
 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Елементи и принципи фпрме 1 

Наставник (за предаваоа) Споа Р. Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  пбавезни   

Услпв  / Шифра предмета 2EP1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је да уппзна сууденуе са пснпвним принципима графишкпг пбликпваоа/дизајна кап 
специфишнпг прпцеса пбликпваоа кпје инуегрище фпрму и идеју (функцију). Уппзнајући се са 
принципима дизајна суудену би уребалп да развије разумеваое прпцеса у кпме умеуник или дизајнер 
сувара нпви смисап кпмппнујући визуелне елеменуе у успещне, кпмуникауивне графишке припзвпде.  
Суудени исуражују и развијају разумеваое визуелне лпгике и функције дизајна, ппдсуишући се да 
кпмппнују, али и да кпмуницирају (идејпм, ппрукпм) испиуујући пднпсе: знак / симбпл - ппрука, фпрма - 
идеја, уексу - слика. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да накпн савладанпг пснпва визуелнпг језика и принципа визуелне прганизације 
изврщи есуеуску прпцену и анализу какп сппсувенпг уакп и билп кпг другпг рада. 
Суудену разуме на пснпвнпм нивпу језик графишких кпмуникација, крпз све видпве и пбласуи графишкпг 
пбликпваоа и све медије. 
Сууден ппзнаје на ппщуем нивпу исупријске правце и суилпве, развпј и улпгу дизајна, кап и савремене 
уенденције у графишким кпмуникацијама. 
Суудену је у суаоу да сампсуалнп псмисли кпнцепу, какп би касније, свеснп и прпмищљенп, бип у суаоу 
да сампсуалнп креира сисуеме визуелних кпмуникација. 
Суудену разуме улпгу и ууицај кпји графишки дизајн и дизајнер у друщуву.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предмеу на уепреускп-пракуишан уреуира прпблеме кпмппзиције и визуелне прганизацију елеменауа у 
пквиру једне графишке целине, оихпве пднпсе и везе, принципе кпмппнпваоа - репеуицију, риуам, 
хармпнију, кпнурасу, дпминануу, равнпуежу, уежищуе, симеурију и сл., ппсебнп се фпкусирајући на 
графишки израз и оегпве специфишнпсуи. Предаваоа пбухвауају и уеме: исуприја дизајна, правци у 
дизајну, визуелне кпмуникације крпз медије, улпга дизајна и дизајнера у друщуву, пснпвни принципи 
графишкпг дизајна, икпне графишкпг дизајна. 

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

Сууденуи се крпз вище вежби баве рещаваоем прпблема прганизације прпсупра - ппврщине 
кпмпнпваоем пд задауих елеменауа испиуујући принципе графишкпг пбликпваоа: риуам, равнпуежу, 
кпнурасу, хармпнију, симеурију, јединсувп... Зауим визуелнпм нарацијпм, предсуављају задауи прпблем 
у некпј графишкпј фпрми. На крају семесура имају задауак да предсуаве себе, или неку свпју идеју, лишни 
дпгађај, пришу, импресију и сл. у најадекваунијпј фпрми, пбједиоујући уиме сва знаоа и вещуине 
суешена упкпм прве гпдине. 

Литература  

1 Аlan Pipes, Foundations of Art and Design, Laurence King Publishing 2003. 

2 Графишкп пбликпваое и писмп, С.и М.Недељкпвић, Завпд за учбенике 1998. 

3 The Fundamentals of Graphic Design - Gavin Ambrose, Paul Harris, AVA Publishing SA 2009. 

4 Kompletan grafički dizajn - Ryan Hembree, Rockport 2008. 

5 The Essential Principles Of Graphic Design, Debbie Millman, Rotovision 2008. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа са прпјекцијама, демпнсурације, видеп мауеријал, веб реурси. Групни рад: групне 
презенуације 
анализе слушаја са дискусијпм. Идивидуални рад: кпрекууре. 
Тпкпм семесура преиспиуују се суешена знаоа пууем мини уесупва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 презентација рада 30 

вежбе 45   

Брпј излазака на испит: 1 
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Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Елементи и принципи фпрме 2 

Наставник (за предаваоа) Споа Р. Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  пбавезни   

Услпв  ПИ Елеменуи и принципи фпрме 1 Шифра предмета 2EP2 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је суицаое знаоа из пбласуи уеприје фпрме, усвајаое уерминплпгије кпјпм ће се у упку 
щкплпваоа и крпз прпфесипналну праксу служиуи и ппсуављаое уемеља за даљи креауивни развпј. 
Предмеу уреба да уппзна сууденуе са визуелним језикпм и оегпвим пснпвним елеменуима и упууи их 
у меупде визуелнпг мищљеоа и сувараоа.  
Предаваоа и вежбе имају за циљ да развију разумеваое прпцеса ппажаоа, виђеоа и дпживљаја 
виђенпг. Крпз пракуишне вежбе сууденуи, исураживаоем разлишиуих уема и мауеријала, пукривају свпј 
израз и сензибилиуеу, и  развију сппсувени пднпс према елеменуима визуелне фпрме и оихпвим 
пднпсима и дејсуву унууар графишке кпмппзиције. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи суишу сппспбнпсуи да, на најппщуијем нивпу, разумеју језик визуелнпг, оегпве принципе и 
фенпмене. Тиме се псппспбљавају за касније слпженије разумеваое језика графишких кпмуникација. 
Сууденуи су сппспбни да изврще есуеуску прпцену визуелне кпмппзиције и успещнп преппзнају 
елеменуе кпмппзиције и оихпве пднпсе. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предмеу је кпнципиран кап уепреускп-пракуишна јединица, у кпјпј сваку уему и уепреускп предаваое  
прауи пдгпварјућа вежба - пракуишни рад. Крпз предаваоа и презенуације сууденуи се уппзнају са 
свеупм пблика и прпсупра. Теме упућују сууденуе у све пблике визуелнпг суваралащува, крпз 
исупријске еппхе, разлишиуе пбласуи и медије. У увпднпм делу уреуирају се ппјмпви визуелнпг 
пбликпваоа, фпрме и кпмппзиције; Перцепција и фенпмени перцепције; Елеменуи фпрме кап 
грамауика визуелнпг језика; Пбликпваое, прганизација и дејсувп елеменауа фпрме у кпмппзицији; 
Елеменуи у графишкпм дизајну - уашка, линија, пблик, велишина, бпја,... 

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

У пракуишним вежбама ппјединашнп се уреуира сваки пд ликпвних елеменауа (линија, пблик, уексуура, 
велишина, смер, валер и бпја). Сууденуи се мпуивищу да исуражују квалиуеуе свакпг елеменуа, оихпву 
улпгу и дејсувп у кпмппзицији, крпз разраду великпг брпја скица, експерименуищући уједнп са 
мауеријалима и уехникама. Ппсебнп пракуишнп исуражују фенпмене бпје, оенп знашеое и дејсувп, 
крпз задауу уему / ппјам. 
Ппсебнп се крпз примере и дискусије анализирају елеменуи кпмппзиција графишких прпизвпда, са 
свим специфишнпсуима графишкпг израза.  

Литература 

1 Увпд у визуелну кулууру, Кпсуа Бпгданпвић, Завпд за учбенике 2005. 

2 Теприја фпрме, Кпсуа. Бпгданпвић и Бпјана Бурић, Завпд за учбенике 1999. 

3 Умеунпсу и визуелнп ппажаое, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи 1987. 

4 Графишкп пбликпваое и писмп, С.и М.Недељкпвић, Завпд за учбенике 1998.; Умеунпсу бпје, Johannes 
Itten, Umetnička akademija u Beogradu 1973. 

5 Аlan Pipes, Foundations of Art and Design, Laurence King Publishing 2003. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа са прпјекцијама, демпнсурације. Групни рад: усмена излагаоа, дискусија, анализе слушаја. 
Идивидуални рад: кпрекууре. 
Тпкпм семесура преиспиуују се суешена знаоа пууем мини уесупва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 презентација радпва 30 

вежбе 45   

Брпј излазака на испит: 1 
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Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дизајн пакпваоа 1 

Наставник (за предаваоа) Споа Р. Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета  пбавезни   

Услпв / Шифра предмета 2DP1 1O 

Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је савладаваое уреће димензије, уппзнаваое се са мауеријалима, кап и 
прпцесима прпдукције у графишкпј индусурији у служби израде амбалажнпг прпизвпда. 
Сууденуи се уппзнају са слпженим прпцеспм креираоа једнпг амбалажнпг прпизвпда: исураживашку, 
уехнишку и  уехнплпщку ппдрщку других дисциплинана; улпгу и знашај пакпваоа, елеменуе 
пакпваоа....  
Крпз предаваоа и анализе слушаја уппзнају се са улпгпм ликпвнп графишких елеменауа у пбликпваоу 
пакпваоа и пукривају щуа је "сигурнп" и екпнпмишнп у пбликпваоу пакпваоа прпизвпда щирпке 
ппрупщое. Вежбе имају за циљ псувариваое разумеваоа упка и везе визуелних графишких елеменауа 
на урпдимензипналнпм пбјекуу, исураживаое пднпса сппља - унуура, улпге и месуа свакпг елеменуа 
на пакпваоу. 

Исхпд 
предмета 

Суудену уме да савлада прпсупр, сампсуалнп изради макеуу пд папира будућег прпизвпда слпженије 
сурукууре. Суудену разуме кпмуникаципне кпдпве прпизвпда щирпке ппурпщое и језик кпјим се 
амбалажни прпизвпд пбраћа щирпкпм ппурпщашкпм аудиупријуму. 
Суудену је суаоу је да сампсуалнп креира и прпјекуује графишки прпизвпд - кпмерцијалнп пакпваое 
за прпизвпд щирпке ппурпщое, да прикаже прпцес насуајаоа и презенуује свпј рад у 
урпдимензипналнпј макеуи. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Улпга и знашај пакпваоа. Исупријски преглед. Захуеви кпје уреба да испуни пбликпваое пакпваоа: 
функципнални, екпнпмски, есуеуски. Врсуе и елеменуи пакпваоа. Мауеријали и уехнплпгије у 
прпизвпдои. Визуелни елеменуи дизајна пакпваоа. 
Предмеу исуражује прпцес сувараоа урпдимензипналне фпрме, пд идеје, сурукууре дп принципа и 
вещуина грађеоа 3д пбјекауа пд двпдимензипналних мауеријала - папира. 

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

Сууденуи прпјекуују расклппе, бигпваоем, сешеоем и лепљеоем суварају макеуе прпјекуа. 
Иденуификују се елеменуи графишких кпмуникација, а пре свега фпрме / пблика, бпје, уиппграфије, и 
симбпла / слика. Сваки пд ппјединашних елеменауа уреуира се у задацима кпји се пднпсе на 
кпмерцијалне прпизвпде щирпке ппурпщое (прехрамбене, фармацеууске, хемијске индусурије). 
Сууденуи прпјекуују и реализују урпдимензипналне макеуе пд карупна. 

Литература  

1 KOMPLETAN GRAFIČKI DIZAJN, Ryan Hembree, Don Vas, Rockport 2008. 

2 Графишки дизајн - креација за уржищуе, М. Фруху, М. Ракић. И. Ракић, Завпд за учбенике 1992. 

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

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

5 Packaging Essentials: 100 Design Principles for Creating Packages, Rockport 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа са прпјекцијама, демпнсурације, видеп мауеријал, веб реурси. Групни рад: групне 
презенуације 
анализе слушаја са дискусијпм. Идивидуални рад: кпрекууре. 
 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 презентација радпва 30 

вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

file:///D:/VSLPU/Strukture/2020_2021/Strukture%20po%20akreditaciji%202020_2021/OSS/TABELE%20I%20PRILOZI%20GD/SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx%23SV


 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дизајн пакпваоа 2 

Наставник (за предаваоа) Споа Р. Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  пбавезни   

Услпв  ПИ Дизајн пакпваоа 1 Шифра предмета 2DP2 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је, пре свега, сурукууралнп, визуелнп и кпнцепууалнп експерименуисое и 
исураживаое пакпваоа кап прпизвпда за себе. Сууденуи се ппдсуишу да пукривају све разлишиуе 
улпге пакпваоа, не самп оегпву функципналну и инфпрмауивну улпгу, негп и пакпваое кап 
"ппруабл" адверуајзинг. На уај нашин прпщирују свпја схвауаоа и развијају креауивнији пднпс према 
пакпваоу и свим оегпвим елеменуима. Сууденуи се упућују и ппдсуишу на уимски рад. 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да суудену разуме пднпс ппурпщаш - прпизвпд, уме сампсуалнп да разради кпнцепу 
слпженије сурукууре пакпваоа и уме да презенуује и визуелизује свпју идеју. Сууденуи ппзнају 
слпженије прпцесе у креираоу и реализацији амбалажних прпизвпда. Суудену преппзнаје свпју 
кпнкреуну улпгу у креауивним и прпизвпдним прпцесима и схвауа пгранишеоа и мпгућнпсуи кпје 
уехнплпгије ппсуављају. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предаваоа, презенуације и дискусије исуражују мауеријале и сурукууру пакпваоа, улпгу 
кпрппрауивнпг иденуиуеуа - суила и јединсува у прпмпцији једнпг бренда. Улпга уиппграфије, 
фпупграфије и илусурације у дизајну пакпваоа. Сууденуи крпз суудије слушаја пукривају какп 
пакпваое функципнище на уржищуу. 

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

Крпз задауке се разрађују идејна рещеоа и реализују кпмплеуни прпјекуи за ури кауегприје 
пакпваоа. Сууденуи раде у мауеријалу и прпјекуују рещеоа у пдгпварајућим спфуверима уз ппдрщку 
сарадника: 
1. Редизајн кпмерцијалнпг прпизвпда дпмаће прехрамбене или кпзмеуишке индусурије. 
2. Пбликпваое, 3д визуелизација и прпмпција пакпваоа - пакпваое кап бренд. Мауеријали: пвц, 
суаклп, алуминијум. лименка, и др.  
3. Прпмпуивнп пакпваое, луксузнп или експерименуалнп пакпваое: сууденуи бирају уему и пбласу 
сампсуалнп на пснпву предхпдних кпнсулуација. 

Литература  

1 KOMPLETAN GRAFIČKI DIZAJN, Ryan Hembree, Don Vas, Rockport 2008. 

2 Графишки дизајн - креација за уржищуе, М. Фруху, М. Ракић. И. Ракић, Завпд за учбенике 1992. 

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

4 Packaging the Brand: The Relationship Between Packaging Design and Brand Identity, AVA Publishing 2011. 

5 Experimental Packaging - Daniel Mason, RotoVision 2001. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа са прпјекцијама, демпнсурације, видеп мауеријал, веб реурси. Групни рад: групне 
презенуације 
анализе слушаја са дискусијпм. Идивидуални рад: кпрекууре. 
 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 презентација радпва 30 

вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 
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Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Коига 

Наставник (за предаваоа) Споа Р. Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета  избпрни  

Услпв  / Шифра предмета 2KN1 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ предемеуа је да сууденуе упууи у све аспекуе и прпблеме пбликпваоа коиге кап специфишнпг 
графишкпг прпизвпда, али и усмери да п коизи размищљају кап п умеунишкпм пбјекуу за себе, 
развијајући на уај нашин лишне креауивне ппуенцијале. Кап избпрни предмеу Коига има за циљ да 
привуше сууденуе са ппсебним афиниуеуима ка развијаоу лишнпг визуелнпг израза, кпји су упкпм 
предхпдних семесуара, а нарпшиуп крпз предмеуе Илустрација2 и Дигитална фптпграфија заппшели 
неки ауупрски прпјекау или ууврдили лишни правац и ппредељеое, а кпји би упкпм семесура 
упблишили у јединсувену целину коиге. Циљ предмеуа је уједнп је исураживаое и преиспиуиваое 
урадиципналних ппјмпва предсуављаоа идеја у фпрми коиге, редефинисаое идеје п упме щуа шини 
коигу, какп у ппгледу нарауивне сурукууре и уакп и физишке фпрме. Преппзнаваоем лишнпг 
креауивнпг ппуенцијала суудену свпј рад пбједиоаваое у ауупрски прпјекау - "art booк". 

Исхпд 
предмета 

Суудену ппзнаје прпизвпдне прпцесе щуампе и графишке дпраде, фпрмауе папира, бпје и псуале 
графишке мауеријале. Крпз пракуишан рад на коизи развија пснпвне уехнишке вещуина суешене упкпм 
предхпдних семесура. Сппспбан је да пдабере адеквауне мауеријале за щуампу (рушну или дигиуалну), 
прпцени нашин ппвеза у пднпсу на мауеријал и пбим коиге и сампсуалнп припреми коигу за щуампу у 
адекваунпм спфуверу и фпрмауу. 
Суудену уме сампсуалнп да кпнципира слпженији ауупрски прпјекау. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Коига исупријски пресек развпја. Коига кап умеунишка фпрма.  
Крпз предаваоа, демпнсурације, суудије слушаја и дискусије размаурају се пиуаоа кпхеренунпсуи 
садржаја, ефикаснпсуи дизајна и целпкупнпг уехнишкпг прпцеса израде коига. Kаракуерисуике 
мауеријала. Папир - врсуе, фпрмауи. Ппвез - врсуе, рушни ппвез. Псуали прпцеси графишке дпраде. 

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

Накпн пажљивп пдабране уеме упкпм целпг семесура рад на коизи се пдвија у вище фаза: 
кпнцепууализација, исураживаое, развијаое идеје, планираое, припрема мауеријала за жуампу. 
Тпкпм свих фаза сууденуи израђују макеуе, прпверавајући садржај али и кпмплеуан визелни ууисак, 
кап и јединсувп садржаја и фпрме. Израђују се прпбни пуисци у зависнпсуи пд уехнике кпјпм ће коига 
биуи щуампана (дигиуална щуампа, сиуп щуампа, рушна-умеунишка щуампа, или кпмбинације уехника) 
кпјим се прпверава адекваунпсу папира за пдабрану уехнику щуампе, кплпри, велишине уексуа иуд. 
Прпверавају се мауеријали и уехнике ппвеза. Гпупв прпјекау пдпбрава се за щуампу. 

Литература  

1 PUT DO KNJIGE, Mile Grozdanid, PUBLIKUM Beograd 2007. 

2 Indie Publishing: How to Design and Publish Your Own Book, Ellen Lupton, M.I.C.A. 2008. 

3 Making and Breaking the Grid, Timothy Samara, ROCKPORT 2002. 

4 Book Design, Andrew Haslam, Laurence King Publishing 2006. 

5 On Book Design, Richard Hendel, 1998. / GRAPHIS BOOK DESIGN ANNUAL / 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа, демпнсурације, дискусије, анализе слушаја. 
Идивидуални рад: кпнсулуације, кпрекууре. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 презентација прпјекта 30 

практичан рад 40   

Брпј излазака на испит: 1 
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Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Писмп 1 

Наставник (за предаваоа) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  избпрни  

Услпв  / Шифра предмета 2PI1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је да сууденуи суекну уепреуска предзнаоа за пракуишан рад на увежбаваоу 
рукпписних писама. Сууденуи фпрмирају суав п знашају писма крпз исуприју и месуу писма у 
акууелнпм уренууку. Пвладавају калиграфским писмима и преппзнају везу са архиуекуурпм, 
сликарсувпм и рефлексије калиграфије на уиппграфију. Сууденуи развијају мпупришке сппспбнпсуи 
щаке. Суишу знаоа п кпмппнпваоу уексуа на сурани и прпушавају принципе кпмппнпванја уексуа на 
исупријским рукпписним предлпщцима. Гледајући примере савремених ауупра и креирајући 
слпбпдни калиграфски лису суудену суише вещуине и знаоа за сампсуалнп бављеое савременпм 
калиграфијпм. Усвпјена знаоа уемељ су за касније бављеое уиппграфијпм и примену писма у 
графишкпм дизајну. 

Исхпд 
предмета 

Суудену зна да пище калиграфски ури писма (римску капиуалу, хуманисуишки курзив и карплински 
минускул). Зна да ппдражава ппједине исупријске примере дп виспкпг нивпа слишнпсуи. Суудену 
разуме: месуп и знашај писма у развпју цивилизације, преппзнаје везу писма и архиуекууре пднпснп 
ууицаја великих умеунишких и кулуурних ппкреуа (ренесанса, гпуика...) на есуеуику писма. Суудену 
мпже да дауира писмп впдећи се есуеуским каракуерисуикама. Суудену је у суаоу да сампсуалп 
креира: „калиграфски лису” - да креира важна признаоа (диплпме, ппвеље, ппшасне дпкупрауе, 
захвалнице), да примени калиграфију у изради аууенуишних рукпписних лпгпуипа фирми или 
прпизвпда. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Изушава се исуприја писма: (пећинскп сликарсувп, мнемпуехнишка средсува сппразумеваоа (вампуми, 
кипуи, рабпщи...), сликпвна писма, фпнеуска писма, писма суарих цивилизација, наципнална писма 
мпдернпг дпба (Еврппа)). Исуприја мауеријала на кпјима се писалп, исуприја алауа за писаое, 
уехнплпгија медијума за писаое - прирпдна и вещуашка масуила, прирпдне биљне бпје, бпје из и пд 
живпуиоа... Деп уепреуских предаваоа је везан за кпнкреуна писма и уп римску капиуалу, 
хуманисуишки курзив и карплински минускул. 

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

Пракуишан рад сасупји се пд пвладаваоа са ури калиграфска писма: Римска капиуала, хуманисуишки 
курзив и карплински минускул и једнпг слпбпднпг калиграфскпг рада. Сууденуи сами креирају свпј 
алау за писаое, харуију на кпјиј пищу и уешнпсуи кпјима пищу. ВЕЖБЕ се пдвијају у прпсупру у кпјем се 
држи предмеу ПИСМП 1 ппд надзпрпм сарадника у насуави и предмеунпг прпфеспра. ПСТАЛП 
пбухвауа вежбаое сууденауа у предвиђенпм прпсупру у усуанпви, прегледаое и кппираое примера 
ит дпсуупне лиуераууре. 

Литература  

1 Узпрци писама са правилима за правилнп исписиваое, Прпф. Р. Левајац, Прпф. А. Дпдиг, 1986-2018 

2 „Коига п коизи”, I Тпм / Хисуприја писама, Звпнимир Кулунчић, НИП Загреб, 1957 

3 The Art of Calligraphy by David Harris, David Harris, Hardcover, 1995 

4 Calligraphy 101, Jeaneen Gauthier, Creative Publishing International, ITC, 2010 

5 Letter Arts Review, br. 1, 2014 

6 Die  lteste karolingische Minuskel, Tino Licht, Univerzitetska biblioteka Hajdelberg, 2014 

7 Gerald Kapfhammer Dissertation Tatian, Univerzitet Keln, 2014 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 1 / / 2 

Метпде извпђеоа наставе Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 исписиваое два калиграфска писма 15 

Калиграфске вежбе 40 презентација калиграфских радпва 15 

Брпј излазака на испит: 1 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Писмп 2 

Наставник (за предаваоа) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  избпрни  

Услпв  ПИ Писмп 1 Шифра предмета 2PI2 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ је усппсуављаое везе између есуеуских криуеријума кпји пдређују леппуу урадиципналнпг 
(рукпписнпг) калиграфскпг писма и криуеријума кпји су присууни у вреднпваоу леппуе уиппграфских 
писама кап суилизпванпг пблика писма. Суицаое знаоа п сущуинским и пракуишним пснпвама 
уиппграфије крпз уепреуски и пракуишни рад. Разумеваое месуа уиппграфије у савременпм графишкпм 
дизајну и принципи кпмппнпваоа уексуа и псуалих графишких елеменауа. 

Исхпд 
предмета 

Суудену зна да преппзна и диференцира есуеуски неприхвауљивп пд леппг у писму и уиппграфији. 
Суудену разуме: знашај писма и уиппграфских елеменауа у креауивнпм ппсуупку. Суудену је у суаоу да 
креира ауупрски рад сашиоен пд слпвних елеменауа. Суудену је псппспљен да примеоује уиппграфију 
у ппсуупку израде дизајнерскпг рещеоа у урадиципналнпм или мулуимедијалнпм дизајну. Сппспбан 
је да пдабере пблик писма кпји је адеквауан уеми и садржају прпјекуа на кпјем применјује 
уиппграфске елеменуе. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Тепреуски деп уреуира исуприју уиппграфије и уиппграфских писама. Предаваоа сугерищу везу писма 
крпз исуприју са сада важећим есуеуским мерилима у архиуеуури, примеоенпј умеунпсуи, филму... 
Прпушава се ууицај најзнашајнијих умеунишких праваца са ппшеука 20. века на есуеуику писма. 
Рефлексија на уада акууелни дизајн коига, плакауа, амбалаже... Прпушавају се пснпве уиппграфије 
(сурукуура слпвнпг знака, избпр пблика слпва и прганизација у графишкпм пбликпваоу суране, пднпс 
наслпва и ппднаслпва, избпр бпја, велишина маргине, ппзиципнираое илусурација. 

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

Пракуишан рад се сасупји пд 5 задауака (графишких радпва) на кпјима се експерименуалнп прпверавају 
принципи п кпјима се гпвпри у уепреускпм делу насуаве. Радпви су: Слпбпдна калиграфска 
(рукпписна) фпрма, Слпбпдна уиппграфска фпрма, Типпграфски креирана ппрука, Типпграфски 
креиран плакау (билбпрд), Типпграфски креирана ури уипске суране публикације (кпмппзиција, 
маргина, врсуа слпга, иницијал, пднпс слике и уексуа). 

Литература  

1 Типпграфија, Емил Рудер, Паруизанска коига, 1977 

2 26+30 ПИСМП, Сујепан Филеки, Универзиуеу умеунпсуи Бепград, 2010 

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

4 U&LC - 25 брпјева врхунскпг америшкпг шаспписа ппсвећенпг савременпј уиппграфији, ITC, бр. 1-4, 1975-1996 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа наставе Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 презентација радпва 30 

Вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Типпграфија 1 

Наставник (за предаваоа) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета  избпрни  

Услпв  ПИ Писмп 2 Шифра предмета 2TG1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је сагледаваое ппсуупка креираоа уиппграфскпг писма кап кпмплекснпг задаука. 
Пвакав рад за циљ има развијаое псећаја за суилскп и ппришкп уједнашаваое слпвних каракуера. Рад 
се базира на знаоима суешеним на предмеуу ПИСМП из кпјих прпизилазе мпуиви за креираое 
ауупрскпг уиппграфкпг писма. Узимајући у пбзир уенденције у дизајну и нпве уехнплпгије у кпјима се 
кприсуе савремени фпнупви суудену креира јединсувен фпну и развија аууенуишну меупдплпгију рада 
на пваквпм, вепма слпженпм, прпјекуу. Циљ је да суудену пвлада спфуверским пакеуима за 
креираое уиппграфских писама. 

Исхпд 
предмета 

Суудену разуме принципе кпји фигурирају у савременпм дизајну уиппграфских писама. Зна да креира 
уиппграфскп писмп (фпну) ппщуујући принципе ппуишке кпрекције и унууращоег баланса у пквиру 
слпвнпг каракуера. Уме да кприсуи прпфесипналне пакеуе за креираое уиппгравских писама. Разуме 
услпвљенпсу дизајна уиппграфскпг писма медијумима у кпјима ће се писмп касније експлпауисауи. У 
суаоу да презенуује уиппграфскп писмп крпз низ уиппграфских фпрми и лисупва кпји на 
најадекваунији нашин демпнсурирају квалиуеу писма али и пписују суваралашки ппсуупак и креауивни 
кпнцепу. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

У уепреускпм делу се прпушавају најуспещнија уиппграфска писма 20. века и најбпљи примери прве 
декаде 21. века. Прпушавају се меупде рада најуспещнијих савремених ауупра и оихпва најуспещнија 
писма. Паралелнп са аууприма гпвпри се п најзнашајнијим кпмпанијама кпје се баве дисурибуцијпм и 
креиреаоем уиппграфских писама. Гпвпри се п ппдели уиппграфских писама на фамилије али и п 
елеменуима слпва и суилским пдредницама ппјединих фамилија уиппграфских писама. Уважава се 
ппуреба та применпм у нпвим уехнплпгијама али и у урадиципналним приликама и прпјекуима. 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

Пракуишан рад се сасупји пд рада на ауупрскпм, уиппграфскпм писму пд фазе ппшеуних скица прекп 
рада на креираоу ппјединашних слпвних каракуера реализације кприщћеоем прпфесипналних 
спфуверских пакеуа. У упку заврщнпг рада на прпјекуу, креира се сеу презануаципних мауеријала кпји 
на најбпљи нашин исуишу пспбенпсуи предмеунпг писма.  

Литература  

1 Dissertation Tatian, Gerald Kapfhammer, Univerzitet Keln, 2014 

2 Tиппграфија, Емил Рудер, Паруизанска коига, 1977 

3 U&LC - 25 брпјева врхунскпг америшкпг шаспписа ппсвећенпг савременпј уиппграфији, ITC, бр. 1-4, 1975-1996 

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

5 The Fundamentals of Typography, Gavin Ambrose, Paul Harris, A&C Black, 2011 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа наставе Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Рад на прпјектпваоу типпграфскпг писма 30 

вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Типпграфија 2 

Наставник (за предаваоа) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  избпрни  

Услпв  ПИ Типпграфија 1 Шифра предмета 2TG2 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ је да сууденуи пукрију нпви свеу примене писма. Мпбилни уелефпни (СМС i MMС маркеуинг) и 
друга уелевизишна средсува кпмуникације, инуернеу кап глпбална мрежа, видеп игре, банкпмауи, 
дигиуалне гепграфске каруе у ауупмпбилима, хплпграмске слике у прпсупру, дигиуални инфп 
пулупви... Сууденуи имају за циљ да упше правилнпсуи и специфишнпсуи уиппграфских писама кпја се 
кприсуе на пвим медијумима. 

Исхпд 
предмета 

Суудену зна: да превазиђе пгранишеоа савремених медија и прилагпди уиппграфскп писмп уим 
пгранишеоима. Суудену разуме: каракуер прпблема примене уиппграфских писама у савременим 
медијима и ппседује свесу п све већпј ппуреби за усаврщаваоем писама за пву намену. Суудену је у 
суаоу да преппзна писмп намеоенп уппуреби у нпвим медијима кап и да креира разне садржаје 
везане за мпбилне плауфпрме, нуернеу, елекурпнскп ппслпваое или неке друге прилике где је 
нпсилац слике дисплеј или нека друга мулуимедијална фпрма. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Пва је акууелна пбласу са кпјпм се свакпдневнп срећемп. Какп се уиппграфска писма ппнащају на 
екранима мпбилних плауфпрми, дескупп рашунарима, ув панелима, банкпмауима. Кпја димензија 
писма пдгпвара пдређенпј резплуцији? Да ли су за дигиуални приказ ппгпднија серифна или 
несерифна слпва? Кпја гусуина писма и кпји прпред најбпље пдгпвара мпбилним плауфпрмама и 
дескупп рашунарима? Тепреуска предаваоа дају пдгпвпре на пва пиуаоа исуражујући есуеуику писма 
у мулуимедијалним прпјекуима, савременпм филму, инуернеуу, бежишним кпмуникацијама, смс и 
ммс маркеуингу, пнлајн пглащаваоу, мпбилним апликацијама. 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

Пракуишан рад сасупји се пд 5 задаука кпјима се пве недпумице разјащоавају и крпз пракуишне 
вежебе усвајају знаоа. Радпви су: Типпграфија мпбилне апликације, Типпграфија анимиране 
мулуимедијалне ппруке, Типпграфија суауишне уелевизијске слике, Типпграфија филмске щпице или 
щпице цруанпг филма, Типпграфија микуп сајуа. 

Литература  

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

2 Web UI Trends Present & Future: Dramatic Typography, UXPin, 2015 

3 Anatomija web tipografije, TUTS+, 2013 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа наставе Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Презентација задатака 30 

вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичка прпдукција 

Наставник (за предаваоа) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета  избпрни  

Услпв  / Шифра предмета 2GP1 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ је уппзнаваое са прпцеспм припреме и реализације щуампе и најшещћим прпблемима са 
кпјима се дизајнер сусреће у прпцесу графишке прпдукције. Суудену се уппзнаје са припремпм за 
щуампу, уехнплапгијпм пфсеу щуампе, щуампе великпг фпрмауа и щуампарске дпраде и принципима 
графишке прпдукције. Суудену уреба да зна да преппзна врсуе мауеријала, да зна суандарде у 
кприщћеоу щуампарских бпја, лакпва и мауеријала. Уппзнају се и други, специфишни, пблици 
щуампе и прпдукције прпмп мауеријала. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је у суаоу да сампсуалнп уради припрему за щуампу за билп кпји елемену прпмп мауеријала 
ппщуујући сурпге принципе кпји владају у щуампарскпј прпдукцији. Суудену зна да према дауим 
елеменуима сашини упиу ка прпдукцијскпј кући. У суаоу је да сампсуалнп прауи прпдукцију и 
пбезбеди кпнурплисан резулуау сарађујући са прпдуценуским уимпм. Суудену зна да преппзна 
уехнишки некпрекуну щуампу и дефинище прпблем. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Сууденуи се уппзнају са крауким исупријаупм щуампе и уенденцијама у развпју щуампарских 
уехнплпгија. Крпз уепреуска предаваоа суудену се уппзнаје са кплпр менаджменупм, сеупваоем и 
кприщћеоем спфуверских пакеуа у припреми за щуампу. Уппзнају се фпрмауима папира, 
уехнплпгијпм бпја, врсуама щуампе и щуампарске дпраде. Прпушавају се пфсеу щуампа, флексп 
щуампа, сплвенуна щуампа, инк чеу щуампа великпг фпрмауа, сиуп щуампа. 

Практична настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истраживачки рад) 

Пракуишан рад сасупји се пд 5 задауака крпз кпје сууденуи развијају криуишки суав. Ппуребнп је 
прикупиуи 5 примера лпще реализпване щуампе и лпще примене уиппграфије. За сваки задауак 
следи анализа прпблема, а зауим предлпг рещеоа кпје се касније преувара у графишки рад. 

Литература  

1 Щуампа данас, David Bann, Don Vas, 2008 

2 TypeSENSE, Making sense of the type on the computer, Susan & Gary Wheller, ITCP Boston, 2001 

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

4 Official Adobe Print Publishing Guide, Second Edition: The Essential Resource for Design, Production, and Prepress, 
Brian P. Lawler, Adobe Press, 2nd edition, 2005 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа наставе Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Презентација задатака 30 

вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичке кпмуникације 

Наставник (за предаваоа) Жељкп Лпнчар, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2GK1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је сувараое уепреуских знаоа и умеунишких вещуина кпја ће сувприуи пснпву за 
разумеваое визуелних кпмуникација и увесуи сууденуа у пснпве графишкпг дизајна. Циљ је да 
уепреуска предаваоа пбјасне насуанак визуелних кпмуникација крпз крауку исуприју знака, симбпла 
и пикупграма, кап и крпз крауку исуприју писма кпја предсуавља први сисуем визуелне кпмуникације. 
Циљ предаваоа је и да се прпнађу принципи кпји су кпнсуануни крпз исуприју визуелних 
кпмуникација кап и фенпмени кпји су прпмеоиви у графишкпм дизајну у данащоем дигиуалнпм 
дпбу. У умеунишкпм смислу циљ је да се крпз пракуишан ради, крпз прпцес суилизације и редукције 
пблика сувпри пдређен сензибилиуеу за сведену, садржајну и суилизпвану визуелну фпрму из кпје се 
мпгу развијауи графишки знакпви, симбпли и пикупграми. 

Исхпд 
предмета 

Суудену уме да пбјасни насуанак и развпј визуелних кпмуникација, уме да писменп пбјасни насуанак 
и разлике између знака, симбпла и пикупграма. Схвауа функцију и улпгу знака, симбпла и пикупграма 
у сисуему визуелних кпмуникација. Уме да пбјасни разлике између уехнплпщкпг мпменуа у времену 
и каракуера визуелних кпмуникација. Разуме каракуер дигиуалнпг дпба и садащоег мпменуа и нашин 
на кпји уехнплпгија ууише на визуелну кпмуникацију. Суудену уме меупдпм суилизације да редукује 
фпрму и сппспбан је да фпупграфију или цруеж упрпсуи дп фпрме графишкпг знака, симбпла или 
пикупграма. Са суешеним знаоима п пикупграмима суудену пвладава израдпм пикупграма кпјима је 
сппспбан да предсуави пдређене радое, идеје и инфпрмације. Са суешеним знаоем п симбплу 
суудену је сппспбан да апсуракуне и кпмплексне ппјмпве предсуави визуелнпм фпрмпм симбпла. 
Кпнашни исхпд је схвауаое визуелних кпмуникација и сувараое сппспбнпсуи предсуављаоа у фпрми 
графишкпг знака: ппјединашних сувари, разлишиуих људских радои, сппруских дисциплниа, 
инфпрмација и апсуракуних ппјмпва. 

Садржај предмета 

Тепријска настава Пбухвауа крауку исуприју знака пд пећинских цруежа кпји предсуављају прве знакпве и симбпле дп 
фпрмулисаоа исуих у прва писма. краука исуприја развпја знака крпз сумерску, египауску, 
фенишанску, гршку и римску цивилзацију. Крауак преглед хералдишке урадиције. Насуанак првих 
знакпва у средоем веку. Јапански ууицај на знак у еврппи у 19 в. ISOTYPE ппкреу и насуанак мпдернпг 
пикупграма. Анализе дизајна пикупграма и уехнплпщкпг аспека времена плимписких игара са 
акценупм на Мексикп 68., Минхен 72., Ауину 2004., Пекинг 2008. и Лпндпн 2012. Краука исуприја 
развпја кпмпјууерских симбпла и знакпва. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДОН, студијски 

истраживачки 

рад) 

Сасупји се пд вежби суилизације где сууденуи задауу фпупграфију суилизују крпз серију цруежа, пд 
реалнпг дп најсведенијег и једнпсуавнијег кпји има фпрму графишкпг знака. Израда серије суилиски 
јединсувених сппруских (фигурауивних) пикупграма. Серија суилиски јединсувених пикупграма кпјима 
се пзнашавају прпсупр (нефигурауивни) и амбијенуалне целине (универзиуеуи, сппруски пбјекуи, 
аерпдрпми и сл.) Израда симбпла кпјима се предсуављају апсуракуни кпнцепуи и идеје. Вежбе: 
суилизација цруежа; сппруски пикупграми; прпсупрни пикупграми; симбпли. 

Литература  

1 ГРАФИШКИ ЗНАК И СИМБПЛ, Милпщ Ћирић, Ф.П.У. 2000 

2 Знакпвиуп 1, 2, 3 - Прпјекау шаспписа КВАДАРТ / приредип Радпмир Вукпвић. - Бепград: Грас, 2002 

3 THE FUNDAMENTALS OF CREATIVE DESIGN, Gavin Ambrose, AVA ACADEMIA 2011 

4 КПМПЛЕТАН ГРАФИШКИ ДИЗАЈН, Ryan Hembree, DON VAS 2008 

5 MEGGS' HISTORY OF GRAPHIC DESIGN, Philip B. Meggs & Alston W. Purvis, WILEY 2011. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа наставе 

Пбухвауају предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунарских прпграма 
пууем прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 Диазјн презентација 15 

Вежбе 40 Реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дизајн публикација 

Наставник (за предаваоа) Жељкп Лпнчар, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2PB1 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са исупријским насуанкпм и развпјем коиге, нпвина и магазина. Разумеваое 
физишких елеменауа из кпјих су сашиоене коиге и шаспписи кап и уехнплпщких прпцеса кпји 
пмпгућавају прпдукцију щуампаних медија. Разумеваое визуелних елеменауа пд кпјих су 
сашиоени щуампани медији, уиппграфије, фпупграфије и илусурације и оихпвих ппуенцијала у 
међуспбнпм кпмбинпваоу. Уппзнаваое са пснпвним принципима кпмппнпваоа садржаја 
шаспписа и публикација уппуребпм лишнп кпнсуруисаних мрежа. Пвладаваое специјализпваним 
спфуверпм, за прпфесипналну прпдукцију щуампаних медија (Adobe Indesign). Анализа данащое 
улпге у друщуву кпју имају щуампани медији, кап и ппуенцијала кпје уи медији имају и у лишнпм 
умеунишкпм изражаваоу. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да на пснпву предлпщка уексуа или радое писанпг дела дизајнира 
упешауљиву наслпвну сурану коиге или шаспписа кприсуићи се најразлишиуијим средсувима (пд 
ликпвнп рушних присуупа па дп експерименуалнп дигиуалних и фпупграфских). Сппспбан је да 
преппзна есуеуску вреднпсу изгледа уексуа, кап и да га крпз уипграфску пбраду ушини 
шиуљивијим, јаснијим и лпгишнијим. Пвладавајући крпз прпцес насуаве кпмпјууерским спфуверпм 
за припрему щуампе, суудену је сппспбан за израду и рад на најразлишиуијим щуампаним 
публикацијама. У нпвинскпј агенцији на дизајну шаспписа, издавашкпј кући на креираоу кприца 
коига, дизајну публикација, кауалпга, брпщура, флајера, кап и у щуампарији на припреми за 
щуампу свих врсуа щуампаних мауеријала. 

Садржај предмета 

Тепријска настава Сасупји се пд низа предаваоа кпја пбухвауају краћу исуприју коиге, пд рукпписних коига прекп 
ппшеуака щуампарсува па дп дигиуалних уехнплпгија. Предаваоа ппред исуприскпг прегледа 
имају за циљ пбјащоеое везе између уехнплпщкпг мпменуа и есуеускпг рещеоа у даупм 
уренууку. Предаваоа уакпђе пбрађују и физишке елеменуе коиге кап и разне присуупе и уехнике 
у кпмппнпваоу садржаја. Анализа дизајна и дизајнерске филпзпфије ппзнауих шаспписа: 
Wallpaper, Monocle, Wired, Тime, Пплиуика, Време, Creative review. 

Практична настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки рад) 

Предсуавља низ задауака, кпји се сасупје из креираоа едиције уј серије наслпвних сурана коига 
(прпзе/ппезије), учбеника, мпнпграфија. Израда кауалпга, брпщура, гпдищоег извещуаја. Дизајн 
сппљащопсуи и унууращопсу перипдишнпг шаспписа и креираое библипфилскг издаое коиге. 
Вежбе: едицијa коига; брпщура; кауалпг; шасппис. 

Литература  

1 Пуу дп коиге, Миле Грпзданић, ПУБЛИКУМ Д.П.П. 2007 

2 Basics design 01: format, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2004 

3 Basics design 02: layout, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008 

4 Basics design 07: grids, Gavin Ambrose and Paul Harris, AVA ACADEMIA 2008 

5 EPUB Straight to the Point, Elizabeth Castro, Peachpit Press 2010 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Пбухвауају предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунарских прпграма 
пууем прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 Диазјн презентација 15 

Вежбе 40 Реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графички стандарди 

Наставник (за предаваоа) Жељкп Лпнчар, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв ПИ Графишке кпмуникације Шифра предмета 2GS1 1O 

Циљ 
предмета 

Схвауаое кпнцепуа графишких суандарда у визуелнпм предсуављаоу пдређене кпмпаније и визуелним 
кпмуникацијама генералнп. Уппзнаваое са свим суандардима кпје пдређени дизајн мпра да ппседује 
какп би дпследнп, исправнп и уједнашенп функципнисап и пренпсип ппруку крпз разлишиуе медије, 
суауишне / динамишне и аналпгне и дигиуалне. Анализа аналпгних (щуампаних) и дигиуалних 
(екранских) медија. Циљ је да суудену схвауи кпнцепу визуелнпг иденуиуеуа крпз суандарде щуампаних 
медија дп 90 - их гпдина 20. века кап и да разуме прпмену насуалу у 21. веку са ппјавпм дигиуалних 
медија. Схвауаое кпнцепуа флексибилнпг брендираоа кпји је нпв и дпминануан пблик визуелне 
кпмуникације мнпгих кпмпанија у дпбу дигиуалних медија. Анализа кпнцепуа коиге суандарда у 
кпнуексуу оенпг насуанка и у кпнуексуу пренпсних дигиуалних медија. Уппзнаваое са елеменуима 
коиге суандарда. 

Исхпд 
предмета 

Суудену уме да пбјасни важнпсу и ппуребу за графишким суандардима при изради визуелнпг иденуиуеуа 
кпмпаније, дизајна пдређене кампаое, сисуема пакпваоа или некпг другпг визуелнпг сисуема 
кпмуникације. Суудену разуме разлишиуе нашине кпмуникације једнпг дизјна кап и разлишиуу прирпду 
щуампаних и дигиуалних медија. Суудену разуме кпнцепу сисуемскпг дизајна, кпјим се пдређенп 
визуелнп рещеое сисуемауизује и дпследнп и преппзуљивп кпмуницира крпз разлишиуе медије у 
разлишиуим сиууацијама. Суудену уме да изради јединсувену коигу суандарда кпјим пдређенп рещеое 
сисуемауизује ради јединсувенпг и кпнзисуенупг кпмуницираоа. Суудену уме да креира и суандардизује 
класишан кпрпус ппслпвних папира пдређене кпмпаније. Уме да графишкп рещеое прилагпди 
разлишиуим фпрмауима и уиппвима публикације. Уме да дефинище сисуем бпја. Уме да креира и 
сисуемауизује елеменуе прппрауе графике кпјима ппсуиже бпгауију визуелну кпмуникацију. Уме да 
пдређенп графишкп рещеое прилагпди приказу на дигиуалним медијима. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Сасупји се из низа краћих предаваоа п исуприји кпрппрауивнпг дизајна, пд 1900 или друге индусуриске 
ревплуције па дп 2010. Предаваоа п кпрппрауивнпј кулуури графишкпг дизајна инуернаципналних 
кпмпанија пд 50 на даље када дплази дп ппјаве графишких суандарда. Предаваоа ппред исупријскпг 
прегледа (и анализе нај знашајних кпмпанија и оихпвих визуелних иденуиуеа и коига суандарда) имају 
за циљ и анализу прпмене у нашину и функцији визуелнпг предсуављаоа са ппјавпм дигиуалних 
уехнплпгија данас. Предаваоа п кпнцепуу флексибилнпг брендинга или кпмуникације кпји предсуавља 
нпву парадигму у графишкпм дизајну. Анализа улпге и ууицаја дигиуалних медија на схвауаое визуелнпг 
иденуиуеуа данас. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад) 

Предсуавља низ кпнкреуних задауака, кпји ппшиоу са анализпм кпмпаније и уппзнаваое са оеним 
иденуиуеупм. Следећи кпрак је низ задауака у кпјима се кпнсуруищу защуиуни занак, лпгпуип 
кпмпаније, и на крају прппрауна графика кпја уппупуоује визуелни иденуиуеу. Следећа фаза је 
размаураое и реализпваое пдгпварајућег прпмпуивнпг мауеријала или маое кампаое за дауу 
кпмпанију (серија плакауа, пгласа, илусурација.) ппследоа фаза је израда коиге суандарда 
/презенуације кпја пбједиоује све преухпдне елеменуе у једну репрезенуауивну целину.  
Вежбе: Лпгпуип; Защуиуни Знак; Прппрауна графика; Маскпуа; Примена рещеоа / щуамапни медији; 
Примена рещеоа / дигиуални медији; Кампаоа: плакауи; Прпмпуивни мауеријали. 

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 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали 

часпви 

2 3 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Пбухвауају предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунарских прпграма 
пууем прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 Дизајн коиге стандарда 15 



Вежбе 40 Реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Илустрација 1 

Наставник (за предаваоа) Др ум. Марија Грахпвац Каран, виши предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2IL1 1O 

Циљ 
предмета 

Ппзнаваое пснпвних принципа из пбласуи илусурације. Разумеваое исупријских, друщувених и 
уехнплпщких пкплнпсуима кпје су услпвиле ппјаву илусурације и ууицале на оен развпј и прпмене крпз 
време. Развијаое цруашке вещуине ппуребне за илусураупрску праксу. Фпрмираое креауивнпг мищљеоа 
и лишнпг израза. Разумеваое и рещаваое разлишиуих илусураупрских задауака у духу савремених 
кпмуникација. Сппспбнпсу сууденуа да суешена знаоа примеоује и у другим кпнуексуима. 

Исхпд 
предмета 

Суудену уме да псувари свпје креауивне сппспбнпсуи у изради илусураупрских задауака. Сппспбан је да на 
адеквауан нашин кприсуи свпје цруашке вещуине. Ппзнаје средсува за рад и мпдерне уехнплпгије и уме 
адекваунп да их примени у прпцесу реализације илусурација. Уме да примени искусува суешена крпз рад 
на другим предмеуима у рещаваоу ликпвних прпблема у пбласуи илусурације. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава се бави упшаваоем и преппзнаваоем ликпвних и идејних прпблема у пбласуи 
илусурације, уз кприщћеое примера из лиуераууре и других адеквауних насуавних средсуава. Треуира 
исураживаое садржаја кпнкреуне уеме, кап и визуелни присууп рещаваоу задаука. Бави се 
уппређиваоем разлишиуих меупда и присуупа у зависнпсуи пд намене илусурације. Крпз усвајаое нпвих 
инфпрмација суудену схвауа пснпвне принципе илусурације и оену щирпку примену. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад) 

Ппдразумева пракуишну израду пеу илусураупрских задауака разлишиуих пп уеми и уехнишкпм присуупу 
крпз кпје се суишу пснпвна знаоа из пбласуи илусурације. Сваки задауак нпси пп 10 ппена. Крпз 
заједнишку дискусију и анализу сууденуи се навпде на исураживаое уехнишких и ликпвнп-кпнцепууалних 
мпгућнпсуи реализације, градећи сппсувени ликпвни израз и ауупрски присууп у пбласуи илусурације. 

Литература  

1 Hall, Andrew, Illustration, Laurence King Publishing, 2011. 

2 Gildersleeve, Owen, Paper Cut : An Exploration Into the Contemporary World of Papercraft Art and Illustration, 
Rockport Publishers, 2014. 

3 Rota, Matt, Pencil Art Workshop : Techniques, Ideas, and Inspiration for Drawing and Designing with Pencil, 
Rockport Publishers, 2017. 

4 Lawrence Zeegen, The Fundamentals of Illustration, Ava academia, 2005. 

5 Fowkes, Alex, Drawing Type : An Introduction to Illustrating Letterforms, Rockport Publishers, 2014. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaсуaвнa мeуoдa: меупда вербалнпг рецепуивнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда 
демпнсурације, искусувена меупда. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa 
у дискусијама и анализи радпва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Презентација радпва 10 

Вежбе 50 Реализација радпва 20 

Брпј излазака на испит:   1 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Илустрација 2 

Наставник (за предаваоа) Др ум Марија Грахпвац Каран, виши предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв ПИ Илусурација 1 Шифра предмета 2IL2 1I 
Циљ 
предмета 

Развијаое и прпдубљиваое знаоа из уеприје и праксе пбласуи Илусурација. Псппспбљаваое за 
прпфесипнални сампсуални рад, кап и рад у уиму. Разумеваое прпфесипналнпг ппнащаоа у пднпсу на 
нарушипца и публику. Развијаое ауупрскпг присуупа делу. Фпрмираое лишнпг израза. Разумеваое 
кпмплекснпсуи уимскпг рада у евенууалнпј каснијпј пракси. Сппспбнпсу сампсуалнпг пдабира средсуава 
за рад и кприщћеоа мпдерне уехнплпгије. 

Исхпд 
предмета 

Суудену уме да кприсуи суешена знаоа и вещуине, и примени их у рещаваоу ликпвних прпблема у 
пбласуи илусурације. Сппспбан је да се сампсуалнп ппредељује за нашин израде илусурација, кприсуећи 
щирпк спекуар извпђашких сппспбнпсуи, пд класишних цруашких вещуина, прекп дигиуалних 
(кпмпјууерски прпграми), дп идејнп-кпнцепууалних. Ппзнаје разлишиуе присуупе у рещаваоу 
илусураупрских прпблема у пднпсу на уип и намену илусурације. Уме да вербализује прпблем кпнкреунпг 
задаука и да пбјасни разлпге пдабранпг присуупа у рещаваоу. Уме у ппупунпсуи да примени свпје 
креауивне сппспбнпсуи. 
 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава анализира савремене присуупе илусурацији у времену дигиуалних уехнплпгија и 
маспвних медија, а са псврупм на исупријске упкпве. Бави се упшаваоем и преппзнаваоем ликпвнп-
кпнцепууалних прпблема уз кприщћеое примера из лиуераууре или других адеквауних насуавних 
средсуава. Крпз заједнишку дискусију, уреуира разлишиуе меупде рещаваоа кпнкреуних илусураупрских 
прпјекауа. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад) 

Пракуишна насуава ппдразумева израду илусураупрскпг прпјекуа кпји се фпрмира и реализује у виду: 
илусурпване коиге, илусурпване серије плакауа, сурипа, уппуребе илусурација у медијима кап щуп су 
филм, ппзприщуе, инуернеу, и др, али и у виду илусураупрскпг прпјекуа специфишне ауупрске фпрме кпји 
пдсуупа пд упбишајених пквира реализације и презенуације. Илусураупрски прпјекау нпси 50 ппена. 

Литература  

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

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

3 Hughes, David, Walking the dog, Jonathan Cape, 2009. 

4 Грпзданић, Миле, Пут дп коиге, Публикум д.п.п, 2007. 

5 Feddag, Mouni, llustration: Whats the Point?, Ilex, 2017. 
Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaсуaвнa мeуoдa: меупда вербалнпг рецепуивнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда 
демпнсурације, искусувена меупда. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe 
суyдeнaуa у дискусијама и анализи радпва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Презентација прпјекта 10 

вежбе 50 Реализација прпјекта 20 

Брпј излазака на испит:   1 

 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дигитална графика 

Наставник (за предаваоа) Др ум Марија Грахпвац Каран, виши предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2DG1 1O 

Циљ 
предмета 

Суицаое неппхпдних знаоа и вещуина у кприщћеоу средсуава за рад и мпдерне уехнплпгије у пбласуи 
дигиуалне щуампе. Развијаое сппспбнпсуи за кприщћеое спфувера у креираоу ауупрских дигиуалних 
графика. Oвладаваое меупдама и нашинима реализације. Уппзнаваое са папирима и ппдлпгама у 
дигиуалнпј щуампи. Фпрмираое графишкпг мищљеое. Псппспбљаваое у пбласуи графишкпг рещаваоа 
прпблема. Усвајаое знаоа из пбласуи дигиуалне щуампе и оена примена у разлишиуим кпнуексуима. 

Исхпд 
предмета 

Суудену ппседује знаоа и вещуине из пбласуи дигиуалне щуампе. Сппспбан је да сампсуалнп прганизује 
цеп прпцес рада у реализацији дигиуалних графика, ппшев пд идејнпг исураживаоа, пдабира уеме и 
кпнципираоа скица, прекп реализације у пдгпварајућем рашунарскпм прпграму, дп припреме за щуампу 
и презенуације рада. Суудену уме вербалнп да пбјасни кпнцепу прпјекуа и разлпге пдабира пдређенпг 
визуелнпг присуупа. Суудену влада уехникпм дигиуалне щуампе и ппседује пракуишна знаоа кпја уме да 
примени и у другим кпнуексуима. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава пбухвауа анализу исупријских, друщувених и уехнплпщких пкплнпсуи кпје су услпвиле 
ппјаву дигиуалне графике. Анализира развпј графишких уехника, фпкусирајући се на савремене упкпве 
графишке умеунпсуи. Бави се упшаваоем и преппзнаваоем ликпвнп-кпнцепууалних прпблема уз 
кприщћеое примера из лиуераууре или других адеквауних насуавних средсуава. Крпз пдабир разлишиуих 
уема, сууденуи се баве нашинима присуупа дигиуалнпј графици, уреуирајући графишки пуисак у 
прпщиренпм схвауаоу. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад) 

Пракуишна насуава ппдразумева кпнципираое и реализацију графишкпг прпјекуа, пднпснп графишких 
пуисака реализпваних у уехници дигиуалне щуампе кпји шине серију међуспбнп ппвезаних дигиуалних 
графика. Прпјекау нпси 50 ппена. Крпз заједнишку дискусију и анализу, сууденуи се навпде на слпбпднп 
кпнципираое уеме и кпмбинпваое графишких елеменауа. Сууденуи се пхрабрују у реализацији какп већ 
ппсупјећих, уакп и нпвих фпрми дигиуалне графике. 

Литература  

1 ГРАФИКА НА ИВИЦИ – ГРАФИКА И ОЕНА ГРАНИШНА ППДРУШЈА У 21. ВЕКУ Љиљана Ћинкул и др, ГАЛЕРИЈА 
ГРАФИШКИ КПЛЕКТИВ 2009. 

2 УМЕТНПСТ И ТЕХНПЛПГИЈЕ КПМУНИКАЦИЈА Александар Луј Тпдпрпвић КЛИП 2009.  

3 Computer Arts / Computer Arts magazine, Future Publishing 

4 3
rd

 F.I.S.A.E COMPETITION FOR CGD EX LIBRIS Martin R. Baeyens VZW ‘KUNSTEN SITE 2008. 

5 ЩТАМПА ДАНАС (ТЕХНИКЕ, МАТЕРИЈАЛИ, ПРПЦЕСИ) David Bann DON VAS 2011. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaсуaвнa мeуoдa: меупда вербалнпг рецепуивнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда 
демпнсурације, искусувена меупда. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe 
суyдeнaуa у дискусијама и анализи радпва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Презентација графичкпг прпјекта 10 

вежбе 
50 Реализација графичкпг прпјекта 20 

Брпј излазака на испит:   1 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Плакат 

Наставник (за предаваоа) Др ум Марија Грахпвац Каран, виши предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2PL1 1O 

Циљ 
предмета 

Схвауаое плакауа кап медијума или нпсипца прппагандне, лишне или друщувенп кприсне ппруке. 
Разумеваое исупријскпг кпнуексуа насуанка плакауа. Упшаваое разлике у исупријскпм и савременпм 
кпнуексуу функципнисаоа плакауа. Пвладаваое и пукриваое средсуава и нашина за изведбу плакауа у 
пднпсу на прпблемскп ппље, пднпснп нарушипца/кпнзуменуа. Размищљаое у кпнуексуу уржищуа и 
савремених кпмуникација. Развијаое лишне ппеуике и сензибилиуеуа. Фпрмираое ликпвнпг израза и 
креауивнпг мищљеоа. Сппспбнпсу примене преухпднп суешенпг знаоа на српдним предмеуима у 
прпцесу реализације плакауа. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да креира плакауе разлишиуе пп уипу ппруке и прпфилу публике кпјпј се пбраћа, пд 
прппаганднпг плакауа, прекп плакауа кпји предсуављају дпгађаје пд друщувенп-кулуурне важнпсуи, дп 
ауупрскпг и ангажпванпг плакауа. Суудену разуме какп ппруке и есуеуика плакауа функципнищу у и на 
друщувп, у психплпщкпм и семипуишкпм смислу. Уме да преппзна, прпцени и усменп пбразлпжи кпји је 
најефикаснији нашин за реализацију идеје, владајући щирпким спекурпм извпђашких сппспбнпсуи, пд 
урадиципналнп-ликпвних, прекп савременп-дигиуалних, дп идејнп-кпнцепууалних. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава уреуира исупријске, друщувене и уехнплпщке пкплнпсуи кпје су за ппследицу имале 
ппјаву плакауа. Анализира развпј плакауа, фпкусирајући се на савремене упкпве графишких кпмуникација 
кпји насуају у времену дигиуалних уехнплпгија и маспвних медија. Бави се упшаваоем и преппзнаваоем 
ликпвнпг прпблема уз кприщћеое адеквауних примера. 

Практична 

настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истраживачки 

рад) 

Пракуишна насуава се сасупји пд 5 задауака (плакауа), пд кпјих сваки нпси пп 10 ппена. Суудену израђује 
плакауе кпји кпмуницирају разлишиуе ппруке, разлишиуим спцијалним групама, пд прппаганднп 
афирмауивних кпје служе у сврхе прпмпције пдређених дпгађаја, прекп лишних ппрука и експресија, дп 
друщувенп акуивних ппрука кпје ппзивају на пдређену друщувенп-кприсну акцију или пак указују на неки 
негауиван друщувени фенпмен. Крпз заједнишку анализу и дискусију, присуупа се реализацији најбпљих 
ликпвнп-идејних рещеоа. 

Литература  

1 Foster, John, Нew masters of poster design, Rockport Publishers, 2012. 

2 Lupton, Ellen, How posters work, Cooper Hewitt, 2015. 

3 Љиљана Ћинкул, Између страха и пдушевљеоа - примери графичкпг дизајна у србији, Графишки 
кплекуив, 2009. 

4 Benson, Thomas W, Posters for Peace : Visual Rhetoric and Civic Action, Penn State University Press, 2015. 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaсуaвнa мeуoдa: меупда вербалнпг рецепуивнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда 
демпнсурације, искусувена меупда. Израда индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa 
у дискусијама и анализи радпва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Презентација радпва 10 

вежбе 50 Реализација радпва 20 

Брпј излазака на испит:   1 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дигиталне технике 

Наставник (за предаваоа) мр Бпјане Бпјпвић Милпшевић, предавач из ппља уметнпсти 
(ппверенп за щк. 2020/2021. - Милпщ Ћпспвић масу. умеу. диг. мед. предаваш из ппља умеунпсуи) 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  / Шифра предмета 2DT1 1O 

Циљ 
предмета 

Пвладаваое пснпвним спфуверским алауима и прпграмским вещуинама у функцији рещаваоа разлишиуих 
прпблема примеоених у графишкпм дизајну. 

Исхпд 
предмета 

Предмеу пмпгућава сууденуима да се псппспбе за сампсуалну израду задауака из пбласуи графишкпг 
дизајна кприсуећи савремене спфувере за 2Д цруаое, уј. расуерску и векупрску графику. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Тепријска насуава се сасупји пд предаваоа кпја пбрађују уему расуерске и векупрске графике. 
- Увпд у векупрску графику, уппзнаваое са уерминплпгијпм и пснпвним принципима рада у Adobe 
Illustrator и Adobe Photoshop прпграмима. 
- Разумеваое разлике између векупрске и расуерске графике 
- Postscript језик (насауанак и пснпвне идеје) 
- Безијепве криве и оихпва уппуреба у кпмпјууерскпј графици 
- Типпвима фајлпва за векупрскп шуваое и припрему графике (EPS) 
- Кплпрним мпдпвима grayscale, CMYK и RGB, оихпве разлике и уппуреба 
- Кпнцепу екранске резплуције и кпнцепу расуерске резплуције у щуампи  
- Пиксел и расуерска слика  
- Пснпве расуерскпг записа, кпмпреспванпг JPEG и некпмпреспванпг TIFF 
- PDF фпрмау у припреми за щуампу 
- Пснпве пфсеу и дигиуалне щуампе 

Практична 
настава и 
вежбе 

Сасупји се серије краћих вежби где сууденуи крпз пракуишан рад ппсуепенп пвладавају сегменуима 
прпграма за цруаое и манипулисаое графикпм. Цруаое и кпнсурукција знака кприщћеоем пснпвних 
гепмеуријских пблика, (круг, урпугап, правпугапник). Цруаое и кпнсурукција знака кприщћеоем алауке 
перп. Прављеое визуелних кпмппзиција кприщћеоем алауа за расппред елеменауа (align&distibute), какп 
у пднпсу на радну ппврщину уакп и у оихпвпм међуспбнпм пднпсу. Прављеое слпжених (compound 
shape) пблика уппуребпм алауа (pathfinder) пп принципу скуппва, уније и пресека. Прављеое кплажних 
кпмппзиција уппуребпм пдређених селекција и маски. Прављеое кпмппзиција са задауим елеменуима. 
Израда слпженијих маски за издвајаое у прпграмима за расуерску пбраду слике. Прављеое кпмппзиција 
са задауим елеменуима крпз манипулацију велишинама. 

Литература  

1 Naučite Adobe Photoshop 7 za 24 sata, Karla Rouz, Mikro Knjiga 

2 Adobe Ilustrator CS3, Експеруи фирме Adobe Systems, CET 2007. 

3 Adobe InDesign 2.0, Експеруи фирме Adobe Systems, CET 2002.  

4 CMYK впдиш, Мирсад Имампвић, ЦЕТ 2006  

5 Graphic Design: The New Basics, Ellen Lupton & Jennifer Cole Phillips, Princeton Architectural Press 08  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / 0 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кoмбинoвaнa нaсуaвнa мeуoдa: меупда вербалнпг рецепуивнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда 
демпнсурације, искусувена меупда. Демпнсурација рашунараских прпграма пууем прпјекупра. Анализа 
кпнкреуних примера дизајна. Израда индивидуалних вежби, уз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa у дискусијама и 
анализи радпва. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку 

предаваоа  

30 Презентација радпва 30 

Вежбе  40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Фптпграфија 

Наставник (за предаваоа) мр Бпјана Бпјпвић Милпшевић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  / Шифра предмета 2FТ1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са насуанкпм и исупријским развпјем фпупграфије, уппзнаваое 
са пснпвним ппјмпвима из пбласуи фпупграфије, фпупграфскпм камерпм и оеним делпвима, 
фпупграфским жанрпвима и аууприма. Тепреуским предаваоима и пракуишним радпм сууденуи се 
пбушавају да суешенп знаое примене у креираоу квалиуеуне фпупграфске слике. Кприсуећи 
фпупграфију кап егзакуан дпкумену или умеунишку фпрму изражаваоа сууденуи развијају аууенуишни 
визуелни израз при изради задауе уеме. Усвајаоем наушених шиоеница и уепреускпг знаоа ппсуављају 
се уемељи за разумеваое уј. шиуаое фпупграфске слике. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи крпз пракуишан рад и предаваоа суишу пснпвна знаоа и вещуине за сувараое фпупграфске 
слике. Применпм суешенпг знаоа п уехнишкпј изради фпупграфије и аналиуишким ппсмаураоем 
фпупграфије сууденуи ппказују сппспбнпсу да сампсуалнп сувпре фпупграфску слику кпја има сва 
ликпвнп умеунишка свпјсува, и да крпз медији фпупграфије изразе свпја запажаоа, суавпве и идеје. 
Пшекује се да суудену: 
• разуме принцип рада фпупапарауа, ппуике и врсуе псвеуљеоа 
• примеоује суешена знаоа и вещуине за креауивнп снимаое фпупграфије 
• буде сппспбан да изради квалиуеуне фпупграфије у уехнишкпм, изражајнпм и умеунишкпм смислу 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Насуавнп градивп пбухвауа уеме из пбласуи исуприје фпупграфије, уехнике снимаоа, крпз жанрпве и 
ауупре фпупграфија, уз приказиваое адеквауних примера. Предмеу уреуира исураживаое кпнкреунпг 
садржаја задауе уеме, визуелне прпблеме фпрме, кпмппзиције и садржаја фпупграфије, кап и 
размаураое идејнпг кпнцепуа. Крпз разлишиуе уеме сууденуи уше п уехнишким аспекуима фпупграфије, 
уеприји фпрме у умеунишкпј фпупграфији, визуелнпм нарауиву, пбјекуивнпсуи снимка кап и 
аналиуишкпм ппсмаураоу фпупграфије. 

Практична настава 
и вежбе 

Пракуишна насуава се сасупји пд серије међуспбнп ппвезаних фпупграфских задауака, кпјима суудену 
ппсуепенп пвладава уехнишким сегменуима, елеменуима фпрме, есуеуикпм и нарауивпм фпупграфије. 
• Фпупграфисаое према пснпвним ликпвним елеменуима (пднпси између свеулпг и уамнпг, 
кпмппзиција слике, риуам, бпјени акценау, уексуура, дубинска пщурина, фпкус…)  
• Снимаое на задауу уему (ппруреу, улишна фпупграфија…)  
• Слпбпдан исураживашки рад (фпуп есеј) 

Литература  

1 John Ingledew, Фпупграфија, ДпнВас 2013. 

2 Јелена Мауић, Краука исуприја фпупграфије, Кулуурни ценуар Бепград, 2017. 

3 Лиз Велс, Фпупграфија, Клип 2006.  

4 Викупр Бергин, Прпмищљаое фпупграфије, Делфи, 2016. 

5 Рплан Бару, СВЕТЛА КПМПРА: Белещка п фпупграфији, Кулуурни ценуар Бепград, 2011. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Насуава пбухвауа предаваоа уз анализу кпнкреуних примера из пбласуи фпупграфије. Демпнсурацију 
рада са фпуп-ппремпм. Кпрекуура радпва и дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа  30 Презентација радпва 30 

Вежбе  40   

Брпј излазака на испит: 1 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дигитална фптпграфија 

Наставник (за предаваоа) мр Бпјана Бпјпвић Милпшевић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв ПИ Фпупграфија Шифра предмета 2DF2 1I 

Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ је уппзнаваое сууденауа са уехнплпгијпм и спфуверпм дигиуалнпг фпупапарауа, 
дигиуалним записпм и спфуверпм за дигиуалну пбраду слике. Циљ је суицаое знаоа и оихпва 
примена приликпм пбраде и манипулације над фпупграфскпм сликпм. Уппзнаваое са примерима 
дигиуалне фпупграфије примеоене и присууне у графишкпм дизајну, щуампаним и елекурпнским 
медијима, рекламним кампаоама, мпди, умеунишким прпјекуима… Циљ је псппспбљаваое сууденауа 
за израду квалиуеуне дигиуалне фпупграфије у уехнишкпм, изражајнпм и умеунишкпм смислу, крпз 
креауивни присууп пдабиру елеменауа за фпупграфисаое и оихпвим дпвпђеоем у међуспбни пднпс. 

Исхпд 
предмета 

Савладаваоем насуавнпг прпграма суудену би уребалп да схвауа знашај дигиуалне фпупграфије, оенп 
присусувп и оену улпгу у савременпм свеуу. Сууденуи ће функципналнп кприсуиуи пснпвне и 
напредне уехнике дигиуалнпг снимаоа и дигиуалне пбраде фпупграфије уј. реуущираоа и фпуп 
манипулације уј. рекпнсурукције фпупграфије. Сууденуи ће биуи псппспбљени да разумеју принцип 
рада дигиуалнпг фпупапарауа и дигиуалнпг записа, да свпја знаоа примене у раду приликпм 
креираоа дигиуалних фпупграфских целина. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Насуавнп градивп пбухвауа уеме из пбласуи дигиуалне уехнике снимаоа и ппсу-прпдукције слике, уз 
кприщћеое адеквауних примера. Насуава уреуира какп уехнишку сурану уакп и анализираое идејнпг 
кпнцепуа, садржаја и ппруке фпупграфије. Крпз разлишиуе уеме сууденуи се уппзнају са ппзицијпм 
дигиуалне фпупграфије у графишкпм дизајну, рекламним кампаоама, мпди, сфери умеунишкпг 
изражаваоа, кпнцепуа, упућују се у акууелне суилске пдлике времена и ппуребе уржищуа. 

Практична настава 
и вежбе 

Пракуишна насуава се сасупји пд серије међуспбнп ппвезаних фпупграфских задауака, кпјима суудену 
ппсуепенп пвладава сегменуима дигиуалне фпупграфије: дигиуалних записа слике, ппуике и свеула, 
кпнурпле бпја, кап и дигиуалнпм пбрадпм слике: дигиуалнп реуущираое, фпуп кплаж, кплпр 
кпрекције при пбради слике и припремаоа фпупграфија за щуампу. Сууденуи се ппдсуишу креауивнпм 
присуупу у пдабиру мпуива за фпупграфисаое и манипулацији слике, а оихпвим суављаоем у 
међуспбни пднпс сууденуи дефинищу и креирају визуелни нарауив. 

Литература  

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

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

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

4 Pete Carr i Robert Correll, HDR photography – photo workshop, Wiley Publishing 

5 Harold Davis, Practical Artistry - Light and Exposure for Digital Photographers, O'REILLY 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / 1 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Насуава пбухвауају предаваоа уз групне анализе кпнкреуних фпуп прпјекауа. Демпнсурација фпуп 
ппреме, расвеуе и рашунараских прпграма, кап и уехника пбраде слике пууем прпјекупра. Кпрекуура 
радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа  30 Презентација радпва 30 

Вежбе  40   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дигитални ппртфплип 

Наставник (за предаваоа) Милпш Ћпспвић, маст. умет. диг. мед. предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) 
 

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета  пбавезни 

Услпв  / Шифра предмета 2PO1 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое суденуа са кпнкреунпм суаоем графишкпг дизајн на уржищуу данас у Србији и инпсурансуву. 
Уппзнаваое са нашинпм функципнисаоа какп дизајнерских агенција кпји раде пп принципу сервиса за 
велике клинјенуе из индусурије уакп и са дизајнерским суудијима кпји су прјенуисани ка прпјекуима из 
пбласуи кулууре. Сисуемауизација и дпрада сууденупвих радпва у сврху презенупваоа на инуернеуу и у 
виду щуампанпг ппруфплиа-коижице. Уппзнаваое сууденуа са разлишиуим нашинима израде 
самппрпмпуивних мауеријала, у циљу прављеоа лишнпг сајуа кпји би презенупвап сууденупве радпве 
прпмпвищући сууденуа кап дизајнера. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је уппзнау са уржищуем графишкпг дизајна, агенцијама, суудијима, издавашким кућама и 
псуалим факуприма кпје ппсупје на прпсупру Србије кап и са оихпвим радпм и прпдукцијпм. Разуме 
хијерархију унууар агенција и пплпжај графишкпг дизајнера у сурукуури заппслених. Суудену уме да 
сисуемауизује свпје радпве и на јасан и упешауљив нашин направи презенуацију сппсувених радпва. 
Разуме щуа су „нпрме“ у кпмуникацији на релацији дизајнер – клијену, разуме щуа је суандард кпји 
презенуација мпра да псувари.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Сасупји се пд низа предаваоа кпјима се анализирају уржищуе, агенције, суудији и издавашке куће кпје 
ппслују на уериурији Србије. Уппређиваое и анализа са сураним кпмпанијама. Предаваоа п исуприји 
ВЕБ сураница пд ппшеука инуернеу ере. Размаураое примера из праксе прављеоа ппруфплија, и нашина 
презенупваоа сппсувенпг рада. Уппзнаваое са пгранишеоима и преднпсуима инуернеуа кап медија и 
плауфпрме за прпмпцију. 

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

Предсуавља задауке на изради прпмпуивних мауеријала, визиу каруе, разгледница и слишних маоих 
фпрми ппгпдних за слаое ппщупм. Сакупљаое и пбрада радпва и мауеријала у једну прегледну, 
динамишну и упешауљиву целину. Писаое CV – ja. Израда и припрема за щуампу ппруфплиа. Израда 
сппсувене WEB суранице са сппсувеним радпвима. 
Вежбе: визиу каруа; серија прпмпуивних разгледница; щуампани ппруфплип; дигиуални (WEB) 
ппруфплип. 

Литература  

1 Business cards, the art of saying hello, Michael Dorrian, Liz Darrlly, LAURENCE KING 2004 

2 The fundamentals of illustration, Lawrence Zeegen, AVA ACADEMIA 2005 

3 Наушиуе WordPress, Tris Hussey, МИКРП КОИГА 2011 

4 Smashing 2 web dizajn, група ауупра, МИКРП КОИГА 2010 

5 Ryan Hembree, Кпмплеуан графишки дизајн, Don Vas 2008. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Веж
бе 

ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

3 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Пбухвауају предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунараских прпграма 
пууем прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 дизајн презентација 15 

вежбе 40 реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Веб дизајн 

Наставник (за предаваоа) Милпш Ћпспвић, маст. умет. диг. мед. предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН) 
 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета  пбавезни 

Услпв  / Шифра предмета 2VB1 1O 

Циљ 
предмета 

Сисуемауизација и дпрада сууденупвих радпва у сврху презенупваоа на инуернеуу. Уппзнаваое сууденуа са 
разлишиуим нашинима израде самппрпмпуивних мауеријала кап и са инуернеу сервисима прекп кпјих је 
мпгуће ппсуавиуи свпј ппруфплип. Пвладаваое пснпвама израде WEB сајуа и пснпвама HTML и CSS 
уехнплпгије у циљу прављеоа лишнпг сајуа кпји би презенупвап сууденупве радпве прпмпвищући сууденуа 
кап дизајнера. 

Исхпд 
предмета 

 Суудену разуме исуприју и уехнплпщке пкплнпсуи из кпјих је прпизащла ВЕБ уехнплпгија, уме да пбјасни 
пгранишеоа и преднпсуи медијума. Суудену уме да сисуемауизује свпје радпве и на јасан и упешауљив нашин 
направи презенуацију сппсувених радпва. Разуме щуа су „нпрме “у кпмуникацији на релацији дизајнер – 
клијену, разуме щуа је суандард кпји презенуација мпра да псувари. Суудену влада пснпвама 
специјализпванпг спфувера за израду ВЕБ сајупва (DREAMWEAVER, Adobe XD) кап и пснпвама ВЕБ 
уехнплпгијама кпје су биуне за израду сајупва. HTML и CSS Суудену уме да креира и дизајнира ВЕБ сураницу 
са инуеракуивним саджајем, хиперлинкпваним уексупвима и галеријпм слика. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предаваоа п пснпвама функција HTML и CSS уехнплпгија. Анализа сурукууре веб сајупва. Анализа изгледа и 
функција за графишкп пбликпваое вег суранице. Анализа прилагпдљих (responsive) веб сураница. 
Предаваоа п исуприји ВЕБ сураница пд ппшеука инуернеу ере. Размаураое примера из праксе прављеоа 
ппруфплија, и нашина презенупваоа сппсувенпг рада. Уппзнаваое са пгранишеоима и преднпсуима 
инуернеуа кап медија и плауфпрме за прпмпцију. 

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

Вежбе се сасупје из маоих задауака кпји имају за циљ пвладаваое свим суандардним функцијама HTML 
елеменуима ( наслпв, параграф, аурибууи, суилпви, бпја, фпрмауираое, линкпви, лисуе, уабеле, пууаое ка 
фајлпвима)   и CSS  (синуакса, бпја, ппзадина, маргине, фпрмауираое уексуа, лисуе, фпрме )  ппсле 
савладаваоа маоих вежби присуупа се израда WEB суранцие са сппсувеним радпвима. 
 

Литература  

1 Наушиуе WordPress, Tris Hussey, МИКРП КОИГА 2011 

2 Smashing 2 web dizajn, група ауупра, МИКРП КОИГА 2010 

3 Adobe Dreamweaver CS4 Ушипница у коизи, Експеруи фирме Adobe Systems, ЦЕТ 2009 

4 Responsive Web Design by Example: Beginner's Guide, Firdaus, Thoriq  Packt Publishing. 2014 

5  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 3 / / 0 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Пбухвауају предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунараских прпграма пууем 
рпјекупра.  Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 дизајн презентација 15 

вежбе 40 реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  / 

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Дизајн интерфејса 

Наставник (за предаваоа) Милпш Ћпспвић, маст. умет. диг. мед. предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)  / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни 

Услпв / Шифра предмета 2DI1 1I 

Циљ 
предмета 

Сууденуи уреба да разумеју експпненцијални расу инуерфејс и инуеракуивнпг дизајна збпг дигиуалних кпје брзп 
меоају нашине кпмуницираоа. Кпмуникација је сущуински биуна у прпмпцију прпизвпда или услуге. Србија 
псуварује знауне прихпде пд пнлине игрица и аууспрсинг кпмпанија кпје раде за највеће свеуске кпмпаније. 
Мнпге успещне Српске кпмпаније у ИТ индусурији немају рещеое у пбласуи инуерфејс дизајна. Бележи се 
глпбални пад щуампе. Нпвина, перипдишних шаспписа и коига замеоују пнлајн издаоа, плакауе и прппагандни 
мауеријал замеоу мулуимедијални инуеракуивни садржаји: сајупви, презенуације, апликације, видеп фпрме. 
Инуерфејс дизајн је збпг упга у првпм плану. Све пвп нам гпвпри да је циљ да сууденуи схвауе кпнуексу у кпјем се 
развија инуерфејс дизајн и псппспбе се да акуивнп ушесувују у краеуивнпм раду у упј пбласуи. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи разумеју знашај инуерфејс дизајна у савременпј креауивнпј индусурији. Преппзнају сиууације и кпнцепуе 
у кпјима уреба пласирауи неки инуеракувни садржај. Разумеју кпнуексу и креауивни прпсупр у кпјем суварају и 
ппуребе уржищуа за инуеракривним садржајима. У суаоу су да разумеју креауивни бриф и у складу за захуевима 
дизајнирају адеквауну фпрму, уважавајући принципе кпсриснишкпг искусува. Умеју да кприсуе адеквауне 
сифуверске пакеуе у прпдукцији инуеракувних садржаја. У суаоу су да сампсуалнп креирају инуерфејс дизајн 
инуеракуивнпг садржаја. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  

Тепреуска насуава сасупји се пд анализе примера из праксе. Анализира се рад впдећих дизајнера инуерфејса у 
регипну и глпбалнп. Предаваоа пбухвауају и крауак исупријау пве дисциплине са псврупм на ппшеуке дизајна 
инуерфејса, уренууну, зрелу, фазу и прпјекције развпја базиране на развпју спфувера и нпвих плауфпрми кпје се 
кпнуинуиранп урансфпрмищу и прилагпђавају дикуауу публике пднпснп кприснишкпм искусуву. Сууденуи се 
уппзнају са принципима и правилима кпја фигурирају у 
дизајну инуерфејса. 

Практична настава 
и вежбе 

Пракуишна насуава се пдвија крпз 5 (пеу) задауака - вежби кпје пбрађују сиууације у кпјима графишки дизајнер 
креира садржаје где дпминира инуерфејс дизајн: дизајн инуерфејса мпбилне апликације, дизајн инуерфејса 
микрп сајуа, дизајн инуерфејса анимиранпг банера, дизајн инуерфејса веб апликације, дизајн инуерфејса игрице 
за мпбилне плауфпрме. 

Литература 

1. Interface Design & Document Design, Google books - Piet Westendorp, Carel H. Jansen, Rob Punselie 

2. The Essential Guide to User Interface Design, Google books - Wilbert O. Galitz 

3. Voice User Interface Design, Google books - Michael H. Cohen, Michael Harris Cohen, James P. Giangola, Jennifer Balogh 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 4 / / 0 

Метпде извпђеоа 
наставе 

меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена меупда; 
индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 30 Презентација радпва 30 

Вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Анимирана видеп графика 

Наставник (за предаваоа) Ма Златкп Милпјчић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв / Шифра предмета 2АG1 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа je развијаое пснпвних уепријских знаоа и пракуишних вещуина кпје су ппуребне у 
прпцесу израде дигиуалних анимација. Предмеу уреба да:  
• Да пмпгући сууденуу да разуме принципе анимације 
• Да уппзна сууденуа са алауима за анимацију и нашинима прецизне репрпдукције пблика, 
ппкреуа и креуаоа ппмпћу средсуава за цруаое и анимацију  
• Да сууденуу пружи мпгућнпсу да врщи визуелнп и аналиуишкп рещаваое прпблема у 
двпдимензипналнпм и урпдимензиппналнпм прпсупру, уљушујући мпгућнпсу прецизнпг 
уумашеоа урпдимензипналне ппсуавке 
• Да ппдсуакне сууденуа на сампсуалан рад, усаврщаваое за даље ушеое прпграма за анимацију 
какп би напредпвап ка виспкпм нивпу кприщћеоа спфувера 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да је суудену сппспбан да: 
• Уради уверљиву анимацију на пснпву ппсмаураоа и мимкрије живих ппкреуних пблика 
• Уради серију крауих видеп клиппва где ће предсуавиуи пснпвне принципе анимације 
• Да кприсуи звук, анимацију и дизајн у сувараоу видеп графике 
Циљ прпграма јесуе суицаое универзалних анимацијских вещуина кпје су примеоиве у свим 
пбликпвним меупдама анимације (пре свега у пбласуи дигиуалне 2D и 3D анимације). 

Садржај предмета 

Тепријска настава Циљ предмеуа je развијаое пснпвних уепријских знаоа и пракуишних вещуина кпје су ппуребне у 
прпцесу израде дигиуалних анимација. Пвај циљ се псуварује крпз сурушнп апликауивна 
предаваоа и исураживаое анимираних филмпва рађених класишним уехникама (stop motion, 
анимирани филм, цруани филм, кплаж). Разлика између примарне и секундарне анимације. 
Суилпви анимације. 12 принципа анимације. 

Практична настава 

(вежбе, ДОН, 

студијски 

истражива-чки 

рад) 

Пракуишни примери, задаци и вежбе: Креираое пснпвне анимације ппмпћу ппсупјећих щаблпна 
(presets). Анимација уексуа. Рад са пснпвним графишким пблицима: кприснишки креирани 
(custom) пблици, звезда, квадрау, елипса. Анимација ппмпћу кприснишких кпнурпла. Рад са 
маскама. Дисупрзија пбјекауа ппмпћу алауа та изпблишеое. Рпдиуељсувп(parenting). Ригпваое 
каракуера и предмеуа. Анимација ппмпћу кпдираоа и израза (expressions). Кприщћеое 3D 
функција.  
Пракуишан деп прпграма реализује се у уехници дигиуалнпг кплажа. 

Литература  

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

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

3 Yael Braha, Bill Byrne, Creative Motion Graphic Titling for Film, Video, and the Web: Dynamic Motion 
Graphic Title Design, Focal press, 2010. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Презентација прпјекта 20 

Прпдукција 15 Усмена пдбрана 10 

Ппстпрпдукција 15   

Анимација видеп графике 25   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Цртаое 

Наставник (за предаваоа) Др ум. Ирена Келечевић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2CR1 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са пснпвним ликпвним прпблемима крпз разлишиуе цруашке уехнике у циљу 
савладаваоа пснпвних ликпвних елеменауа (линија, кпмппзиција).   
Акуивнп исураживаое мпгућнпсуи израза крпз једнпсуавне фпрме кпмппзиције у цруаоу 
развијаоем сппспбнпсуи да суешена знаоа примене у нпвим пкплнпсуима. 
• развијаое сппспбнпсуи вещуине цруаоа и прганизације ликпвне кпмппзиције 
• развијаое сензибилиуеуа и исураживаое мпгућнпсуи израза крпз кпмппнпваое линијпм, 
ппврщинпм, валерпм, уексуурпм (пд апсуракунпг ка кпнкреунпм) 
• развијаое визуелнпг ппажаоа и визуелнпг мищљеоа 
• развијаое сппспбнпсуи примене суешених знаоа у пракуишнпм раду 

Исхпд 
предмета 

Ппзнаваое разлишиуих цруашких уехника и оихпвих изражајних мпгућнпсуи какп би мпгли да их 
примене и у нпвим кпнуексуима. 
Сууденуи су сппспбни да: 
• демпнсурирају ппзнаваое уехнишких и изражајних мпгућнпсуи цруежа крпз класишне уехнике 
• преппзнају универзални језик цруежа и разумеју оихпву улпгу у визуелним умеунпсуима 
• упше какп суешена знаоа и искусува мпгу да примене рещавајући задауке у другим предмеуима 
• реализује суудију слпжене кпмппзиције са вище риумишких целина разлишиупг знашеоа 
• свеснп манипулище елеменуима ликпвнпг језика дпвпдећи елеменуе кпмппзиције у складну 
целину 
• вербалнп дефинище ликпвни прпблем кпјим се бави у пдређенпм раду и пбјасни сппсувена 
рещеоа 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Крпз увпдна предаваоа сууденуи се увпде у ликпвну прпблемауику на кпјпј је уежищуе кпнкреунпг  
раднпг задаука, демпнсурира им се низ примера из исупријске и савремене ликпвне праксе 
Крпз дискусију се анализира ппсуавка мруве прирпде и оене релације са ликпвним прпблемпм кпји 
је у фпкусу (линија, ппврщина, уексуура, валер, пблик) или ппсуавка са живим мпделпм и оене 
релације са ликпвним прпблемпм риуам, прпппрције, хармпнија, равнпуежа, ценурална-линеарна 
перспекуива, упнскп-аумпсферска перспекуива, разлишиуе врсуе кпмппзиција). 

Практична настава 
и вежбе 

Насуава из предмеуа Цртаое првенсувенп се пдвија кап пракуишан рад у ауељеу кпји је кпмбинпван 
са уехнишким, уехнплпщким и уепријским присууппм. У пквиру првпг семесура сууденуи раде на 
прпблемима суудије мруве прирпде и људске фигуре, ппруреуа (кпмппзиција, ппкреу, прпсупр, 
прпппрције иуд.) савладавајући разлишиуе цруашке уехнике. Крпз суудије мруве прирпде, енуеријера, 
фигуре, ппруреуарађених у разлишиуим цруашким уехникама развија се вещуина цруаоа и ликпвнп 
мищљеое са акценупм на развпј и негпваое аналиуишкпг мищљеоа. 

Литература  

1 Др. Павле Васић, Увпд у ликпвне уметнпсти, универзиуеу умеунпсуи у Бепграду, 1988 

2 Рудплф Арнхајм, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду, 1998 

3 Бранислав Ђерић, Ликпвне свеске 1-9, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 3 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст на предаваоима 15 Презентација радпва 10 

Студијскп цртаое 25 Уметнички рад 20 

Цртежи малпг фпрмата 15   

Уметнички рад  15   

Брпј излазака на испит: 1 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Сликаое 

Наставник (за предаваоа) Др ум. Ирена Келечевић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв ПИ Цруаое Шифра предмета 2SL1 1O 

Циљ 
предмета 

Развијаое сппспбнпсуи примене уепријских знаоа у цруаоу и сликаоу слпжених кпмппзиција  
Развијаое сппспбнпсуи вещуине сликаоа и прганизације ликпвне кпмппзиције 
Пвладаваое сликарским уехникама и уехнплпгијпм и уппзнаваое сликарских мпуива 
Развијаое сппспбнпсуи анализираоа умеунишкпг дела крпз есуеускп прпцеоиваое 
Негпваое креауивнпг мищљеоа, умеунишке слпбпде и имагинације 
Развијаое сппспбнпсуи примене суешених знаоа у пракуишнпм раду 
Развијаое визуелнпг ппажаоа и визуелнпг мищљеоа 
Прпдубљиваље вещуина примене разлишиуих сликарских ппсуупака и уехника крпз радне задауке 
Развијаое сппспбнпсуи криуишке прпцене сппсувенпг и ууђих радпва крпз групне дискусије, 
индивидуалне кпрекууре и припремаое за презенуацију рада на заврщнпм испиуу 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи су сппспбни да: 
• да изразе свпј креауивни ппуенцијал у кпмбинацији разлишиуих ликпвних елеменауа суављених у 
кпнуексу принципа кпмппнпваоа (хармпнија, кпнурасу..) 
• инуегрищући знаоа суешена крпз изушаваое суудијскпг прпграма кап и пна суешена у другим 
кпнуексуима успещнп реализују ппсуављене задауке. 
• разумеју инуеракцију слике са другим медијима ликпвнпг изражаваоа 
• да ускладе уепријска знаоа са лишним сензибилиуеупм за ликпвне вреднпсуи 
• кприсуећи знаое и искусувп сампсуалнп кпнципирају и реализују задауке, бирајући адеквауне 
садржаје, сликарске медије, уехнике и мауеријале 
• анализирају и вреднују слику кап умеунишкп делп 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Крпз увпдна предаваоа сууденуи се увпде у ликпвну прпблемауику на кпјпј је уежищуе кпнкреунпг  
раднпг задаука,уппзнају се са примерима из исупријске и савремене ликпвне праксе. Крпз дискусију 
се анализира ппсуавка мруве прирпде или ппсуавка са живим мпделпм и оене релације са 
ликпвним прпблемпм и оене релације са ликпвним прпблемпм кпји је у фпкусу (бпја, ппврщина, 
уексуура, валер, пблик, хрпмауски и ахрпмауски скуппви бпја, кпнурасу, уппле и хладне бпје, 
кпмплеменуарни пднпс бпја, риуам, прпппрције, хармпнија, кпнурасу, равнпуежа, ценурална-
линеарна перспекуива, упнскп-аумпсферска перспекуива, кплприсуишка перспекуива, разлишиуе 
врсуе кпмппзиција). 

Практична 
настава и вежбе 

Насуава из предмеуа Сликаое првенсувенп се пдвија кап пракуишан рад у ауељеу кпји је кпмбинпван 
са уехнишким, уехнплпщким и уепријским присууппм. Сууденуи раде на прпблемима суудије мруве 
прирпде и људске фигуре, ппруреуа (кпмппзиција, ппкреу, прпсупр, прпппрције иуд.) савладавајући 
разлишиуе сликарске уехнике. Задаци су уакп кпмппнпвани да ппдсуишу сууденуа да сампсуалнп 
упшава, уражи разлишиуа рещеоа за исуи ликпвни прпблем негујући креауивнпсу и имагинацију.  
Развија се вещуина сликаоа и ликпвнп мищљеое са акценупм на развпј и негпваое аналиуишкпг 
мищљеоа. Ппред рада у умеунишкпм ауељеу у пквиру щкпле, сууденуи раде и сампсуалнп ван щкпле 
на задацима дпгпвпреним са прпфеспрпм, ппсећују излпжбе, дискууују. 

Литература  

1 Лепнардп да Винши, Трактат п сликарству, Kулуура, Бепград 

2 Немаоа Бркић, Технплпгија сликарства, Универзиуеу умеунпсуи Бепград 

3 Рудплф Арнхајм, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Универзиуеу умеунпсуи Бепград, СКЦ, Бепград, 
1998. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 3 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст на предаваоима 15 Презентација радпва 10 

Студијскп сликаое 25 Уметнички рад 20 

Радпви малпг фпрмата 15   

Уметнички рад  15   

Брпј излазака на испит: 1 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичке технике 1 

Наставник (за предаваоа) Мр Владимир Влајић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2GT1 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са пснпвним графишким уехникама и мауеријалима виспке щуампе. Савладаваое уехника и 
вещуина кпје се пднпсе на мауеријале и медије кпји се кприсуе у графишким уехникама виспке (линпрез) 
щуампе. Развијаое ликпвнпг језика и графишкпг мищљеоа кпје је нарпшиуп важнп у кпрелацији са другим 
насуавним предмеуима а ппсебнп са Цруаоем, Сликаоем, Графишким дизајнпм и Ликпвнпм фпрмпм. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи знају прецизнп да дефинищу и преппзнају разлишиуе принципе щуампе. Умеју да рукују 
разлишиуим алауима кпји се кприсуе за пбраду плпша у графишким уехникама. Сууденуи разумеју 
уехнплпгију виспке щуампе. Развијају графишки нашин мищљеоа и кприсуе га и у другим пбласуима. Такпђе, 
знаоа суешена из других пбласуи (Цруаое, Сликаое, Ликпвна фпрма) урансппнују и кприсуе у рещаваоу 
ликпвних прпблема у пбласуи Графике. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Предаваоа  
Графика кап ликпвна дисциплина, исупријски преглед и принципи щуампе. Технплпгија виспке щуампе – 
линпрез. Припрема, пренпщеое скице на плпшу - израда клищеа. Алауи, уппуреба, резаое. Кприщћеое 
графишке пресе за виспку щуампу. Графишки лису. Пбележаваое уиража. Мауеријали кпји се кприсуе за 
израду клищеа-плпша. Припрема, пренпщеое скице на плпшу - израда клищеа. Хемијски аспекуи и защуиуа. 
Алауи, уппуреба. Заврщна кплекуивна кпрекуура и закљушак. 

Практична 

настава и 

вежбе 

Пракуишна насуава 
Пракуишни деп насуаве се пдвија у вище фаза:  
1. Најквалиуеунији цруежи кпје су сууденуи псуварили на шасу се крпз дискусију и анализу исуих,  пдпбравају 
за реализацију у пдређенпј графишкпј уехници. 
2. Пренпщеое скице на плпшу (клище), пбрада плпше и припрема за щуампу.  
3. Реализација графика (щуампа) се пдвија индивидуалнп у графишкпј радипници ппд надзпрпм насуавника. 
Сууденуи у упку 15 недеља имају 4 задауака, у свакпј пд графишких уехника – линпрез - два мпнпхрпмна и 
два у бпји. 

Литература  

1 Пуу дп коиге - М. Грпзданић, Публикум, 2007. 

2 За слпбпду 12 дрвпреза, Ђпрђе Андрејевић Кун, 1967. 

3 Фпрма и пбликпваое, Милун Миурпвић, 1979. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Задаци у пквиру вежби 60 Презентација радпва 30 

Активнпст у тпку 
предаваоа 

10  

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичке технике 2 

Наставник (за предаваоа) Мр Владимир Влајић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв ПИ Графишке уехнике 1 Шифра предмета 2GT2 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са пснпвним графишким уехникама и мауеријалима дубпке щуампе. Савладаваое уехника и 
вещуина кпје се пднпсе на мауеријале и медије кпји се кприсуе у графишким уехникама дубпке щуампе 
(сува игла, бакрппис, аквауинуа, линпгравура). Развијаое ликпвнпг језика и графишкпг мищљеоа кпје је 
нарпшиуп важнп у кпрелацији са другим насуавним предмеуима а ппсебнп са Цруаоем, Дизајнпм, 
Сликаоем и Ликпвнпм фпрмпм. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи знају прецизнп да дефинищу и преппзнају разлишиуе принципе щуампе. Умеју да рукују 
разлишиуим алауима кпји се кприсуе за пбраду плпша у графишким уехникама. Сууденуи разумеју 
уехнплпгију дубпке щуампе. Развијају графишки нашин мищљеоа и кприсуе га и у другим пбласуима. 
Такпђе, знаоа суешена из других пбласуи (Цруаое, Сликаое, Ликпвна фпрма) урансппнују и кприсуе у 
рещаваоу ликпвних прпблема у пбласуи Графике. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Предаваоа  
Графика кап ликпвна дисциплина, исупријски преглед и принципи щуампе. Технплпгија дубпке щуампе. 
Припрема, пренпщеое скице на плпшу - израда клищеа. Алауи, уппуреба, резаое. Кприщћеое графишке 
пресе за дубпку щуампу. Графишки лису. Пбележаваое уиража. Технплпгија дубпке щуампе – сува игла, 
бакрппис, линпгравура. Кприщћеое графишке пресе за дубпку щуампу. Мауеријали кпји се кприсуе за 
израду клищеа-плпша. Припрема, пренпщеое скице на плпшу - израда клищеа. Хемијски аспекуи и 
защуиуа. Алауи, уппуреба. Заврщна кплекуивна кпрекуура и закљушак. 

Практична 

настава и 

вежбе 

Пракуишна насуава 
Пракуишни деп насуаве се пдвија у вище фаза:  
1. Најквалиуеунији цруежи кпје су сууденуи псуварили на предмеуу се крпз дискусију и анализу исуих,  
пдпбравају за реализацију у пдређенпј графишкпј уехници. 
2. Пренпщеое скице на плпшу (клище), пбрада плпше и припрема за щуампу.  
3. Реализација графика (щуампа) се пдвија индивидуалнп у графишкпј радипници ппд надзпрпм 
насуавника и сурушнпг сарадника. 
Сууденуи у упку 15 недеља имају 4 задауака, у свакпј пд графишких уехника пп један. 

Литература  

1 Пуу дп коиге - М. Грпзданић, Публикум, 2007. 

2 Фпрма и пбликкпваое, Милун Миурпвић, 1979. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / 1 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Задаци у пквиру вежби 60 

Презентација радпва 

30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичке технике 3 

Наставник (за предаваоа) Мр Владимир Влајић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв ПИ Графишке уехнике 2 Шифра предмета 2GT3 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ пвпг предмеуа је кпнкреуна реализација (щуампа) ликпвних рещеоа кпја су псуварена на 
предмеуима Илусурација и Плакау, кап лпгишан насуавак креауивнпг прпцеса кап и на другим 
српдним предмеуима. Уппзнаваое са пснпвним графишким уехникама и мауеријалима равне 
щуампе. Савладаваое уехника и вещуина кпје се пднпсе на мауеријале и медије кпји се кприсуе у 
графишкпј уехници равне (лиупграфија и алграфија) щуампе. Развијаое ликпвнпг језика и 
графишкпг мищљеоа кпје је нарпшиуп важнп у кпрелацији са другим насуавним предмеуима а 
ппсебнп са предмеуима Илусурација и Плакау. 
 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи разумеју уехнплпгију равне. Умеју да рукују разлишиуим алауима кпји се кприсуе за 
пбраду плпша (лиупграфски камен, алуминијумска плпша) у графишкпј уехници равне щуампе. 
Сууденуи разумеју уехнплпгију равне щуампе и сппспбни су да сампсуалнп реализују шиуав 
ппсуупак пд припреме и пбраде плпше, дп щуампаоа уиража. Развијају графишки нашин мищљеоа 
и кприсуе га и у другим пбласуима. 
 

Садржај предмета 

Тепријска настава Технплпгија равне щуампе. Хемијска и механишка пбрада плпше у графишкпј уехници равне 
щуампе. Припрема, пренпщеое скице на плпшу - израда клищеа. Мауеријали кпји се кприсуе за 
израду клищеа-плпша. Алауи, уппуреба, резаое. Кприщћеое графишких преса за равну щуампу. 
Разлишиуе врсуе графишкпг папира. Графишки лису. Пбележаваое уиража. Заврщна кплекуивна 
кпрекуура и закљушак. 
 

Практична настава 

и вежбе 

Пракуишни деп насуаве се пдвија у вище фаза:  
1. Изабрана рещеоа кпје су сууденуи псуварили на предмеуима Илусурација и Плакау се крпз 
дискусију и анализу исуих, пдпбравају за реализацију у пдгпварајућпј уехници равне щуампе. 
2. Пренпщеое скице на плпшу (клище), пбрада плпше и припрема за щуампу.  
3. Реализација графика (щуампа) се пдвија индивидуалнп у графишкпј радипници ппд надзпрпм 
насуавника и сурушнпг сарадника. 
Сууденуи у упку 15 недеља имају 4 задауака, у уехникама равне щуампе. Сваки задауак нпси 
максималнп 15 ппена. 

Литература  

1 Пуу дп коиге - М. Грпзданић, Публикум, 2007. 

2 Фпрма и пбликкпваое, Милун Миурпвић, 1979. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

1 2 / / 1 

Метпде извпђеоа 
наставе 

1. Аудиуивна 2. Илусурауивнп демпнсурауивна 3. Вербалнп - уексууална 4. Меупда графишких 
радпва  
5. Меупда пракуишнпг рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Презентација прпјекта 30 

Задаци у пквиру вежби 60 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Графичке технике 4 

Наставник (за предаваоа) Мр Владимир Влајић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв ПИ Графишке уехнике 2 Шифра предмета 2GT4 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ пвпг предмеуа је кпнкреуна реализација (щуампа) ликпвних рещеоа и лпгишан насуавак 
креауивнпг прпцеса. Уппзнаваое са пснпвним графишким уехникама и мауеријалима прппусне 
щуампе. Савладаваое уехника и вещуина кпје се пднпсе на мауеријале и медије кпји се кприсуе у 
графишкпј уехници прппусне щуампе (сиуп-щуампа). Развијаое ликпвнпг језика и графишкпг 
мищљеоа кпје је нарпшиуп важнп у кпрелацији са другим насуавним предмеуима. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи разумеју уехнплпгију прппусне щуампе. Умеју да рукују разлишиуим алауима кпји се 
кприсуе за пбраду и припрему маурица и сиуа у уехници прппусне щуампе. Сууденуи разумеју 
уехнплпгију прппусне щуампе и сппспбни су да сампсуалнп реализују шиуав ппсуупак пд припреме 
и пбраде сиуа, дп щуампаоа уиража. Развијају графишки нашин мищљеоа и кприсуе га и у другим 
пбласуима. 

Садржај предмета 

Тепријска настава Технплпгија прппусне щуампе. Хемијска и механишка пбрада сиуа у уехници прппусне щуампе. 
Припрема, пренпщеое скице - израда маурица. Мауеријали кпји се кприсуе за израду клищеа. 
Алауи, уппуреба, развијаое сиуа. Кприщћеое графишких преса за прппусну щуампу. Разлишиуе 
врсуе графишкпг папира. Графишки лису. Пбележаваое уиража. Заврщна кплекуивна кпрекуура и 
закљушак. 

Практична настава 

и вежбе 

Пракуишни деп насуаве се пдвија у вище фаза: 
1. Изабрана рещеоа кпје су сууденуи псуварили на предмеуима Илусурација и Плакау се крпз 
дискусију и анализу исуих, пдпбравају за реализацију у уехници прппусне щуампе. 
2. Израда маурице, развијаое сиуа, пбрада сиуа и припрема за щуампу. 
3. Реализација графика (щуампа) се пдвија индивидуалнп у графишкпј радипници ппд надзпрпм 
насуавника и сурушнпг сарадника. 

Литература  

1 Пуу дп коиге - М. Грпзданић, Публикум, 2007.   

2 Прирушник за сиупщуампаре, Д. Гплубпвић, Технп-лпгика 

3 Фпрма и пбликпваое, Милун Миурпвић, 1979. 

4 Техника припреме маурица – Андре Пејскенс, Технп Лпгика 

5 Прпцес сиуп щуампе, Чпн Суивенс, Пппеску Букс-груп луд 

6 Мауеријали за сиуп щуампу, упуусувп за уппуребу, Дущан Гплубпвић, Сиуплпгика 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 4 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

1. Аудиуивна 2. Илусурауивнп демпнсурауивна 3. Вербалнп - уексууална 4. Меупда графишких 
радпва  
5. Меупда пракуишнпг рада 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 10  
 

Задаци у пквиру вежби 60 Презентација прпјекта 30 

  Презентација прпјекта 30 

Брпј излазака на испит: 1 

 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја уметнпсти 1 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2IU1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са меупдама и прпцесима сазнаваоа и упшаваоа 
исупријских, суилских, уемауских и језишких кпмппненауа умеунишких дела. Предмеу предсуавља 
увпд у пснпвне меупде исуприје умеунпсуи кап хуманисуишке дисциплине, у пснпвне ппјмпве кпје 
пва дисциплина кприсуи, зауим у умеунишке медије и уехнике, умеунишке жанрпве и умеунишке 
суилпве. Предмеу Исуприју умеунпсуи 1 је фпкусиран на урадиципналне визуелне, пласуишке и 
прпсупрне умеунишке фпрме и медије - сликарсувп, скулуура, архиуекуура - и бави се исупријским 
раздпбљем кпје пбухвауа перипд пд времена првих свеуских цивилизација дп ппшеуака хуманизма и 
ренесансе у Еврппи. Циљ предмеуа је пружаое сууденуима пснпвних меупдплпщких и дискурзивних 
апарауа уз ппмпћ кпјих ппсуају псппспбљени да лпцирају умеунишка дела у исупријскпм и 
друщувенпм кпнуексуу, да преппзнају суилске и семипуишке каракуерисуике на пснпву кпјих се мпгу 
уумашиуи оихпва знашеоа, да преппзнају уехнике и медије умеунишких дела, и да суекну пснпвне 
увиде п развпју умеунпсуи. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ппсуају псппспбљени да разумеју ппјам умеунпсуи и оенпг исупријскпг развпја, да умеју да 
примене меупдплпгију исуприје умеунпсуи на кпнкреуним слушајевима умеунишких дела, да упше 
оихпве суилске и жанрпвске каракуерисуике, да преппзнају уехнике и медије, да исупријски 
лпцирају и кпнуексууализују ппјединашна умеунишка дела, и кпнашнп да их суилски и икпнплпщки 
анализирају какп би развили меупдплпщке апарауе и за евалуацију и криуишкп вреднпваое 
умеунишких дела, щуп уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним слушајевима и примерима. 
Сууденуи кпји су усмерени на пракуишну сурукпвну насуаву пвим предмеупм суишу пснпвна знаоа п 
исуприји умеунпсуи кпја им ппмажу у ппимаоу пракуишнпг умеунишкпг рада у свпјпј исупријскпј и 
друщувенпј димензији. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  На пснпву прилпженпг плана насуаве, насуава ппкрива следеће пбласуи: увпд и исуприју сампг 
знашеоа ппјма умеунпсуи у пднпсу на ппјмпве кулууре и цивилизације, лпцираое исуприје 
умеунпсуи у кпрпусу других хумануисуишких дисциплина, увпд у меупдплпщке ппсуупке и пснпвне 
ппјмпве кпје кприсуи пва дисциплина. Насуава пбухвауа и увпд у умеунишке медије и уехнике 
(сликарсувп, скулпуура, архиуекуура, репрпдукуивни медији) кап и увпд у урадиципналне умеунишке 
жанрпве. Насуава уакпђе садржи предаваоа п суилским раздпбљима умеунпсуи пд ануике дп ппјаве 
мпдерних умеунишких уенденција, са назнакпм на оихпвпј исупријскпј кпнуексууализацији и 
валпризацији. 

Практична 
настава и вежбе 

 

Литература  

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 
2 Х. В. Јанспн, Исуприја умеунпсуи, Бепград, вище издаоа 
3 Biblijske legende, Kosidovski, Zenon   

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Кплпквијум 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја уметнпсти 2 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв за слушаое ИПП Исуприја умеунпсуи 1 
Шифра предмета 2IU2 1O 

Услпв за пријаву и пплагаое ПИ Исуприја умеунпсуи 1 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са меупдама и прпцесима сазнаваоа и упшаваоа 
исупријских, суилских, уемауских и језишких кпмппненауа умеунишких дела. Предмеу предсуавља увпд 
у пснпвне меупде исуприје умеунпсуи кап хуманисуишке дисциплине, у пснпвне ппјмпве кпје пва 
дисциплина кприсуи, зауим у умеунишке медије и уехнике, умеунишке жанрпве и умеунишке суилпве. 
Предмеу Исупријa умеунпсуи 2 је фпкусиран на урадиципналне визуелне, пласуишке и прпсупрне 
умеунишке фпрме и медије - сликарсувп, скулуура, архиуекуура - и бави се исупријским раздпбљем 
кпје пбухвауа перипд пд ппјаве ренесансе у Еврппи у 15. веку дп краја 18. века, пднпснп дп времена 
француске буржпаске ревплуције. Циљ предмеуа је пружаое сууденуима пснпвних меупдплпщких и 
дискурзивних апарауа уз ппмпћ кпјих ппсуају псппспбљени да лпцирају умеунишка дела у исупријскпм 
и друщувенпм кпнуексуу, да преппзнају суилске и семипуишке каракуерисуике на пснпву кпјих се мпгу 
уумашиуи оихпва знашеоа, да преппзнају уехнике и медије умеунишких дела, и да суекну пснпвне 
увиде п развпју умеунпсуи. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ппсуају псппспбљени да разумеју ппјам умеунпсуи и оенпг исупријскпг развпја, да умеју да 
примене меупдплпгију исуприје умеунпсуи на кпнкреуним слушајевима умеунишких дела, да упше 
оихпве суилске и жанрпвске каракуерисуике, да преппзнају уехнике и медије, да исупријски лпцирају 
и кпнуексууализују ппјединашна умеунишка дела, и кпнашнп да их суилски и икпнплпщки анализирају 
какп би развили меупдплпщке апарауе и за евалуацију и криуишкп вреднпваое умеунишких дела, щуп 
уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним слушајевима и примерима. Сууденуи кпји су 
усмерени на пракуишну сурукпвну насуаву пвим предмеупм суишу пснпвна знаоа п исуприји 
умеунпсуи кпја им ппмажу у ппимаоу пракуишнпг умеунишкпг рада у свпјпј исупријскпј и друщувенпј 
димензији. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

На пснпву прилпженпг плана насуава пбухвауа преглед и анализу умеунишких медија и уехника 
(сликарсувп, скулпуура, архиуекуура) кап и размаураое умеунишких жанрпва. Насуава садржи 
предаваоа п суилским раздпбљима умеунпсуи пд ренесансе дп класицизма и рпкпкпа, са назнакпм 
на оихпвпј исупријскпј кпнуексууализацији и валпризацији. 

Практична 
настава и вежбе 

 

Литература  

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 
2 Х. В. Јанспн, Исуприја умеунпсуи, Бепград, вище издаоа 
3 Umetnost renesanse, Peter i Linda Murray 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдерне уметнпсти 1 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв за слушаое ИПП Исуприја умеунпсуи 2 

Шифра предмета 2IU3 1O Услпв за пријаву и 

пплагаое 

ПИ Исуприја умеунпсуи 2 

Циљ 
предмета 

Предмеу се бави ппшецима и развпјем мпдерне умеунпсуи пд краја 18. дп ппшеука 20. века века, и 
дефинисаоем ппјма мпдернпсуи и мпдерне кулууре у пднпсу на рапидне уехнплпщке и пплиуишке прпмене, 
Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са меупдама и прпцесима сазнаваоа и упшаваоа исупријских, 
суилских, уемауских, икпнплпщких и језишких кпмппненауа умеунишких дела на примерима радпва у пбласуи 
сликарсува, скулпууре, архиуекууре и фпупграфије, уе измена у сампм ппимаоу умеунпсуи у пвпм перипду. 
Предмеу има за циљ да ппвеже исупријске пкплнпсуи у Еврппи, ппшев пд индусуријске ревплуције и 
Француске буржуаске ревплуције, са кпнкреуним примерима развпја умеунпсуи, умеунишких суилпва и 
медија, какп би сууденуи ппсуали псппспбљени да преппзнају прпмене у знашеоу, суауусу и нпвпј 
друщувенпј улпзи умеунпсуи кап аспекуу других мпдерних уенденција у друщуву. Циљ предмеуа је пружаое 
сууденуима пснпвних меупдплпщких и дискурзивних апарауа уз ппмпћ кпјих ппсуају псппспбљени да 
лпцирају умеунишка дела у исупријскпм и друщувенпм кпнуексуу, да преппзнају суилске и икпнплпщке 
каракуерисуике на пснпву кпјих се мпгу уумашиуи оихпва знашеоа, да преппзнају уехнике и медије 
умеунишких дела, и да суекну пснпвне увиде п развпју еврппске умеунпсуи дп ппшеука 20. века. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ће биуи псппспбљени да разумеју развпј мпдерне умеунпсуи у Еврппи пд краја 18. дп ппшеука 20. 
века, да у пракси примене меупдплпгију исуприје умеунпсуи на кпнкреуним слушајевима умеунишких дела, 
да упше оихпве суилске и жанрпвске каракуерисуике, да преппзнају уехнике и медије, да исупријски 
лпцирају и кпнуексууализују ппјединашна умеунишка дела, и кпнашнп да их суилски и икпнплпщки 
анализирају какп би развили меупдплпщке апарауе и за евалуацију и криуишкп вреднпваое умеунишких 
дела, щуп уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним слушајевима и примерима. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Предмеу садржи уемауске и уепријске целине кпје пмпгућавају сууденуима да суекну пснпвна знаоа п 
ппјави и развпју мпдерне визуелне умеунпсуи упкпм 19. века, закљушнп са ппшеукпм 20. века. Насуава је 
фпкусирана на исупријску кпнуексууализацију мпдерне умеунпсуи и сууденуима се пружа свепбухвауан увид 
у улпгу умеунпсуи у време прпсвеуиуељсува и рпмануизма, пиуаое ппимаоа умеунишке слпбпде и 
пплиуишкпг делпваоа умеунпсуи, пднпса урадипципналних медија према ппјави фпупграфске уехнике и 
других уехнишких инпвација кпје ууишу на умеунпсу, филпзпфска ууемељеоа развпја мпдерне умеунпсуи, и 
на кпнкреуне умеунишке ппјава и раздпбља: рпмануизам, реализам, симбплизам, импресипнизам, 
ппсуимпресипнизам, експресипнизам, фпвизам и кубизам. Насуава се бави прпменама у разумеваоу 
кпнцепције слике и сликанпг прпсупра и прекида са урадиципналним пикупралним пбразцима закљушнп са 
сликарсувпм кубизма и фпвизма. 

Практична настава и вежбе  

Литература  

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 
2 Moderna umetnost : 1770-1970-2000. 1, Argan, Đulio Karlo        
3 The Challenge of the Avant-Garde, Paul Wood ... [et al.]. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Кплпквијум 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 



Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдерне уметнпсти 2 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв за слушаое ИПП Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 

Шифра предмета 2IU4 1O Услпв за пријаву и 

пплагаое 

ПИ Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 

Циљ 
предмета 

Предмеу се бави развпјем мпдерне умеунпсуи упкпм 20. века, и дефинисаоем ппјма 
мпдернпсуи и мпдерне кулууре у пднпсу на рапидне уехнплпщке и пплиуишке прпмене у 20. 
веку. Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са меупдама и прпцесима сазнаваоа и упшаваоа 
исупријских, суилских, уемауских, икпнплпщких и језишких кпмппненауа умеунишких дела на 
примерима радпва у пбласуи сликарсува, скулпууре, архиуекууре и фпупграфије, али и измена у 
пнуплпгији и мпрфплпгикји умеунишкпг дела кпје се ппјављују са ицупријским авангардама. 
Предмеу има за циљ да ппвеже исупријске пкплнпсуи у Еврппи, ппшев пд Првпг свеускпг рауа и 
закљушнп са крајем Хладнпг рауа, и да прауи везу умеунпсуи и равпја уехниплпгије кпја на оу 
ууише. Циљ предмеуа је пружаое сууденуима пснпвних меупдплпщких и дискурзивних апарауа 
уз ппмпћ кпјих ппсуају псппспбљени да лпцирају умеунишка дела у исупријскпм и друщувенпм 
кпнуексуу, да преппзнају суилске и икпнплпщке каракуерисуике на пснпву кпјих се мпгу 
уумашиуи оихпва знашеоа, да преппзнају уехнике и медије умеунишких дела, и да суекну 
пснпвне увиде п развпју еврппске и српске (југпслпвенске) умеунпсуи 20. века. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ће биуи псппспбљени да разумеју развпј мпдерне умеунпсуи у Еврппи у перипду 
између Првпг свеускпг рауа и краја Хладнпг рауа, и да у пракси примене меупдплпгију исуприје 
умеунпсуи на кпнкреуним слушајевима умеунишких дела, да упше оихпве суилске и жанрпвске 
каракуерисуике, да преппзнају уехнике и медије, да исупријски лпцирају и кпнуексууализују 
ппјединашна умеунишка дела, и кпнашнп да их суилски и икпнплпщки анализирају какп би 
развили меупдплпщке апарауе и за евалуацију и криуишкп вреднпваое умеунишких дела, щуп 
уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним слушајевима и примерима. Исхпд предмеуа 
пвде предсуавља ппвезиваое уепријске насуаве са савременим и акууелним уемама и фпрмама 
умеунпсуи. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Предмеу садржи уемауске и уепријске целине кпје пмпгућавају сууденуима да суекну пснпвна 
знаоа п развпју мпдерне визуелне умеунпсуи упкпм 20. века. Насуава је фпкусирана на 
исупријску кпнуексууализацију мпдерне умеунпсуи и сууденуима се пружа свепбухвауан увид у 
улпгу умеунпсуи пд ппјаве исупријских авангарди (фуууризам, дадаизам, кпнсурукуивизам, 
надреализам), прекп ануи-мпдернисуишких уенденција уридесеуих гпдина, и еппхе виспкпг 
мпдернизма ппсле Другпг свеускпг рауа, дп кризе мпдернисуишке парадигме, неп-авангардних 
ппкреуа, кпнцепууалне умеунпсуи и других уенденција у кпјима се увпде нпве парадигме 
”савремене умеунпсуи”. 

Практична настава и 
вежбе 

 

Литература  

1 Moderna umetnost : 1770-1970-2000. 2, Argan, Đulio Karlo Bonito, Oliva Akile 

2 Modernism, Richard Weston 

3 Modernism in dispute : art since the forties, Paul Wood ... [et al.]. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали 

часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдернoг дизајна 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв за слушаое ПИ Исуприја умеунпсуи 1 и 2 

ИПП Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 и 2 Шифра предмета 2IU5 1O 

Услпв за пријаву и пплагаое ПИ Исуприја мпдерне умеунпсуи 2 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа сa исупријским и језишким развпјем мпдернпг дизајна пд средине 19. 
века дп краја 20. века. Ппд ппјмпм мпдернпг дизајна ппдразумевају се разлишиуе праксe пбликпваоа кпје су 
ппд ууицајем мпдернпг уехнплпщкпг развпја и развпја језика умеунпсуи у мпдернпм перипду ууицале на 
прпсупр и свакпдневни живпу. Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са ппсуупцима и уумашеоима 
креауивнпг дизајнерскпг прпцеса у перипду у кпм се меоа парадигма примеоене умеунпсуи пд оене улпге 
декпрације и прнаменуализације у оену улпгу ппвезиваоа есуеускпг и функципналнпг кпја даје дизајну нпву 
уехнплпщку, друщувену и пплиуишку улпгу упкпм 20. века. Циљ је пбухвауиуи разлишиуе аруикулације пвих 
исуупријских прпмена крпз дизајн намещуаја, уексуилних (мпдни дизајн) и других уппуребних предмеуа, 
разлишиуе манифесуације индусуријскпг дизајна где је дизајн аспеку уехнплпщкпг развпја и инпвација (дизајн 
ауупмпбила и других мпдерних уехнплпщких дпсуигнућа), развпј графишкпг дизајна (укљушујући и 
уиппграфију), БрацпдлушиуиХвала!и друге примере. Предмеу има за циљ да ппвеже исуприју дизајна са 
исупријским, екпнпмским и друщувеним пкплнпсуима у мпдернпм перипду какп би сууденуи ппсуали 
псппспбљени да преппзнају прпмене у знашеоу, суауусу и друщувенпј улпзи дизајна у пквиру мпдерних 
уенденција. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ће биуи псппспбљени да разумеју развпј дизајна пд средине 19. дп краја 20. века, да умеју да 
примене меупдплпгију на кпнкреуним слушајевима, да упше суилске и жанрпвске каракуерисуике, да 
преппзнају уехнике и медије, да исупријски лпцирају и кпнуексууализују ппјединашна дела, и кпнашнп да их 
суилски и икпнплпщки анализирају какп би развили меупдплпщке апарауе и за евалуацију и криуишкп 
вреднпваое дизајна, щуп уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним слушајевима и примерима. 
Сууденуи ппсуају псппспбљени да кпнуексууализују сппсувену праксу унууар исупријскпг развпја дизајна и да 
прпмищљају сппсувени рад у исупријскпј перспекуиви. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Предмеу даје пснпвна знаоа п мпдернпм дизајну и п оегпвпј исупријскпј кпнуексууализацији. Сууденуима се 
пружа свепбухвауан увид у најзнашајније примере дизајнерских рещеоа ппшевщи пд ”арус & крафус” ппкреуа 
кап првпг мпдернпг пбликпвнпг ппсуупка и израза мпдерне индусуријске парадигме дп инфпрмауишке 
ревплуције у другпј пплпвини 20. века и прпмена у ппимаоу дизајна унууар ппсу-индусуријске исупријске 
парадигме. Насуава ће псим анализе најууицајнијих примера дизајнерских рещеоа у пвпм перипду, садржауи 
размаураое следећих релација кпје дизајн усппсуавља са свпјим друщувеним пкружеоен: пднпс дизајна и 
мпдернпг екпнпмскпг развпја, развпја медијске и ппурпщашке кулууре, улпге дизајна у фпрмираоу рпдних, 
класних и наципналних иденуиуеуа, иуд. Ппсебнп ће се уреуирауи исуприја дизајна у Србији и Југпславији 
упкпм 20. века. 

Практична настава и вежбе  

Литература  

1 David Raizman, History of Modern Design 
2 Nikolas Pevzner, Izvori moderne arhitekture i dizajna  
3 Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Теприја савремене уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) др Бранислав Димитријевић, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв за слушаое ПИ Исуприја умеунпсуи 1 и 2 

ИПП Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 и 2 

ИПП Исуприја мпдернпг дизајна 
Шифра предмета 2IU6 1I 

Услпв за пријаву и пплагаое ПИ Исуприја мпдернпг дизајна 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са савременим умеунишким правцима, ппсуупцима, 
дебауама пкп савремене умеунпсуи, оене друщувене улпге и оенпг суаууса у пднпсу на кулуурне, 
пплиуишке, екпнпмске и уехнплпщке пкплнпсуи. Предмеу се бави праксама умеунишкпг исураживаоа 
и креауивним дппринпсима савремене умеунпсуи кпји су пд ппмпћи за упшаваое, преппзнаваое, 
анализираое и уумашеое оених исупријских, уемауских, језишких, друщувених, уехнплпщких и 
психишких аспекауа. Кпнкреуан циљ је уппзнаваое са плуралиуеупм умеунишких ппсуупака и оихпвих 
медијских аруикулација са назнакпм на не-урадиципналним уехникама, медијима и ппсуупцима 
(видеп умеунпсу, умеунпсу инсуалације, умеунпсу специфишна лпкацији, умеунпсу перфпрманса, 
релаципна умеунпсу, иуд.). Сууденуи се уакпђе уппзнају са савременим умеунишким сисуемпм, са 
савременим кусупским праксама, са меупдима умеунишке криуике и евалуауивних механизама. 
Главни циљ је псппспбљаваое сууденауа да пва знаоа примене у неппсреднпј анализи разлишиуих 
примера из ппља савремене визуелне умеунпсуи и да их креауивнп примене и у свпм пракуишнпм 
раду. 

Исхпд 
предмета 

Сууденуи ппсуају псппспбљени да преппзнају и разумеју савремене умеунишке фенпмене, да умеју да 
примене суешена уепријска знаоа на кпнкреуним примерима, да упше механизме сурукууираоа 
оихпвпг друщувенпг и језишкпг знашеоа, да преппзнају идеплпщке симпупме умеунишких ппјава и да 
их криуишки анализирају и вреднују, щуп уреба да умеју и да демпнсурирају у кпнкреуним 
слушајевима и примерима. Сууденуи су псппспбљени да демпнсурирају акуивнп знаое п пснпвним 
ппјмпвима уеприје умеунпсуи и да преппзнају, кпнуексууализују и креауивнп аплицирају пва знаоа. 
Исхпд предмеуа је да се сууденуи псппспбе да знаоа из уеприје кулууре примене у свпм сппсувенпм 
креауивнпм раду, кап и да суекну механизме уумашеоа све глпбализпванијих умеунишких прпцеса. 
Сууденуи ппсуају сппспбни да демпнсурирају акуивнп знаое п пснпвним ппјмпвима и упкпвима у 
савременпј умеунпсуи и да преппзнају, кпнуексууализују и анализирају свпј сппсувени суав п 
савременпј умеунпсуи и да га креауивнп аруикулищу и у свпм сппсувенпм раду. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Предмеу пбухвауа увпд у најзнашајније ппјмпве и меупде уеприје умеунпсуи са ппсебним акценупм 
на пне уепријске присуупе кпји се заснивају на друщувеним, семипуишким и психпаналиуишким 
уепријама и уумашеоима. Слпжени уепријски ппјмпви се демпнсурирају крпз примере разлишиуих 
медијских и језишких манифесуација савремене визуелне умеунпсуи. У насуави ће се ппсебан акценау 
суавиуи на савременим умеунишким праксама у Србији. 

Практична настава и 
вежбе 

Дискусије п акууелним умеунишким уемама, пбиласци излпжби, разгпвпри са умеуницима, 
кусупсима, галерисуима, и др. 

Литература  

1 Moderna umetnost : 1770 - 1970 - 2000. 3, Bonito, Oliva Akile; Argan, Đulio Karlo 
2 Art Today, Taylor, Brandon   
3 O normalnosti : umetnost u Srbiji, 1989-2001, Branislava Anđelkovid, Branislav Dimitrijevid 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 0  / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 



Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Медијска писменпст 

Наставник (за предаваоа) др Ивана Крпоа, прпфеспр струкпвних студија 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 2MP1 1I 

Циљ 
предмета 

Пбразпваое сууденауа у пбласуи пснпвних мас-медијских фпрмауа: щуампе, радија, филма, 
уелевизије, инуернеуа – друщувених мрежа. Уппзнаваое сууденауа са прирпдпм маспвних 
медија, оихпвим језикпм и жанрпвима, уе врсуама медијске публике. Ппсуизаое 
ппбпљщанпг нивпа разумеваоа мпгућнпсуи и језика медија и ппдизаое нивпа медијске 
писменпсуи кпд сууденауа. 

Исхпд 
предмета 

Суудену-киоа је уппзнау-а са пснпвним медијским фпрмауима и жанрпвима медија. Суудену-
киоа разуме сурукууру весуи, медијских нарауива и фикције. Суудену-киоа је псппспбљен-а 
да ппбпљщанп ппзнаваое језика медија примени у пракуишнпм пбликпваоу кпмерцијалних 
садржаја у дпмену аудипвизуелне слике и нарауива за ппуребе дизајна енуеријера и 
графишкпг дизајна. 

Садржај предмета 

Тепријска и практична 

настава (вежбе, ДОН, 

студијски истраживачки 

рад) 

Врсуе маспвних медија и медијска публика. Жанрпви маспвних медија. Сурукуура нпвинских и 
медијских весуи и извещуаваоа. Знашеое реклама. Мпдна индусурија. Музишки видеп. 
Глпбални екран. Дигиуална кулуура. Анализе суудија слушаја у пбликпваоу медијске 
реалнпсуи крпз урансппзицију дпкуменуа и разраду фикције. 

Литература  

1 Чејмс Ппуер: МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ. Клип, Бепград, 2012. 

2 Слпбпдан Рељић: БУКВАР МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНПСТИ. Академска коига, Нпви Сад, 2018. 

3 Ивана Крпоа: СМРТПНПСНИ СЈАЈ: МАСПВНА ПСИХПЛПГИЈА И ЕСТЕТИКА ТУРБП-ФПЛКА. 
Технпкрауија, Бепград, 2001. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 0 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Дијалпщка меупда, анализа суудија слушаја, кпмпарауивна анализа 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст 
у тпку предаваоа 

20 Усмени испит 50 

Учешће у 
радипницама/вежбама 

10   

Јавне прпјекције или сл. 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Оснпвни енглески језик 

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни     

Услпв Тесу Шифра предмета 2EJ1 1I 

Циљ 
предмета 

• преглед и прпщириваое знаоа из енглескпг језика 
• пвладаваое пснпвним елеменуима сурукууре енглескпг језика 
• развијаое пснпвних кпмуникауивних сппспбнпсуи неппхпдних за успещнп сналажеое у 
разнпврсним живпуним и ппслпвним сиууацијама 
• акуивираое мпуивације за ушеое језика и развијаое шеуири језишке вещуине: шиуаоа, 
разумеваоа, писаоа и гпвпра 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да: 
• кприсуе енглески језик у свакпдневним сиууацијама 
• разумеју једнпсуавније уексупве на енглескпм језику, разгпварају п свпјим инуереспваоима, 
искусувима, планпвима и намерама, 
• правилнп кприсуе пснпвне грамауишке сурукууре  
• кприсуе лиуераууру и инуернеу за прпналажеое инфпрмација на енглескпм језику 

Садржај предмета 

Настава Предсуaвљаое и уппзнаваое приликпм првпг кпнуакуа. Разлишиуи нашини кпмуникације, кулуура 
кпмуницираоа и кпмуницираое ппсредсувпм кпмпјууера. Усвајаое нпвих реши и израза, 
упбишајених кплпкација и грамауике крпз уексупве, вежбаоа и пиуаоа уз уексу. Вежбаое и 
кприщћеое грамауишких пблика крпз примере, усмена и писмена вежбаоа. Пбпгаћиваое 
лексике крпз уексупве, дијалпге и свакпдневне језишке сиууације. 

Литература  

1 Total English Pre-Intermediate Students` Book, Acklam R & Crace A, Pearson Longman, Pearson 
Education, 2005 

2 Total English Pre-Intermediate Workbook, Clare A & Wilson JJ, Pearson Longman, Pearson Education, 
2005 

3 Грамауика енглескпг језика са вежбаоима, Љ. Ппппвић, В. Мирић, Завеу, Бепград, 1999 

4 Art Today, Taylor Brandon, Laurence King Publishing, London, 2005                                              

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

6 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З. Игоауић, Ј. Кпвашевић, Инсуиууу за суране 
језике, Бепград, 2003 

7 Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Усменп и писменп излагаое, разгпвпр, дискусија. Фрпнуални рад, рад у парпвима, групни рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Средои енглески језик 

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за 

вежбе) 

 

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни   

Услпв за 

слушаое 

ИПП Пснпвни енглески језик 

или уесу 
Шифра предмета 2EJ2 1I / 2EJ3 1I 

Услпв за пријаву 

и пплагаое 

ПИ Пснпвни енглески језик 

или уесу 

Циљ 
предмета 

• развијаое свих елеменауа сурукууре енглескпг језика на средоем нивпу кпмуникауивних 
сппспбнпсуи 
• пдржаваое мпуивације за ушеое језика и развијаое шеуири језишке вещуине: шиуаоа, разумеваоа, 
писаоа и гпвпра 
• псппспбљаваое за сппразумеваое на енглескпм језику и правилнп кприщћеое енглескпг језика у 
живпуним и ппслпвним сиууацијама 
• пбушаваое за писаое извещуаја п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да:  
• кприсуе енглески језик уз прилагпђаваое лексике и грамауике живпуним и ппслпвним сиууацијама  
• преппзнају пснпвне суилпве и напищу нефпрмалнп и фпрмалнп писмп 
• акуивнп кприсуе усвпјену лексику и грамауишке сурукууре 
• пищу извещуај п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 

Садржај предмета 

Настава Акуивираое преухпднп суешенпг знаоа и усвајаое нпве лексике везане за свакпдневне и ппслпвне 
сиууације. Правила за писаое фпрмалних, ппслпвних писама, реши и изрази каракуерисуишни за 
разлишиуе суилпве. Упшаваое разлика између гпвпрнпг и писанпг језика крпз примере и 
кпмпарације. Вежбаое и ууврђиваое грамауишких пблика крпз примере из уексуа, усмена и 
писмена вежбаоа. Пбпгаћиваое акуивнпг решника крпз уексупве, дијалпге и језишке сиууације. 

Литература  

1 Total English Intermediate Students` Book, Clare A & Wilson JJ, Pearson Longman, Pearson Education, 
2006 

2 Total English Intermediate Workbook, Clare A. & Wilson JJ, Pearson Longman, Pearson Education, 2006 

3 The Heinemann ELT English Grammar, Beaumont D & Granger C, Macmillan Education, Oxford, 2008  

4 Oxford Guide to British and American Culture for learners of English, Oxford University Press, 2005 

5 Art Today, Taylor Brandon, Laurence King Publishing, London, 2005                                              

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

7 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З. Игоауић, Ј. Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 
2003 

8 Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Усменп и писменп излагаое, разгпвпр, дискусија. Фрпнуални рад, рад у парпвима, групни рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку 
предаваоа 

20 Усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Стручни енглески језик 

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни 

Услпв за слушаое ИПП Средои енглески језик 

Шифра предмета 2EJ4 1I / 2EJ5 1I Услпв за пријаву и 

пплагаое 

ПИ Средои енглески језик 

Циљ 
предмета 

• уппзнаваое са пснпвним каракуерисуикама језика суруке 
• пвладаваое уерминплпгијпм из пбласуи графишкпг дизајна, дизајна енуеријера, цруаоа и 
сликаоа, вајаоа 
• усвајаое и кприщћеое сурушних уермина и фраза у писанпм и гпвпрнпм језику 
• писаое радне бипграфије и апликације на енглескпм језику 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да: 
• пищу и гпвпре п сурушним уемама на енглескпм језику, напищу радну бипграфију 
• разумеју и превпде уексупве из пбласуи ликпвне и примеоене умеунпсуи са енглескпг 
језика 
• разгпварају п умеунпсуи, кприсуећи сурушну уерминплпгију  
• прпналазе ппуребне ппдауке на енглескпм језику у решницима, енциклппедијама, 
инуернеуу и кпмуницирају са кплегама на енглескпм језику 

Садржај предмета 

Настава Тексупви из сурушних умеунишких пбласуи: Дефиниција умеунпсуи, Умеунпсу у живпуу, 
Инуервју умеуника, У другашијем свеулу, Дизајн. Шиуаое и превпђеое уексупва и усвајаое 
сурушних уермина.   Репрпдукпваое уексуа свпјим решима, писаое резимеа и дискусија. 
Пбпгаћиваое акуивнпг решника крпз уексупве, задауке, дијалпге и језишке сиууације. 
Вежбаое и ууврђиваое грамауишких пблика крпз примере из уексуа, усмена и писмена 
вежбаоа. 

Литература  

1 Total English Intermediate Students` Book, Clare A & Wilson JJ, Pearson Longman, Pearson Education, 2006 

2 ARTISTS AND THE WORLD OF ART, др. Слпбпданка Ђплић, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2005 

3 DESIGN YOUR ENGLISH, др. Слпбпданка Ђплић, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2002 

4 The Usborne Introduction to Art with internet links, Rosie Dickins, Usborne Publishing, 2016 

5 Art Today, Taylor Brandon, Laurence King Publishing, London, 2005                                              

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

7 The Concise Oxford Dictionary of Art & Artists, Chilvers I., Oxford University Press, 2003  

8 The Heinemann ELT English Grammar, Beaumont D & Granger C, Macmillan Education, Oxford, 2008 

9 The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Michael Clarke, Oxford University Press, 2001 

10 A Dictionary of Modern Design, Jonathan M.Woodham, Oxford University Press, 2004 

11 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З. Игоауић, Ј. Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 2003 

12 Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа наставе Усменп и писменп излагаое, разгпвпр, дискусија. Фрпнуални рад, рад у парпвима, групни 
рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Eнглески језик у уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв за слушаое ИПП Сурушни енглески језик 
Шифра предмета 2EJ6 1I 

Услпв за пријаву и пплагаое ПИ Сурушни енглески језик 

Циљ 
предмета 

• уппзнаваое са каракуерисуикама енглескпг језика у умеунпсуи и пвладаваое уерминплпгијпм везанпм за 
умеунпсу    
• прпщириваое знаоа енглескпг језика крпз анализу и превпд уексупва везаних за умеунпсу, праћеое 
умеунишких дпгађаја, дискусију 
• писаое радне бипграфије и апликације на енглескпм језику 
• псппспбљаваое за даље ушеое, рад и усаврщаваое на енглескпм језику 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да:  
• гпвпре и пищу п умеунишким уемама на енглескпм језику, напищу радну бипграфију и апликацију  
• разгпварају п умеунпсуи, умеуницима, умеунишким правцима  кприсуећи сурушну уерминплпгију и превпде 
уексупве везане за умеунпсу и дизајн  
• кпнуинуиранп прауе дпгађаје у свеуу умеунпсуи, прпналазе ппуребне ппдауке на енглескпм језику из 
разлишиуих извпра 
• успещнп кпмуницирају, сарађују са кплегама, усаврщавају се кприсуећи знаое енглескпг језика 

Садржај предмета 

Настава Пбрађиваое (језишка анализа и превпд) уексупва везаних за умеунпсу.  
Увежбаваће се шиуаое, изгпвпр, разумеваое прпшиуанпг уексуа, превпђеое уексупва са енглескпг на српски 
и са српскпг на енглески језик, усвајаое сурушних уермина. Дискусија п уемама из уексува и дпгађајима уз 
уважаваое разлишиуих суавпва и мищљеоа. Пбпгаћиваое акуивнпг решника крпз уексупве, задауке, 
дијалпге и језишке сиууације. Вежбаое и ууврђиваое грамауишких пблика крпз примере из уексуа, усмене и 
писмене задауке. 

Литература  

1 ARTISTS AND THE WORLD OF ART, др. Слпбпданка Ђплић, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2005 

2 DESIGN YOUR ENGLISH, др. Слпбпданка Ђплић, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2002 

3 The Usborne Introduction to Art with internet links, Rosie Dickins, Usborne Publishing, 2016  

4 Art Today, Taylor Brandon, Laurence King Publishing, London, 2005                                              

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

6 The Concise Oxford Dictionary of Art & Artists, Chilvers I., Oxford University Press, 2003  

7 The Heinemann ELT English Grammar, Beaumont D & Granger C, Macmillan Education, Oxford, 2008 

8 The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Michael Clarke, Oxford University Press, 2001 

9 A Dictionary of Modern Design, Jonathan M.Woodham, Oxford University Press, 2004 

10 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З. Игоауић, Ј. Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 2003 

11 Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали 

часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа наставе Усменп и писменп излагаое, разгпвпр, дискусија. Фрпнуални рад, рад у 
парпвима, групни рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм   Графички дизајн / Медији слике / Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија ппажаоа 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв  / Шифра предмета 2PS1 1О 

Циљ 
предмета 

Курс има за циљ да пбезбеди увид у савремене суудије ппажаоа, са акценупм на визуелнп ппажаое 
и умеунпсу, и пднпси се на усвајаое и пракуишну примену психплпщких сазнаоа у вези кпнсуруисаоа 
суварнпсуи на пснпву шулних искусуава, пууем презенупваоа пснпвних шиоеница уеприја и праксе 
прпушаваоа ппажаоа. Акценау предмеуа је на визуелнпј, делпм и аудиупрнпј прецепцији, уе 
психплпщким аспекуима ппажаоа равнпуеже, пблика, бпје, прпсупра, дубине, свеулпсуи и сенке, 
усмерене напеупсуи и уакп даље. 

Исхпд 
предмета 

Криуишки размаура савремене уеприје ппажаоа, са акценупм на визуелнп ппажаое,  
-демпнсурира ппзнаваое психплпщких закпниупсуи ппажаоа  
-кпмпеуенунп примеоује пве закпниупсуи нa креауивнп кпнсуруисаое сппсувене визуелне ппруке 

Садржај предмета Предмеу и задаци психплпгије ппажаоа. Ууицај наслеђа и искусува на ппажаое. Пснпве 
психпфизиплпгије шула. Психплпщке уеприје визуелнпг ппажаоа кап прецепууалнпг прпцеса.  Индивидуални развпј и 
развпј ппажаоа. Ппажаое фигуре и ппзадине. Илузије при пажаоу и оихпва уппуреба у умеунпсуи. Гещуалу принципи 
ппажаоа. Ппажајне силе. Ппажајна апсуракција. Психплпщки ефекуи равнпуеже, пблика, дубине и ппкреуа. Психплпщки 
ефекуи бпје, свеулпсуи и сенке.  Психплпщке уеприје динамике и израза. Прецепција симбпла у умеунпсуи 

Тепријска настава  Теприја  психплпгије ппажаоа, пд исупријскпг прегледа дп савремених схвуаоа. Примна уепријских 
знаоа на пракуишне прпблеме  у дпмену умеунпсуи 

Практична 
настава и вежбе 

 

Литература 

1 Рпу, Н: Ппщуа психплпгија, Завпд за учбенике и насуавна средсува. Бепград 2010 

2 Арнхајм, Р. (1986) Умеунпсу и визуелнп ппажаое Универзиуеу умеунпсуи, Бепград 

3 Пгоенпвић П. (2011) Психплпгија ппажаоа Завпд за учбенике и насуавна средсува Бепград 

(пдабрана ппглавља) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку предаваоа 20 писмени испит 50 

практична настава /   

кплпквијуми 20   

семинари 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн / Медији слике / Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија креативнпсти 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв  / Шифра предмета 2PS2 1О 

Циљ 
предмета 

Раумеваое психплпщких пспбенпсуи креауивних лишнпсуи, са ппсебним акценупм на 

креауивнпсу у визуелним умеунпсуима. 

Асимилпваое уехника фпрмираоа, пдржаваоа и кприщћеоа креауивних функција.  

Пснаживаое креауивних вещуина и креауивнпг мищљеоа (сензиуивнпсу за прпблеме, 

флуенунпсу, пригиналнпсу и елабпрација пууем визуелних и вербалних вежби). 

Апликације наушених кпнцепауа у сврху ппбпљщаоа креауивнпг израза. 

Ппвећаое сензиуивнпсуи за перцепцију и вреднпваое креауивних и некреауивних креација 

у дпмену визуелне кпнмуникације. 

Исхпд 
предмета 

Пп заврщенпм курсу, суудену ће биуи у суаоу да:  

Разуме кпмплекснпсу ппјма креауивнпсуи, пспбиуп у дпмену визуелних умеунпсуи и 

визуелне кпмуникације. 

Влада уехникама ппспещиваоа и пшуваоа сппсувених креауивних функција. 

Криуишки размаура савремене психплпщке уеприје креауивних прпцеса. 

Инденуификује есуеуске вреднпсуи креауивнпг шина. 

Увиђа и рефлекуује креауивне преднпсуи и недпсуауке сппсувенпг креауивнпг израза. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  увпдни деп Ппјмпвни пдређеое креауивнпсуи; улпга наслеђа и искусува у фпрмираоу 
креауивне лишнпсуи; дијагнпсуикапваое креауивних сппспбнпсуи. Креауивнпсу и идеплпгија, 
есуеуика креауивнпг шина; инуелигенција и креауивнпсу, мпгућнпсуи мереоа креауивнпсуи; 
фазнпсу креауивних прпцеса: фаза иснпиарције и фаза елабпрације. 
II Креауивнпсу и лишнпсу Лишнпсу и креуаивни прпцес; развпј креауивних сппспбнпсуи; улпга 
ранпг деуиосува; креауивнпсу дешјег цруежа; психплщке уеприје креауивне лишнпсуи; Фрпјд 
и несвесни креауивни прпцеси; Јунг и симбпли несвеснпг; креауивнпсу и менуалнп здравље, 
инхибиција креауивних прпцеса, креауивна и паупгена регресија; креауивни израз и 
кпмуникација. 
III Суудије слушаја    Лепндардп да Винши; Микеланђелп Бупнарпуи; Едвард Мунк; Барнардп 
Беруплуши,  Пгису Рпден; Визуелни израз и психппауплпгија –цруеж аууисуишнпг деуауа, 
пласуишна умеунпсу психпуишнпг склупупра, визуелни израз и измеоена суаоа свесуи.                           

Практична настава и 
вежбе 

 

Литература 

1 Психплпгија креауивнпсуи Мандић Т. Рисуић И. 2014. Универзиуеу Умеунпсуи, 
Бепград 

2 Kaufman J., Sternberg R.  2010 The Cambridge Handbook of Creativity Cambridge University Press 
3 Јунг, К. Г. Шпвек и оегпви симбпли Прпсвеуа, Бепград 1974 

4 Арнхајм Р. Умеунпсу и визуелнп ппажаое  Универзиуеу умеунпсуи Бепград, 2010 (ппглавља) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2  / / / 

Метпде извпђеоа наставе меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 

предаваоа 

20 писмени испит 50 

кплпквијуми 20   

семинари 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн Дизајн ентеријера, медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв  / Шифра предмета 2PS3 1I 

Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је развпј сппспбнпсуи сууденуа да развије сппспбнпсуи ефикасније уппуребе 

психплпщких кпнцепауа психплпгије ради већег разумеваоа и бпљег вреднпваоа функција умеунпсуи. 

Разумеваое и ефкаснп бављеое прпблемима придаваоа знашеоа ппаженим фпрмама. Примена 

психплпщких принципа ради инуерпреуираоа и пбјащоаваоа умеунпсуи. Разумеваоа нашина на кпји се 

сазнаоа психплпгије кприсуе ради пбјащоаваоа визуелних умеунпсуи. Анализираоафункција умеунпсуи 

кап прпцеса кпнсуруисаоа суварнпсуи. 

Исхпд 
предмета 

Пп заврщенпм курсу, суудену ће биуи у суаоу да криуишки размаура савремене уеприје умеунпсуи и 
умеунишкпг израза, уе да ппседује дубљи увид у смисап и знашај умеунпсуи у кулуури и друщуву. Такпђе 
ће биуи пспппспбљен да преппзнаје и кприсуи психплпщке дпбиуи, пд умеунпсуи, кап креаупра 
умеунишкпг дела, пднпснп љегпв реципијену; накпн курса, ппседпваће дубљи увид у психплпщке 
прпблеме савремене кулууре и умеунпсуи. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Предмеу и задаци психплпгије умеунпсуи. Пснпвне меупде исураживаоа у психплпгији умеунпсуи. 

Савремене психплпщке уеприје умеунпсуи. Умеунпсу и симбпл. Гещуалу психплпгија и умеунпсу. 

Психплпщка мпуивација за умеунишким изразпм. Емпција и псећај у психплпгији умеунпсуи. Психплпгија 

умеунишке илузије. Суил кап психплпщка кауегприја. Умеунпсу и психплпгија есуеускпг дпживљаја. 

Психпуерапијскп дејсувп умеунпсуи 

Кпмпрауивна суудија (1): умеунпсу примиуивнпг шпвека, деуеуа и апсуракунпг умеуника. Кпмпарауивне 

суудије (2) Израз психпуишнпг умеуника наспрам израза прпдукуивнпг умеуника. Каракуерисуике и 

прпблеми савремене визуелне кулууре. 

Практична 
настава и 
вежбе 

 

Литература 

1 Панић, В. (2005) Психплпгија и умеунпсу    Завпд за учбенике и насуавна средсува (пдабрана ппглавља) 

2 Крис, Е. (1970) Психпаналиуишка исураживаоа у умеунпсуи. Кулуура Бепград (пдабрана ппглавља) 

3 Funch B.S. (1997) The Psychology of Art Appreciation 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа, case study, радипнице, групне дискусије 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Писмени испит 50 

кплпквијуми 20   

семинари 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Медији слике, Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Примеоена психплпгија уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) Мр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни 

Услпв  / Шифра предмета 2PS4 1I 

Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је развпј сппспбнпсуи сууденуа да ефикасније уппуреби психплпщке кпнцепуе 

примеоене психплпгије ради већег разумеваоа и бпљег вреднпваоа функција умеунпсуи. Разумеваое и 

ефкаснп бављеое прпблемима придаваоа знашеоа ппаженим фпрмама. Примена психплпщких  принципа 

ради  рещаваоа прпблема у дпмену умеунишке креације. Разумеваоа нашина на кпји се сазнаоа 

психплпгије кприсуе ради дирекубне примене у визуелним умеунпсуима. Анализираоа функција умеунпсуи 

кап пракуишнп примеоивпг прпцеса кпнсуруисаоа суварнпсуи. 

Исхпд 
предмета 

Пп заврщенпм курсу, суудену ће биуи у суаоу да примени, преухпднп суешенп криуишкп размаураое 

савремене уеприје умеунпсуи и умеунишкпг израза, ппсебнп у дпмену дигиуалних уехнплпгија и 

уехнпкулууре. Такпђе ће биуи пспппспбљен да у пракси примеоује сазнаоа примеоене психплпгије, кап   

креаупра умеунишкпг дела, пднпснп оегпвпг реципијенуа; накпн курса, ппседпваће дубљи увид у нашине 

кприщћеоа примеоене психплпгије у кпнуекуу савремене кулууре и умеунпсуи. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Ппјам примеоене психплпгије умеунпсуи, на креауивнп рещаваое прпблема у кпнуексуу тадауака 
графишкпг дитајнера, дизајнера енуериијера. Психплпщки ефехуи умеунишке фпрме, са ппсебним нагаскпм 
на сликпвну, скулпууралну и архиуекупнску фпрму.  Нпве уехнплпгије иоихпв ууицај на психплпщке аспекуе 
умеунпсуи. Вирууленпсу и психплпгија умеунпсуи. Технпкулуура  и менуалнп здравље 

Практична 
настава и 
вежбе 

 

Литература 

1 Ian Verstegen; Arnheim, Gestalt and Art 

2 Крис Е. Психпаналиуишка исураживаоа у умеунпсуи, Мауица Српска 1977 (ппглавља) 

3 Фрпјд, С. Из кулууре и умеунпсуи, Мауица Српска 1970 (ппглавља) 

4 Јунг, К. Г. Шпвек и оегпви симбпли Прпсвеуа,Бепград  1974 

5 Арнхајм Р. Умеунпсу и визуелнп ппажаое  Универзиуеу умеунпсуи Бепград, 2010 (ппглавља) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне 
пбавезе 

ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку 
предаваоа 

20 писмени испит 50 

кплпквијум 20   

семинари 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 



 

Студијски прпграм  Графишки дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Завршни рад 

Наставник (за предаваоа) Изабрани наставник 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета пбавезни    

Услпв за 
пплагаое 

 Сви пплпжени испиуи и пбављена пракса 
Шифра 

предмета 
2ZR1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је псппспбљаваое сууденуа за сампсуални рад на свепбухваунпм прпјекуу из пбласуи 
графишкпг дизајна. Циљ је синуеза знаоа суешених у преухпднпм пбразпваоу и кпмбинпваое исуих на 
јединсувенпм прпјекуу кпји суудену дефинище заједнп са изабраним насуавникпм. Крпз рад на прпјекуу 
циљ је да суудену јаснп дефинище прпјекау, зна да јаснп пдреди циљеве, разлпжи прпјекау на фазе ради 
лакще прганизације, изради прпупуип, физишки реализује прпјекау, дефинище пп ппуреби коигу 
суандарда и псмисли прпмпуивну кампаоу у щуампаним и дигиуалним медијима. Циљ је да суудену крпз 
фазе: кпнцепууализације, анализе и планираоа, израду прпупуипа, израду коиге суандарда и прпмпцију 
пвлада меупдплпгијпм израде сампсуалнпг прпјекуа. Предмеу има за циљ псппспбљаваое сууденуа за 
псмищљаваое, планираое, реализацију и прпмпцију кпнкреуних дизајн прпјекауа, кпјим ће суудену 
надпградиуи свпја знаоа и извесуи прпјекау кпји ће га прпфесипналнп прпмпвисауи. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да идејнп псмисли / кпнцепууализује слпжени прпјекау графишкпг дизајна кпјим 
прпдубљује и усаврщава свпја суешена знаоа. Суудену је сппспбан да дпследнп есуеуски / визуелнп 
упблиши идеју / прпјекау. Суудену зна да разлпжи прпјекау на фазе пд идејне дп кпнашне, кпја 
предсуавља саму реализацију и кпмуникацију са публикпм. Суудену је у суаоу да сампсуалнп дефинище 
и изведе све фазе прпјекуа (идеја, планираое, израда прпупуипа, реализација, прпмпција). Суудену уме 
да прпјекау предсуави и прпмпвище крпз щуампане и дигиуалне медије. Пп заврщеуку прпјекуа суудену 
ће пвладауи пснпвним вещуинама планираоа и извпђеоа слпженпг прпјекуа кпји ће га прпфесипналнп 
предсуављауи. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Пп ппуреби сууденускпг дизајн прпјекуа припремају се и пбрађују специфишне уеме везане за изабрану 
уему заврщнпг рада. 

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

Пракуишан рад на предмеуу се пдвија крпз низ фаза и задауака кпје се дефинищу пп пдабиру уеме и 
пбласуи заврщнпг рада. Кпмбинујући знаоа и вещуине суешене у предхпдним семесурима, суудену бира 
медијум, уехнику и уехнплпгију израде свпг заврщнпг рада. Предхпднп суешена знаоа и вещуине из ускп 
сурушних пбласуи (уиппграфија, фпупграфија, илусурација, графика, дизајн пакпваоа, уеприја дизајна, 
уехнплпгија щуампе, филм, веб,...) инуегрищу се у финални прпјекау. 

Литература 

1 WHAT IS BRANDING? Matthew Healey, ROTOVISION 2009. 

2 DESIGNING BRAND IDENTITY: AN ESSENTIAL GUIDE FOR THE WHOLE BRANDING TEAM, Alina Wheeler 2013. 

3 LOGO DESIGN LOVE: A GUIDE TO CREATING ICONIC BRAND IDENTITIES David Airey, David Airey, New Riders 
2010. 

4 THE BRAND GAP: HOW TO BRIDGE THE DISTANCE BETWEEN BUSINESS STRATEGY AND DESIGN Marty Neumeier 
BRAND MAMA 2005 

5 BRAND BIBLE: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, Debie Milman, Rockport 
2012. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

/ / / / 3 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, сууденуске 
презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Реализација и презентација дизајн 
прпјекта 

30 

практичнан рад 40 Пплаже се 1 – дп краја шкплске гпдине 

 



 

 

Студијски прпграм  Графички дизајн 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Стручна пракса 

Наставник (за предаваоа)  

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДОН)   

Брпј ЕСПБ 3 Статус предмета пбавезни    

Услпв  / Шифра предмета 2PA1 1O 

Циљ 
предмета 

Циљ праксе је уппзнаваое сууденауа са реалним прпфесипналним пкружеоем, улпгпм дизајнера у 
прпцесу припреме и реализације щуампе и најшещћим прпблемима са кпјима се графишки дизајнер 
сусреће у уимскпм раду и кпмуникацији. Сууденуи се уппзнају се уехнплпгијама пфсеу щуампе, щуампе 
великпг фпрмауа и щуампарске дпраде и принципима графишке прпдукције.  
 

Исхпд 
предмета 

Суудену разуме улпгу графишкпг дизајнера у прпцесу прпдукције. У суаоу је да сампсуалнп управља 
ппсуупкпм прпдукције кпмуницирајући сурушнп са щуампаријпм. Суудену преппзнаје везу између 
креауивнпг и прпдукцијскпг уима. Суудену уме да преппзна врсуе мауеријала, зна суандарде у кприщћеоу 
щуампарских бпја, лакпва и мауеријала. Суудену је пбушен да пдабере праву врсуу щуампе и мауеријала за 
свпј прпјекау, ппзнаје уехнплпгију пфсеу щуампе, флексп щуампе, щуампарске дпраде и щуампе великпг 
фпрмауа.  
 
 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

 

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

Суудену прпверава свпја знаоа радећи на кпнкреуним задацима у рeaлнoм раднпм-ппслпвнпм oкружeоу 
(дизајн суудип, адвруајзинг агенција, щуампарија...). У складу са ппуребама фирме у кпјпј се пракса 
реализује сууденуи крпз пракуишне задауке раде на разлишиуим ппслпвима: рад у дизајн уиму, у прпцесу 
припреме за щуампу, ушесувују у свим фазама щуампе и щуампарске дпраде. Oсувaрeоe прaксe суудeну 
дoкумeнууje писaним извeщуajeм ппуписаним пд суране лица пвлащћенпг за праћеое сурушне праксе у 
фирмама са кпјима је склппљен угпвпр п пбављаоу праксе (прилпг 5.3) - СуперДпу, Грид суудип и 
щуампарије Удружеоа гарфишара Графп-ценуар, ... кojимa сe дoкумeнууje oсувaрeоe циљeвa и прoгрaмa 
сурушнe прaксe.  
 

Литература 

1 Щуампа данас, David Bann, Don Vas, 2010 

2 лиуерауура у складу са кпнкреуним прпјекуним задаукпм фирме са кпјпм је склппљен угпвпр п сарадои  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часпви 

/ / / / 3 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Сампсуални рад, исураживаое инфпрмација.  
Тимски рад, кпнсулуације са пвлащћеним лицима задуженим за праћеое реализације праксе.  

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку предаваоа /  / 

практичнан рад / Број излазака на испит: до краја школске године 

 


