у оквиру претпостављених дизајнерских задатака. 

- Разумевање цртежа као интегративног дела  планирања и пројектовања , који пружа брз и 
једноставан увид у начин транспозиције и трансформације задатих просторних, обликовних и 
појмовних односа у адекватно тражену ликовно-дизајнерску форму  - концепт у настајању. 

- Рaзвијање критичкoг и aнaлитичкoг мишљeње крoз прoцeсe врeднoвaњa и преиспитивања, 
мишљeњe које је oсeтљивo нa временски и просторни кoнтeкст.  

- Студент примењује различите визуелне концепте развијајући индивидуални сензибилитет и 
креативност визуелног изражавања одговарајућим ликовно обликовнм техникама од класичних 
до дигиталних.  

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 
- Примени знање и вештине у представљању ликовно дизајнерских идеја кроз иновативно визуелно 

изражавање 
- Вреднује цртеж као интегративни део планирања и пројектовања просторних форми и облика 
- Разуме  значај  цртежа и његов  креативни  утицај на процес дизајнирања 
-  Се изражава ликовним језиком креативно користећи различита ликовна средства и технике 

поштујући стилско и композиционо јединства форме и садржаја 

Садржај предмета  

Практична 
настава 
(предавањ
а, вежбе, 
ДОН,) 

Настава се базира на практичном раду студената у атељеу реализујући циклусе и серије цртежа 
груписаних по тематско проблемским целинама.Увод у практичну наставу је предавање о ликовно 
обликовним аспектима цртежа : ликовни језик и стил приказа мотива и идеје; ликовно изражајна 
средства - јединство форме и садржаја; oпис, идeнтификaциjа и интeрпрeтaциjа ликовног сaдржaja; 
комуникативност; симболика ликовног приказа; итд. 
Анализа примера из савремене ликовне и дизајнерске продукције.  
Инсистира се на индивидуалном изразу и личном избору мотива користећи, комбинујући и 
истражујући разне ликовно обликовне технике и материјале уз коректуру и консултације са 
наставником.  
На крају наставног процеса врши се избор радова и припрема за школску изложбу. 

Литература 

1 УВОД У ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ, Др Павле Васић, Универзитет уметности Београд, 1988.г. 
2 МОЋ ЦЕНТРА студија композиције у визуелним уметностима, Рудолф Арнхајм, Универзитет уметности 

Београд, СКЦ, Београд, 1998.г. 

3 ФОРМА И ОБЛИКОВАЊЕ, Милун Митровић, Виша економска школа, Београд, 1979.г 

4 УМЕТНОСТ И ВИЗУЕЛНО ОПАЖАЊЕ, Рудолф Арнхајм, Универзитет уметности у Београду  
- репродукције уметничких дела у каталозима и монографије ликовних /визуелних/ уметника и 
архитеката,  
- периодика из области дизајна  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе извођења 
наставе 

Групна: – Вербална, илустративно-демонстративна, дијалошка метода; анализа примера;  
Индивидуална: -  Коректура и консултације.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 15 
Презентација портфолиа радова 

рађених током семестра 
30 Радови рађени по тематско 

проблемским целинама - задаци  
40 

Радови малог формата рађених ван 
активне наставе /домаћи задатак/ 

15 

  

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 



 
Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  

Наставник (за предавања) Мирко Тадић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Мирко Тадић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов / Шифра предмета                                           4VP1 3I 

Циљ 

предмета 

-Оспособљавање  студента да  што реалније прикаже архитектонски простор и просторне елементе 

како би се стекао утисак о димензијама и амбијенту. 

-Развијење способности просторне визуализације, просторне имагинације и графичког представљања 

тродимензионалног простора на перспективној слици. 

- Упознавање са опцијом рендера 360 степени 

-Оспособљавање студената да коришћењем различитих дигиталних техника генеришу и визуализују 

просторну целину. 

Исход  

предмета 

 Студент је способан да: 

- самостално креира 3Д простор и просторне елементе 

- креира сцену за визуализацију простора 

- мапира и текстурише објекте 

- употреби осветљење за дневну и ноћну визуализацију 

- користи софтвере за постпродукцију слике 

-да стечена знања примењују у будућем професионалном раду. 

Садржај предмета 

 

Теоријска 

настава 

   

 - Основни елементи визуализације простора, светло, сенка, камера, алати за 

рендеровање,композиција 

 - креирање модела добијених из 2д цртежа- контролисање размере и односа 

 - мапе и текстуре, модификатор мапирања, креирање материјала високе реалистичности 

 - импортовање објеката других формата  

- појам и врсте светла, употреба осветљења дан и ноћ 

 - монтирање објеката на фотографију 

 - опције рендеровања и ефекти 

 - основни принципи анимације 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, СИР) 

- Интензивна практична обука студената коришћењем конкретног софтвера за цртање уз помоћ 

рачунара који се користи у  архитектонској визуализацији. Садржај из теоријске наставе преведен на 

практичну примену кроз вежбе и практичне вежбе у наставним базама. 

Литература 

1. Architectural, Rendering with 3ds Max and V-Ray, M. Kuhlo, E. Eggert - 2010 

2. 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max, Jamie Cardoso - 2016 

3. 3ds Max 2010 Architectural Visualization - Advanced to Expert, D. Brooker, M. Bousqueт - 2009 

4. Photography & Rendering with V-Ray, Ciro Sannino - 2013 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

1 2 1 / / 

Методе 

извођења 

наставе 

Настава се реализује кроз предавања са практичном демонстрацијом технике, метода и поступака 

рада. Практичан рад студената на решавању,  изради и презентацији задатака у рачунарском 

кабинету. Вођене индивидуалне и групне дискусије и коректуре вежби и истраживања.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 30 Презентација 

  

30 

  практична настава пројекат 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 



 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета ПРОСТОРНА АНИМАЦИЈА 

Наставник (за предавања) Мирко Тадић, предавач из поља уметности 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у настави 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов ПИ  Визуализација простора Шифра предмета                                           4PA1 3I 

Циљ 
предмета 

- Стицање вештине за креирање виртуелне камере из физичке камере на сцени  
- Реконструкција физичке сцене са минималном количином информација довољне за даљи ток 
продукције  
- Разумевање разлике између тракинг (праћења) објекта и трекинг (праћења) камере. 
- Упознавање са постпродукцијом видео фајлова  
- Разумевање оптимизације фајлова након снимка камере  

Исход  
предмета 

 Студент је способан да:  
- Генерише информације о кретању објеката на сцени  
- Генерише тест рендере како би проверио и доказао тачност информација о кретању објеката  
- Претпостави довољну количину информација потребних за даљи ток продукције и да препозна добру од 
лоше реконструисане физичке сцене  
- Разуме зашто је битна што прецизнија реконструкција простора 
- Да стечена знања примењују у будућем професионалном раду. 

Садржај предмета 

 
Теоријска 
настава  

- Основни принципи анимације простора, - разлика између виртуелне и физичке камере,- Разлика између 
тракинг објекта и камере 
 - анимација објеката у простору 
- контрола осветљења  
- формати слике, - постпродукција добијеног видео фајла  
- оптимизација видео фајлова и стварање анимиране секвенце 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
СИР) 

- Интензивна практична обука студената коришћењем конкретног софтвера за анимацију  уз помоћ 
рачунара који се користи у архитектонској визуализацији .Садржај из теоријске наставе преведен на 
практичну примену кроз вежбе и практичне вежбе у наставним базама. 

Литература 

1. Architectural, Rendering with 3ds Max and V-Ray, M. Kuhlo, E.Eggert - 2010 

2. 3D Photorealistic Rendering: Interiors & Exteriors with V-Ray and 3ds Max, Jamie Cardoso - 2016 

3. 3ds Max 2010 Architectural Visualization - Advanced to Expert, D. Brooker, M. Bousqueт - 2009 

4. Digital Animation for representing Architectural design, Roberta Spallone, 2018 

5. Стручна периодика релевантна за област анимације (часописи, сајтови, итд...) 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Настава се реализује кроз предавања са практичном демонстрацијом технике, метода и поступака рада. 
Практичан рад студената на решавању,  изради и презентацији задатака из домена архитектонске 
визуализације и анимације у рачунарском кабинету. Вођене индивидуалне и групне дискусије и 
коректуре вежби и истраживања.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 30 Презентација 
  

30 
  

практична настава пројекат 40 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 
Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета СЦЕНОГРАФИЈА МУЗЕЈСКИХ ПОСТАВКИ 

Наставник (за предавања) Биљана Совиљ, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник (за вежбе) Биљана Совиљ, професор струковних студија из поља уметности 

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Број ЕСПБ 7 Статус предмета (обавезни/изборни) ИЗБОРНИ 

Услов   /  Шифра предмета                                           4MR1 3I 

Циљ 
предмета 

- Упознавање студента са креирањем  сценографије музејских поставки, новом дисциплином, 
насталом из потребе да се у условима које поставља искуствена економија оформи кадар 
способан да креира нови емоционални ниво – искуствени ниво изложбених простора и баштина.  

- Упознавање студената са стандардима музејских поставки.   
- Креирање концепта изложбе за физичку реализацију и за виртуелни музеј. 
- Коришћење 3Д и 2Д алата у креативном процесу. Израда 2д/3д сардржаја  за виртуелни музеј 

и разрада сценографског пројекта за рализацију физичке поставке.  

Исход 
предмета 

Студент је способан да: 
-  Сарађује са кустосом изложбе и креативно одговори на постављене захтеве 
- Да реализаује квалитетан концепт,  адекватно презентује  експонате,  оствари емоционални ефекат као 

обавезни услов искуственог нивоа излужбе 
- Припреми и систематизаује све елеменате пројекта за музејску поставку (виртуелну и физичку), 

напредним техникама моделовања, рендеровања и техничке разраде  
- Креира интерактивне садржаје,  реконструише историјске садржаје, предмете и амбијенте,  прати нове 

трендове на светској музејској сцени и креативно одговори у складу са очекивањима посетилаца 
- Пружи допринос очувању културне баштине кроз иновативну  презентацију музејских  садржаја. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава  

Разумевање дисциплине:  Сценографија изложбених поставки. Значај изложбеног доживљаја, анализа 
савремених поставки. Стандарди музејских поставки.  Разумевање захтева кустоса, комуникација и оквири 
деловања, припремно истраживање. Анализа могућности и ограничења архитектуре простора. Разрада 
задате теме у причу и формулисање концепта: стил и карактер изложбе, интерактувнист, инклузија.  
Мoodboard. Развијање идеја за генерисање емоционалног аспекта  изложбе сценографским приступом. 
Флексибилност. Презентација идејног пројекта и разраде, планирање реализације за физичку поставку. 
Виртуелна музејска поставка.  Имплемантација ВР  у физичку поставку, баланс мултимедијалних садржаја у 
оквиру целине поставке. 

Практична 
настава и 
вежбе 

Сарадња са музејима -увођење реалног пројектног задатака  у вежбе. Вежбе у класичним и дигиталним 
техникама цртања и моделовања , скице, мoodboard,  презентовање идеје, разрада и израда пројекта и 
планирање реализације, Формирање предрачуна у оквиру буџета. Формирање динамике поставке, 
надлежностии одговорности  сценографа, надзор. 

Литература 

1 Scene Design and Stage Lighting, R. Craig Wolf, Dick Block, Michael Rosenberg 2005 
2 The role of scenography in museum exhibitions, Ingrid Thomassen Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 

Universitetet in Oslo 2017 

3 Ingrid Thomassen, The role of scenography in museum exhibitions, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 
Universitetet i Oslo, 2017 

4 Scenography in Museum Design, Jenniefer Gadsby 2014 

5 Parallel Exhibits: Combining Physical and Virtual Exhibits, grupa autora, NODEM 2014 Conference & Expo, 2014 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

2 2 / / / 

Методе 
извођења 
наставе 

Метода вербалног смисленог рецептивног учења; дијалошка метода; метода демонстрације; искуствена 
метода; индивидуалне и групне коректуре и метода симулације ситуације.  
Предмет ће се реализовати у облику студијских пројеката, индивидуалних и групних, кроз предавања, 
вежбе, дискусије и радионице. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Активност / предавања 15 презентација уметничког пројекта 20 

Концепт 25 усмена одбрана 
 

10 
 Разрада 30 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 



 
Студијски програм   ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул)  Бренд дизајн и Просторни дизајн 

Врста и ниво студија  Мастер струковне студије  

Назив предмета  СТРУЧНА ПРАКСА 1 

Наставник (за предавања)    / 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДОН)    / 

Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни)  ОБАВЕЗАН  

Услов  Потврда од стране институције/предузећа да 

је студент обавио стручну праксу 

Шифра предмета                                           4SP1 3O 

Циљ  

предмета 

- Упознавање студената са процесом рада у реалном професионалном окружењу. У зависности од 
компаније у којој се пракса одвија, студенти током трајања праксе раде на конкретним захтевима 
и пројектима.  

- Упознавање студената са улогом дизајнера у креативном и продукционом тиму, са процесом 
осмишљавања креативних решења, одговором на задати бриф/пројектни задатак, начинима 
истраживања тржишта и њиховим резултатима везаним за промоцију одређеног бренда.  

- Студенти се уче сарадњи са другим члановима тима задуженим за креирање и промоцију бренда 
(копирајтери, креатори стратегија, бренд менаџери…), пролазећи кроз фазе припреме 
презентације и презентовање клијенту.  

- Оспособљавање студента за израду адекватне пројектне документације по задатку, у зависности 
од компаније у којој се пракса одвија.  

- Развој креативности и индивудуалног приступа,  неопходног за будуће бављење професијом кроз 
радове сродних или различитих тематика 

Исход  

предмета 

Студент је способан да: 
- Разуме процес истраживања и дизајнирања за одређен бренд, опрему и простор 
- Стечено знање и вештине самостално примени у реализацији задатих реалних пројеката 
- Самостално анализира документацију, професионално комуницира са сарадницима, поштује 

планиране рокове 
- Учествује у изради пројекта поштујући услове и захтеве реалног задатка, комбинујући графичке 

елементе, осмишљава решење које ће најбоље пренети одређену поруку, у сарадњи са копирајтером 
уобличава у финални производ.  

Садржај предмета  

Теоријска 

настава  

Пракса се одвија у реалном пословном окружењу као што су дизајн студио, адвертајзинг агенција, 

штампарија, студио за дизајн ентеријера и сл. Студент на тај начин добија пројектни задатак и подршку 

од стране компетентних лица фирме са којом је склопљен уговор о пракси, као што су: СуперДот, Грид 

студио, штампарија Удружења графичара, Графо-центар, Beoexpo, Oracal polikarbonati, IKEA, 

Polihedra doo или у фирми коју је студент самостално предложио. 

Задатак може бити конципиран и на основу јавног конкурса.  

Студенти раде на припреми, разради и реализацији одређеног пројекта/задатка, уз консултације са 

овлашћеним лицем из датог пословног окружења. Технички ресурси установе и логистичка подршка 

професора координатора праксе су на располагању студентима. Студент води Дневник праксе на 

стандардном обрасцу школе, који се по обављеној пракси оверава од стране овлашћеног лица фирме. 

Оверен дневник праксе се чува у досијеу студента. Стручна Пракса се вреднује на основу испуњених 

захтева стручних задатака привредних друштава. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДОН, студијски 

истраживачки 

рад)  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године  

Предавања  Вежбе  ДОН  ПИР Остали часови 

/  /  /  / 6 

Методе 

извођења 

наставе  

Кoмбинoвaнa мeтoдa вербалног учења, дијалошка метода, метода демонстрације, искуствена метода. 

Самостално истраживање информација. Тимски рад у компанији у којој се изводи пракса. Израда 

индивидуалних и групних вежби, уз aктивнo yчeшћe стyдeнaтa у дискусијама и анализи радова. 

Консултације са овлашћеним лицима задуженим за праћење реализације праксе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена  

Практичан рад 40 Извештај из институције/предузећа 20 

Вођење дневника 20 Усмена одбрана израђеног извештаја 10 

Израда извештаја 10   

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит до краја школске године 

 



 
Студијски програм   ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул)  Бренд дизајн и Просторни дизајн 

Врста и ниво студија  Мастер струковне студије  

Назив предмета  СТРУЧНА ПРАКСА 2 

Наставник (за предавања)    / 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДОН)    / 

Број ЕСПБ  3 Статус предмета (обавезни/изборни)  ОБАВЕЗАН  

Услов  Потврда од стране институције/предузећа да је 
студент обавио стручну праксу 

Шифра предмета                                           4SP2 3O 

Циљ  

предмета 

- Упознавање студената са процесом рада у реалном професионалном окружењу. У зависности од 
компаније у којој се пракса одвија, студенти током трајања праксе раде на конкретним захтевима 
и пројектима.  

- Упознавање студената се са улогом дизајнера у креативном и продукционом тиму, са процесом 
осмишљавања креативних решења, одговором на задати бриф/пројектни задатак, начинима 
истраживања тржишта и њиховим резултатима везаним за промоцију одређеног бренда.  

- Студенти се уче сарадњи са другим члановима тима задуженим за креирање и промоцију бренда 
(копирајтери, креатори стратегија, бренд менаџери…), пролазећи кроз фазе припреме 
презентације и презентовање клијенту.  

- Оспособљавање студента за израду адекватне пројектне документације по задатку, у зависности 
од компаније у којој се пракса одвија.  

- Развој креативности и индивудуалног приступа,  неопходног за будуће бављење професијом кроз 
радове сродних или различитих тематика 

Исход  

предмета 

Студент је способан да: 
- Разуме процес истраживања и дизајнирања за одређен бренд, опрему и простор 
- Стечено знање и вештине самостално примени у реализацији задатих реалних пројеката 
- Самостално анализира документацију, професионално комуницира са сарадницима,  

поштује планиране рокове 
- Учествује у изради пројекта поштујући услове и захтеве реалног задатка, комбинујући графичке 

елементе, осмишљава решење које ће најбоље пренети одређену поруку, у сарадњи са 
копирајтером уобличава у финални производ. 

Садржај предмета  

Теоријска настава  Пракса се одвија у реалном пословном окружењу као што су дизајн студио, адвертајзинг агенција, 

штампарија, студио за дизајн ентеријера и сл. Студент на тај начин добија пројектни задатак и 

подршку од стране компетентних лица фирме са којом је склопљен уговор о пракси, као што су: 

СуперДот, Грид студио, штампарија Удружења графичара, Графо-центар, Beoexpo, Oracal 

polikarbonati, IKEA, Polihedra doo или у фирми коју је студент самостално предложио. 

Задатак може бити конципиран и на основу јавног конкурса.  

Студенти раде на припреми, разради и реализацији одређеног пројекта/задатка, уз консултације са 

овлашћеним лицем из датог пословног окружења. Технички ресурси установе и логистичка подршка 

професора координатора праксе су на располагању студентима. Студент води Дневник праксе на 

стандардном обрасцу школе, који се по обављеној пракси оверава од стране овлашћеног лица фирме. 

Оверен дневник праксе се чува у досијеу студента. Стручна Пракса се вреднује на основу испуњених 

захтева стручних задатака привредних друштава. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДОН, студијски 

истраживачки 

рад)  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године  

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

/ / / / 6 

Методе 

извођења наставе  

Кoмбинoвaнa мeтoдa вербалног учења, дијалошка метода, метода демонстрације, искуствена метода. 

Самостално истраживање информација. Тимски рад у компанији у којој се изводи пракса. Израда 

индивидуалних и групних вежби, уз aктивнo yчeшћe стyдeнaтa у дискусијама и анализи радова. 

Консултације са овлашћеним лицима задуженим за праћење реализације праксе. 

Оцена знања  

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена  

Практичан рад 40 Извештај из институције/предузећа 20 

Вођење дневника 20 Усмена одбрана израђеног извештаја 10 

Израда извештаја 10   

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит до краја школске године 

 
 



 
 
 

Студијски програм   ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул)  Бренд дизајн и Просторни дизајн 

Врста и ниво студија  Мастер струковне студије  

Назив предмета  Примењени истраживачки рад - ПИР 

Наставник (за предавања)  Изабрани наставник - ментор 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДОН)    / 

Број ЕСПБ  6 Статус предмета (обавезни/изборни)  ОБАВЕЗАН  

Услов  / Шифра предмета                                           4PIR 3O 

Циљ  

Предмета 

- Припрема студента за израду завршног мастер рада 

- Упознавање са методологијом решавања конкретних практичних проблема и задатака из 
изабране области бренд дизајна,  просторног дизајна и  дизајна намештаја и расвете.  

- Свеобухватно сагледавање практичних проблема и задатака у изабраној области ради лакшег  

дефинисања конкретног садржаја мастер рада. 

 

Исход  

предмета 

Студент је способан да: 

- Самостално анализира пројектни задатак, идентификује проблеме и проналази  решења у 

конкретном случају 

- Користи литературу и примењује истраживачке методе и технике у циљу формулисања 

предлога за конкретно решење 

- Користи  примењени истраживачки рад који обухвата преглед и приказ методологије 

решавања конкретних проблема, који му помаже да јасно и прецизно формулише тему 

мастер рада 

 

Садржај предмета  

Теоријска настава  Студент у сарадњи са ментором истражује конкретне студије случаја везане за сегмент којим ће се 

студент касније бавити при изради свог мастер рада. Обилази предузећа, фирме, маркетиншке 

агенције где у сарадњи са запосленима који раде у креативним тимовима анализира практичне 

задатке, проблеме, креативни/радни процес. Поред консултација са ментором, студент обавља и 

консултације са другим наставницима и стручњацима из компанија које се баве проблематиком из 

области теме рада. О свом истраживачком раду води белешке које му помажу у формулацији 

мастер рада. 

 

Практична настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад)  

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године  

Предавања  Вежбе  ДОН  ПИР Остали часови 

/  /  /  8 / 

Методе извођења 

наставе  

Кoмбинoвaнa мeтoдa вербалног учења, дијалошка метода, метода демонстрације, искуствена 

метода. Консултације са запосленима у креативним тимовима предузећа, фирми и маркетингшких 

агенција.  

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена  

Истраживачки рад 50 Презентација  30 

   Семинарски рад 20 

укупно 70 укупно 30 

Број излазака на испит 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски програм  ДИЗАЈН 

Изборно подручје (модул) Бренд дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 

Назив предмета МАСТЕР РАД 

Наставник (за предавања) Изабрани наставник - ментор 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗНИ 

Услов  Сви положени испити Шифра предмета                                           4ZMR 31O 

Циљ 

предмета 

- Оспособљавање студента да  самостално повезује стечена знања и вештине кроз процес израде завршног 
рада – од идејног концепта, преко разраде пројекта, писаног и практичног рада. Рад се одвија кроз 
различите развојне фазе: истраживање, концептуализацију намера, овладавање концептима типографије и 
паковања, бренд дизајном, продукцијом, итд.  

- Оспособљавање студента за обједињавање свих фаза истраживачких и креативних поступака у оквиру 
дискурса Бренд дизајна, што подразумева и разумевање потребе тржишта и захтева клијента, друштвено 
одговорно презентовање и вредновање дизајнерских целина, уз постизање њиховог високо естетизованог 
израза.  

Исход 

предмета 

Студент је способан да: 
- Оствари синтезу стечених знања на предмету Мастер рад 
-  Конципира, реализује, писано дефинише и образложи свеобухватни оригинални концепт-пројекат 

формиран у контексту савремених тенденција у области Бренд дизајна 
-  Демонстрира аналитичко-синтетичку употребу знања као и да, кроз реализацију самог пројекта у 

штампаном и дигиталном облику, демонстрира знања и вештине реализације пројекта 
-  Кроз писани део Мастер рада представи концепцију која је развијана на одабрану тему у области Бренд 

дизајна 
- Самостално, креативно, функционално и целовито  примењује стечена знања и практичне вештине у 

реализацији и презентацији одабраног пројекта 

Садржај 

предмета: 

Теоријска 

настава:  

  

Теоријска настава обухвата истраживање и концептуализацију намера пројектне теме. Бави се уочавањем и 

препознавањем визуелно-концептуалних проблема уз коришћење примера из литературе или других 

адекватних наставних средстава. Бави се начинима писане и усмене презентације пројекта. Кроз одабир 

теме, студент се бави начинима приступа реализацији Мастер рада, фокусирајући се на савремене, 

креативне токове у области Бренд дизајна. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, СИР) 

Практична настава подразумева конципирање и реализацију Мастер рада на одабрану тему. Кроз 

заједничку дискусију и анализу, студенти се наводе на слободно конципирање теме, графичких елемената, 

дигиталне и штампане реализације. Студенти се охрабрују у креирању нових форми идејне, визуелне и 

техничке реализације одабраног пројекта. 

Литература 

1. Designing Brand Identity, Alina Weeler, John Wiley & Sons, Canada, 2009 

2. From Band Vision to Brand evolution, Leslie de Chernatony, Elsevier, 2001/2006 

3. Graphic Design Process: From Problem to Solution: 20 Case Studies, Fig Taylor, Laurence King Publishing, KOBSON 

4. 1,000 GARMENT GRAPHICS: A COMPREHENSIVE COLLECTION OF WEARABLE DESIGNS, Jeffrey Everett, Rockport Publishers 

5. Графички дизајн: креација за тржиште, Мирослав Фрухт, Милан Ракић, Ивица Ракић, Завод за уџбенике и наставна средства 

6. Brand Gap, Marty Neumeier, BRANDMAMA 

7. 1,000 GARMENT GRAPHICS: A COMPREHENSIVE COLLECTION OF WEARABLE DESIGNS, Steven Heller, Gail Anderson, Laurence King 

Publishing, КОБСОН 

8. The Anatomy of Design: Uncovering the Influences and Inspirations in Modern Graphic Design, Steven Heller, Mirko Ilic, Rockport KOBSON 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

/ / / 8 / 

Методе 

извођења 

наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом) одвија се кроз анализу пројектног задатка и проблематике, 
дискусију, коректуре пројекта и израду идејног пројекта. Ментор организује менторску комисију са три 
члана са Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија, укључујући ментора. 
Оцена на испиту формира се на основу предиспитних обаваза и испитних обавеза (завршен пројекат и 
одбрана рада). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Ангажованост / Писани рад и пројекат 55 

Рад на пројекту 30 Усмена одбрана 15 

укупно 30 укупно 70 

Број излазака на испит 1 

 
 



Студијски програм  ДИЗАЈН  

Изборно подручје (модул) Просторни дизајн 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије 
Назив предмета МАСТЕР РАД 

Наставник (за предавања) Изабрани наставник 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 
Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Број ЕСПБ 8 Статус предмета (обавезни/изборни) ОБАВЕЗАН 

Услов  Положени сви испити на 
модулу Просторни дизајн 

Шифра предмета 4MR1 3O 

Циљ 
предмета 

- Оспособљавање студента да  самостално повезује стечена знања и вештине кроз целокупан  процес 
израде завршног рада – од идејног концепта, преко разраде и комплетне техничке документације 
пројекта, завршавајући развојем нултог прототипа.  

- Упознавање са свим развојним фазама:  истраживање, концептуализацију намера, пројектовање и 
овладавање простором, пропорција, материјализација, као и извођачким (производним) аспектом.  

- Обједињавање свих фаза истраживачких и пројектантских поступака у оквиру дискурса Просторни 
дизајн, што подразумева и разумевање потреба тржишта и захтева клијента, друштвено одговорно 
презентовање и вредновање дизајнерских целина, уз постизање њиховог високо естетизованог израза.  

Исход 
предмета 

 Студент је способан да: 
-  Примени стечена практична знања неопходна за савремено пројектантско–дизајнерско решење 
привремених, прилагодљивих структура малих димензија (Pop up простора) 
- Примени знања  у комбиновању  3Д моделовања и рачунарског дизајна  (CAD) са адитивном 
субстрактивном продукцијом ради израде физичког модела 
- Примени знање и вештине у  формирању елабората  идејног пројекта са елементима пројекта за 
извођење, којим одговара на одабрану тему мастер рада и изражава концепцију која је развијана и 
формулисана на предметима модула Просторни дизајн 
 - Самостално, креативно, функционално и целовито користи стечена знања и практичне вештине, разуме 
однос простора и дизајнерских целина (одређених предмета или 3д штампаних макета), које су поред 
своје примарне функционалности, изведене до високог естетског нивоа, уз осврт на важност у друштву и 
спремност укључивања у тимски или самостални рад на тржишту 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава:  
  
 

Истраживање и концептуализација намера пројектне теме кроз скице ; пројектовање и овладавање 
простором/производом, пропорцијом, материјализацијом; Извођачки(производни) аспект, проблеми и 
могућности; Основна намена објекта сходно захтевима корисника/употребног предмета/комада 
намештаја; Антропометријски стандарди; Готова опрема и опрема по детаљу; Естетске одреднице 
простора/производа ; Презентација пројекта 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, СИР) 

Практични рад на изради графичких и писаних делова елабората од концептуалног дела  до  
техничке документације и радионичког/извођачког цртежа 

Литература 

1. Архитектонско пројектовање, Ернст Нојферт, Грађевинска књига, Београд, 2003. год. 
2. Антрополошке мере и ентеријер, Јулиус Панеро, Мартин Зелник, Грађевинска књига, Београд 1990. год. 

3. Architecture now! Restaurants & Bars, Philip Jodidio, Tachen 

4 Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

5 „1000 chairs“,Fiell, Charlotte;  Fiell, Peter ,  Köln [etc.] : Taschen, 1997.                                                          

6 „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen 
6 Стручна периодика релевантна за област дизајна ентеријера (часописи, публикације, сајтови, итд...) 

7 3D Printing for Artists, Designers and Makers, Stephen Hoskins, Bloomsbury Visual Arts, 2017 
 Fundamentals of CNC Machining, A Practical Guide for Beginners, 2014, Autodesk 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН ПИР Остали часови 

0 0 / 8 / 

Методе 
извођења 
наставе 

Менторски рад са студентом (кандидатом) одвија се кроз  анализу пројектног задатка и проблематике, 
дискусију, коректуре пројекта и израду идејног пројекта простора/комада намештаја са деловима 
пројекта за извођење. Ментор организује менторску комисију са три члана са Високе школе ликовних и 
примењених уметности струковних студија , укључујући ментора. Оцена на испиту формира се на основу 
предиспитних обаваза и испитних обавеза (завршен пројекат и  одбрана рада). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

Ангажованост / Елаборат  55 

Пројекат 30  Усмена одбрана 15 

укупно 30 укупно 70 

Број излазака на испит 1 

 


