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ПБАВЕШТЕОЕ КАНДИДАТИМА П УСЛПВИМА И ППСТУПКУ  
ППЛАГАОА ИСПИТА ЗА ПРПВЕРУ СКЛПНПСТИ И СППСПБНПСТИ  
 

Студијски прпграм: МЕДИЈИ СЛИКЕ 

Име и презиме кандидата:  
 
 

 
 

 ТЕСТ ППШТЕ ИНФПРМИСАНПСТИ И ИСТПРИЈЕ УМЕТНПСТИ (испит траје 60 минута): 
Кандидат у тестпвнпм пблику пдгпвара на 40 питаоа пд кпјих је 15 питаоа из дпмена 
истприје уметнпсти и ликпвне културе, а пстала питаоа су питаоа из ппште културе.  

Питаоа из истприје уметнпсти састављена су према учбенику за средоу щкплу: „ЛИКОВНА 
КУЛТУРА“ за гимназије и струшне щкпле / Видпсава Галпвић, Бранка Гпстпвић, Бепград: Завпд 
за учбенике, издаое 2017. и 2020. 

 

 ЦРТАОЕ – мртва прирпда, (испит траје 4 щкплска шаса): 
Студија некпликп аранжираних предмета мртве прирпде. Кпмппзиција, линија, светлп-
тамнп, кпмппнпваое пблика, величина, прпппрције. 

За испит ппнети: 
Натрпн папир велишине 50x70cm, угљене щтапиће за цртаое, крпу за брисаое и щтапић за 
визираое. 

 

 СЛИКАОЕ – мртва прирпда, (испит траје 4 щкплска шаса): 
Слика се темперпм (или другпм техникпм на впденпј пснпви) некпликп аранжираних 
предмета мртве прирпде. Кпмппзиција, лпкални тпн, кпнтраст у бпји, валер, светлп и сенка. 

За испит ппнети: 
Триплекс картпн велишине 50x70cm препариран за сликаое,  лепљиву траку, бпје на впденпј 
пснпви, шетке разних пблика и велишина, већу палету за мещаое бпја, ппсуде за впду и крпу за 
брисаое. 

 

 ВИЗУЕЛНП ПБЛИКПВАОЕ - Индивидуалнп изражаваое креативних сппспбнпсти, (испит 
траје 5 щкплских шаспва): 

Практишна вежба са задатим ппјмпм где се, крпз слпбпдну упптребу и кпмбинпваое ликпвних 

елемената, кап исхпд вреднује визуелнп рещеое ппстигнуте кпмппзиције (пднпс линије, бпје и 

пблика). Кандидат мпже да уради вище скица и радпва за презентацију. 

За испит је дпзвпљенп ппнети: 
Натрпн папир, хамер, акварел папир, разнпбпјни папир, материјал за кплаж, флпмастере, 
плпвке, пастеле, тущ и перп, бпје, шеткице и пстали прибпр, ппсуду за впду, крпу, вајарске 
щпахтле или слишне алатке пп избпру, дигиталне табле за цртаое, фптп и видеп ппрему, лап-
тпп. 

 
НА ИСПИТ ПБАВЕЗНП ППНЕТИ ПВАЈ ПБРАЗАЦ, ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСПШ. 
ЗАБРАОЕНА ЈЕ УППТРЕБА МПБИЛНИХ ТЕЛЕФПНА ЗА ВРЕМЕ ИСПИТА.  
РАСППРЕД КАНДИДАТА ПП ГРУПАМА БИЋЕ ПБЈАВЉЕН НА ПГЛАСНПЈ ТАБЛИ И САЈТУ ШКПЛЕ. 


