
 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ДИЗАЈН - ФУНКЦИЈА И ФПРМА   
Наставник (за предаваоа) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 
Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв /                                                                                 Шифра предмета                                           5FF1 3П 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденауа са ппјмпм функципналнпсуи у кпнуексуу фпрме предмеуа - кпмада 
намещуаја.  

- Сагледаваое кпмплекснпсуи једнпг прпјекуа, крпз призму суварнпг кприсника кпме је 
намеоен.  

- Аналиуишкп разумеваое уржищуа кпје дикуира дизајн данас са једне суране и 
балансираоa између уренда и сущуинске ппуребе бића, са друге суране.  

- Савладаваое сведених функципналних пбјекауа и предмеуа и увпђеое сууденауа у 
прпблемауику разраде за реализацију 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Примени суешена знаоа упкпм исураживашкпг присуупа у прпцесу кприсник-дизајн-

дизајнер  

- Примени суешена знаоа п дизајну предмеуа / кпмада намещуаја, кап друщувенп 

пдгпвпрне делаунпсуи   

- Примени суешена знаоа при испиуауиваоа сврхе дизајна прпизвпда  / предмеуа / 

намещуаја и оегпвпг ппуенцијала у ппбпљщаоу заједнице, друщува и уржищуа 

- Примени суешена знаоа из сведених функципналнп пправданих и есуеуизпваних 

рещеоа, кпја ће кприсуиуи у пквиру прпјекупваоа на нареднпј гпдини суудија 

Садржај предмета 

Тепријска настава  
Прпушаваое улпге дизајнера прпизвпда и оегпве друщувенп-пдгпвпрне свесуи у савременпј  

кулуури.    

Практична 

настава и вежбе 

Крпз пракуишне вежбе; скице, цруеже и макеуе, сууденуи испиуују пднпсе функципналнпсуи, 

анурпппмеурије и базишних ппсуулауа дизајна. Сууденуи упкпм семесура, прплазе крпз 

разлишиуе нивпе ппимаоа функције и фпрме у дизајну, кпнципиране крпз ури разлишиуа 

прпјекуна задаука. 

Литература  

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

3 1 / / / 

Метпде извпђеоа 

наставе 

Насуава се реализује  крпз уепријска предаваоа, исураживаое, анализе, сампсуалан 

исураживашки и пракуишан рад сууденауа – израдa задауих идејних прпјекауа.   

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа  30 Испиу 30 
Вежбе 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 

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


 
Студијски прпграм ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА 1 

Наставник (за предаваоа) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Југпслава Кљакић Дпнић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ  4  Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 
Услпв ПИ Дизајн-функција и фпрма                                                                Шифра предмета                                           5DN1 3П 

Циљ 
предмета 

- Развпј аналиуишкпг присуупа, сувараое пправданпг и јаснпг идејнпг кпнцепуа и оегпвп 
ппзиципнираое у пднпсу на кпнуексу данащоег уржищуа  и ппуребе кприсника 

- Прпцес реализације функципналнпг и есуеуски дефинисанпг иденуиуеуа пдређенпг 
прпизвпда у кпрелацији са ппсупјећпм дпмаћпм и/или инуернаципналнпм прпизвпдопм  

- Уппзнаваое сууденауа  са прпизвпдним секупрпм у дпмену индусурије намещуаја  

Исхпд  
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
 - Сампсуалнп изради кпмплеуну прпјекуну, уехнишку (скице, прпјекције, перспекуивни 

приказ, деуаљи) и ликпвну дпкуменуацију, неппхпдну у прпцесу дизајна намещуаја 
- Примени суешенп знаое п мауеријализацији пдређенпг кпмада са пдгпвпрнпщћу према 

ппурпщои пдређених ресурса и усклађиваоем фпрме, намене и пдабраних мауеријала 
- Примени суешена знаоа п важнпсуи еуишких пиуаоа кпја се уишу дизајна прпизвпда и 

мпгућих знашеоа за заједницу; пдгпвпрнпсу према ппјединцу, пднпснп кприснику и друщуву 
уппщуе  

- Примени суешенп знаое, кпје пмпгућује уже прпфесипналнп усмереое у пбласуи дизајна 
кпмаднпг намещуаја, прпјекупванпг за маое или велике серије у складу са захуевпм 
клијенуа и/или уржищуа.  

Садржај предмета 

Тепријска настава Тепријску насуаву шини деуаљан пресек дизајн сцене у пвпм дпмену, какп свеуске, уакп и 
дпмаће, крпз кпју сууденуи уреба да псеуе и каналищу свпје даље усмереое у ппљу дизајна 
намещуаја. 

Практична настава 
(вежбе, ДПН, СИР) 

Крпз пракуишне вежбе; скице, цруеже, макеуе и на крају нулуе прпупуиппве, сууденуи се баве 
дизајнпм задаупг прпизвпда крпз све оегпве фазе, запкружујући прпцес израдпм реалнпг 
кпмада намещуаја. Сама реализација прпупуипа се сасупји пд две фазе, где прву фазу шини 
сампсуалнп исураживашки прпцес и израда ппменуупг дела, дпк другу фазу шини сусреу са 
реалнпм прпизвпдопм и ппуенцијалну израду, кпригпванпг и крајое дефинисанпг кпмада / 
прпизвпда  

Литература 

1. „Архиуекупнскп прпјекупваое“ Ернесу Нпјферу, Грађевинска коига 2003. 

2. „Анурппплпщке мере и енуеријер“, Јулиус Панерп и Маруин Зелника, Грађевинска коига 2009. 

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

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

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

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

7 „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

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

9 Кауалпзи мауеријала и ппреме  

10 Сурушни шаспписи из пбласуи дизајна; Interni, Domus, Abitare, Icon, Walpaper 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 
Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 
Метпде извпђеоа 
наставе 

Насуава се реализује крпз инуеракуивна предаваоа и вежбе где суудену фпрмира елабпрау 
кпји садржи прпјекуни задауак, блпк скица, уехнишку дпкуменуацију и макеуу. У упку насуаве 
се врще индивидуалне кпнсулуације и кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Испиу 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1 

 
 
 
 

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


Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа ДИЗАЈН НАМЕШТАЈА 2 

Насуавник (за предаваоа) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 

Насуавник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп ПИ Дизајн намещуаја 1                                   Шифра предмета 5DN2 3П 

Циљ 
предмета 

- Развпј аналиуишкпг присуупа, сувараое пправданпг и јаснпг идејнпг кпнцепуа и оегпвп 
ппзиципнираое у пднпсу на кпнуексу данащоег уржищуа и ппуребе кприсника 
- Прпцес реализације функципналнпг и есуеуски дефинисанпг иденуиуеуа пдређенпг прпизвпда у 
кпрелацији са ппсупјећпм дпмаћпм и/или инуернаципналнпм прпизвпдопм 
- Уппзнаваое будућег младпг дизајнера са прпизвпдним секупрпм у дпмену индусурије намещуаја  

Исхпд  
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Сампсуалнп изради кпмплеуну прпјекуну, уехнишку (инспирације, суудије слушаја, скице, прпјекције, 
перспекуивни приказ, деуаљи) и ликпвну дпкуменуацију, кпју захуева рад упкпм прпцеса дизајна 
прпизвпда 
- Примени суешенп знаое п мауеријализацији пдређенпг кпмада са пдгпвпрнпщћу према ппурпщои 
пдређених ресурса и усклађиваоем фпрме, намене и пдабраних мауеријала 
- Примени суешенп знаое крпз примену пдгпвпрнпсуи према ппјединцу и према друщуву уппщуе 
- Примени суешенп знаое п мауеријализацији пдређенпг кпмада 
- Примени суешенп знаое кпје пмпгућује напредније, ускп сурушнп прпфесипналнп усмереое са 
фпкуспм из пбласуи дизајна кпмаднпг намещуаја, прпјекупванпг за маое или велике серије у 
зависнпсуи пд захуева клијенуа и/или уржищуа 
- Да суешена знаоа примени крпз дизајн намещуаја, ппсмауран кап прпизвпд са уржищним 
пласманпм или кап дизајн предмеуа мпделпванпг наменски, кпмаднп за пдређени прпсупр   

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Инуеракуивнa предаваоа кпја суварају кпнсурукуивнп пкружеое за ушеое у кпјем се разумеваое 
сущуине гради крпз размену пракуишних искусуава у ппљу дизајна намещуаја и уепреускпг дела са 
исуим фпкуспм.  Пувпрене дискусије и анализе прауе сваки пд задауих прпјекауа. Фпкус предмеуа 
Дизајн намещуаја 2, највище је пкренуу реалнпм уржищуу, мпгућпј изведби ппјединашних, малих или 
већих серија функципналнп и есуеуски пправданих и памеуних рещеоа, кпја пдгпварају ппуреби  
намене, кап и уренда на данащопј дизајн сцени.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Крпз пракуишне вежбе; скице, цруеже, макеуе и на крају нулуе прпупуиппве, сууденуи се баве 
дизајнпм задаупг прпизвпда крпз све оегпве фазе, запкружујући прпцес израдпм реалнпг кпмада 
намещуаја.  
Прпјекау кпји се пбрађује захуева кпмплеуну презенуацију са ппуребнпм уехнишкпм дпкуменуацијпм 
и извпђашкпм разрадпм, шиме се усппсуавља реална сарадоа између дизајнера и прпизвпдое. Рад у 
пквиру пвпг предмеуа, резулуира реалнп изведеним кпмадпм намещуаја кпји је спреман за 
пласираое на уржищуе.   

Литература 

1. „Архиуекупнскп прпјекупваое“ Ернесу Нпјферу, Грађевинска коига 2003. 

2. „Анурппплпщке мере и енуеријер“, Јулиус Панерп и Маруин Зелника, Грађевинска коига 2009. 

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

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

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

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

7  „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

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

9 Кауалпзи мауеријала и ппреме,  

10 Сурушни шаспписи из пбласуи дизајна; Interni, Domus, Abitare, Icon, Walpaper 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз инуеракуивна предаваоа  и вежбе где суудену фпрмира елабпрау 
кпји садржи прпјекуни задауак, блпк скица, уехнишку дпкуменуацију и макеуу. У упку насуаве се 
врще индивидуалне кпнсулуације и кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Испиу 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1 

 

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


Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа ДИЗАЈН РАСВЕТЕ 

Насуавник (за предаваоа) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 

Насуавник/сарадник (за вежбе) Југпслава Кљакић Дпнић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп /                                   Шифра предмета 5DR1 3I 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са дизајнпм свеула кап важнпг шинипца у ппљу дизајна намещуаја и 
прпсупра уппщуе 
 - Анализа ппјма дизајна расвеуе у реалнпм прпсупрнпм амбијенуу енуеријера или ексуеријера  
 - Испиуиваое веза између визуелнпг аспекуа и функципналне важнпсуи свеула 
 - Суицаое знаоа из уиппва расвеуе (класишна, халпгена, флуп, лед...)  
- Разумеваое ппделе дизајна расвеуе на функципналнп и декпрауивнп свеулп 
- Сагледаваое дизајна расвеуе са аспекуа реалне прпизвпдое у земљи и/или щире 

Исхпд предмета - Суудену је псппспбљен да: 
 - Кпнецепууалне идеје и прпјекуе презенуује на виспкп прпфесипналнпм нивпу, крпз савремене 
елекурпнске спфувере и уехнике слпбпдпрушнпг цруежа  
- Ради на изради макеуа и прпупуиппва 
- Сампсуалнп израђује  кпмплеуну  прпјекуну , уехнишку и ликпвну   дпкуменуацију,  кпју захуева 
прпцес дизајна свеула 
- Примени суешенп знаое у прпфесипналнпм усмереоу дизајна расвеуе какп крпз 
индивидуални присууп, уакп и крпз уимски рад у пквиру индусурије и прпизвпдое из пбласуи 
расвеуе 

Садржај предмета 

Тепријска настава Тепријска насуава: Инуеракуивнa предаваоа кпја суварају кпнсурукуивнп пкружеое за ушеое у 
кпјем се разумеваое сущуине гради крпз размену уепреускпг дела из пбласуи дизајна расвеуе 
са једне суране и сууденуских прпјекауа и пувпрене дискусије, са друге суране. Прпјекау кпји се 
пбрађује захуева кпмплеуну презенуацију са ппуребнпм уехнишкпм дпкуменуацијпм и 
разрадпм.    

Практична 
настава (вежбе, 
ДПН, СИР) 

Исураживаое и прпјекупваое крпз скице, цруеже и дискусије, запкружен израдпм макеуе, а 
зауим и нулупг прпупуипа. Тпкпм ваннасуавних акуивнпсуи, сууденуи се супшавају са изазпвима и 
прпблемима кпји се дещавају у реалнпј прпизвпдои. 

Литература 

1. „Архиуекупнскп прпјекупваое“ Ернесу Нпјферу, Грађевинска коига 2003. 

2. „Анурппплпщке мере и енуеријер“, Јулиус Панерп и Маруин Зелника, Грађевинска коига 2009. 

3 Vico Magistretti, by Vico Magistretti,Milan, 2003                   

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

5 Achille Castiglioni Design!, MoMA, 1997 

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

7 Сурушни шаспписи из пбласуи дизајна; Interni, Domus, Abitare, Wallpaper, Icon  

8 „Архиуекупнскп прпјекупваое“ Ернесу Нпјферу, Грађевинска коига 2003. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз инуеракуивна предаваоа  и вежбе где суудену фпрмира елабпрау 
кпји садржи прпјекуни задауак, блпк скица, уехнишку дпкуменуацију и макеуу. У упку насуаве се 
врще индивидуалне кпнсулуације и кпрекууре. Ваннасуавне акуивнпсуи пбухвауају  
прганизпване ппсеуе кпмпанијама, шија је делаунпсу прпизвпдоа и дисурибуција расвеуе.   

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 

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


 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ДИЗАЈН ВИЗУЕЛНПГ ИДЕНТИТЕТА 

Наставник (за предаваоа) Жељкп Лпнчар, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  Жељкп Лпншар, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета  ПБАВЕЗАН 

Услпв   / Шифра предмета                                           5VI1 3П 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са пснпвним графишким елеменуима визуелнпг иденуиуеуа кпмпанијe: знак, 
лпгпуип, прппрауна  графика, писмп, бпја, пснпвни  кпрпус ппслпвних папира и коига суандарда.  

- Пбезбедиуи сууденуу знаоа п „дпдирним уашкама„ бренда или кпмпаније прекп кпјих кпмпанија 
кпмуницира са ппурпщашима и сувара суавра слику п себи. (Инуернеу презенуација, флајери, 
амбалажа, банери, прпсупрпрнп пбележаваое, друщувене мреже и псуалим нашинима 
кпмуникације..)   

- Пмпгућиуи  сууденуу знаоа п исупријскпм кпнуексуу насуанка и развпју визуелнпг иденуиуеуа 
кпмпаније крпз исуприју пд ппшеука 20 века дп садащоег уренуука.   

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Креира рещеое визуелнпг иденуиуеуа кпмпаније 
- Да дизајнира знак, лпгпуип, прппрауну графику, пдабере кплприу кпмпаније, пдабере 

пдпгпварајуће писмп, уради кпрпус ппслпвних папира и да дизајнира коигу суандарда на пснпву 
делаунпсуи кпмпаније или прпјекунпг задаука 

- Уради уради анализу дпдирних уашака прекп кпјих кпмпанија кпмуницира са ппурпщашима уз 
ппмпћ кпје ће мпћи да да предлпг унапређеоа кпмуникације и имича кпмпаније.  

- Аргуменупванп пбјасни улпгу визуелнпг иденуиуеуа у ппслпваоу кпмпаније и кпмуникације са 
ппурпщашима кап и да предлпжи унапређеое прпмпције и имича кпмпаније уз ппмпћ графишкпг 
дизајна 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Тепријска насуава се сасупји из серије предаваоа п развпју кпрппрауивнпг дизајна ппшеукпм 20 века. 
Анализа ппјаве индусуријских знакпва, анализа првпг кпрппрауивнпг дизајна за кпмпанију АЕГ. 
Предаваоа п дизајнерима средине 20. века кпји су дефинисали графишке суандарде (Паул Ранд, 
Рејмпнд Леви Саул Бас). Анализа кпрппрауивнпг дизајна са ппјавпм МТВ суанице и развпј уренда 
Флексибилнпг брендинга у дизајну са ппјавпм дигиуалних медија.  Анализа и ппјава ппјма Бренд. 
Улпга брендпва у свакпдневнпм живпуу кап и мпгућнпсуи ууицаја на свакпдневицу крпз дизајн. 

Пракуишна 
насуава (вежбе, 
ДПН, суудијски 
исуражива-шки 
рад) 

Пракуишна насуава се сасупји пд задауака где се пд сууденуа уражи да уради исуражуваое и прикупи 
инфпрмације п пдређенпј кпмпанији а кпји за циљ имају и кпмплеуан предлпг дизајна визуелнпг 
иденуиуеуа кпмпаније. Ппред  пснпвнпг визуелнпг иденуиуеуа крпз задауке пд сууденуа се уражи да 
у зависнпсуи пд кпмпаније да предлпг дизајна инуернеу суранице, мпбилне апликације или маое 
билбпр кампаое.  

Лиуерауура  

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 ДПН ПИР Пстали часпви 

3 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација 
рашунараских прпграма пууем прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. 
Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 дизајн презенуација  15 

вежбе  40 реализација 15 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 

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


 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија (мпдул) Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмета КПНЦЕПТ ПАКПВАОА 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Споа Влахпвић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв /                                   Шифра предмета 5KP1 3П 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са вищесурукпм функцијпм пакпваоа: защуиуа прпизвпда, 
инфпрмаципни медијум, “амбасадпр”  бренда и ууицај на ппнащаое ппурпщаша.  

- Неппхпднпсу кпнцепуа пакпваоа за развпј амбалаже, кпнцепу кап аурибуу бренда 
- Разумеваое узрпшнп – ппследишнпг делпваоа пакпваоа на мнпге сегменуе рада кпмпаније 

и неппхпднпсуи рада у уиму на развпју кпнцепуа имајући у виду специфишнпсуи рада 
разлишиуих пдељеоа и оихпве захуеве 

- Уппзнаваое адеквауних амбалажних мауеријала 
Кприщћеое 2Д и 3Д спфувера у развпју кпнцепуа, графишкпг дизајна, визуализацији, уесуираоу 
и пдпбраваоу 

Исхпд предмета Суудену је сппспбан да: 
- Разуме рад на кпнцепуу пакпваоа кап и рад у уиму 
- Креира  функципналан кпнцепу пакпваоа и уради дизајн, кпји адекваунп кпмуницира са 

купцима, ппщуујући брпјне принципе 
- Уважава пгранишеоа и разуме важнпсу ппзнаваоа кпмплеунпг прпцеса прпизвпдое у 

индусурији пакпваоа.  
Сампсуалнп креира кпнцепу пакпваоа 

Садржај предмета 

Тепријска настава Тепреуска насуава пд предаваоа кпја пбјащоавају важнпсу кпцепуа пакпваоа и правила кпја 
важе у упј пбласуи. Пбјащоава се веза кпнцепуа пакпваоа захуева уржищуа и клијенуа за израду 
функципналнпг дизајнерскпг (графишкпг) рещеоа. Сууденуи уше суандарде у пакпваоу, 
прпушавају навике купаца у прпјекуима на кпјима раде, анализирају групна пакпваоа, ущуеде у 
прпцесу пепизвпдое. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДПН, СИР) 

Пракуишна насуава сасупји се пд 3 задаука у кпјима сууденуи раде кпмплеуан прпцес насуанка 
кпнцепуа и дизајна пакпваоа. Суудену бира 3 пбласуи индусурије и за прпизвпд пп избпру 
креира адеквауан кпнцепу пакпваоа и дизајн урудећи се да специфишнпсуи насуале амбалаже 
буде нпсећи елемену иденуиуеуа бренда кпји ради. Мпгуће је радиуи на сувараоу нпвпг бренда 
или ребрендираоу ппсупјећег. 

Литература 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа  
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 
Презенуација 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмета ТИППГРАФИЈА И ИДЕНТИТЕТ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп / Шифра предмета 5TI1 3O 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са ууицајем уиппграфије, кап креауивнпг  елеменуа, иденуиуеуа 
       на насуанак бренда.  
- Преппзнаваое  прганске везе суилски дефинисане уиппграфије   
       и псуалих елеменауа иденуиуеа. 
- Генерисаое мпуива из преухпднпг нивпа суудија за сувараое нпвпг, преуежнп 

уиппграфски прјенуисанпг дизајн кпнцепуа.  
- Креираое  адеквауних уиппграфских елеменуа у зависнпсуи пд пбласуи индусурије кпјпј 

прпизвпд припада и  фпрмираое  аууенуишнпг  визуелнпг кпнцепуа,  применљивпг  и на 
псуале елеменуе визуелнпг иденуиуеуа. 

Исхпд предмета Суудену је сппспбан да: 

- Разуме принципе примене уиппграфије кпји фигурирају у савременпм графишкпм дизајну 
- Кприсуи прпфесипналне спфуверске пакеуе за дизајн и уп на вищем и напреднпм нивпу 
- Креира  кпнзисуенуан, преппзнауљив и суилски избалансиран креауивни кпнцепу и 

преувпри га у у аууенуишан дизајн кприсуећи адеквауне уиппграфске елемеуе и 
прауећи илусурауивни мауеријал 

- Разуме какп графишки и кпмуникаципни елеменуи иденуиуеуа ууишу на сувараое 
бренда. 

Садржај предмета 

Тепријска настава У уепреускпм делу се прпушавају најуспещнији примери уппуребе и креираоа уиппграфских 
елеменауа иденуиуеуа и примена у дизајну маоих брендпва или рпбних марки. Прпушавају се 
најбпљи примери са ппшеука 21 века кап и мпћни брендпви 20 века шији се иденуиуеу базира 
искљушивп на уиппграфији. Анализирају се мпћни примери уиппграфских елеменуа наменски 
креираних за ппсебне индусуријске пбласуи (ауупмпбилска идусурија, урансппру, брза ппщуа, 
прехрамбена индусурија, хемијска индусурија, елекурпника). 

Практична 
настава (вежбе, 
ДПН, СИР) 

Пракуишан рад сасупји се у креираоу 4 визуелнп-кпмуникаципна рещеоа са дпминанунпм 

уиппграфијпм. Креирају се мини брендпви из шеуири разлишиуе пбласуи. Типпграфија мпра биуи 

снажан пслпнац целпкупнпг иденуиуеуа. 

Литература 

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

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

3. Designing-Brand-Identity, 4th edition, Alina Weeler, сампсуалнп издаое ауупра, 2013 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, сууденуске 
презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. Групни рад: усмена излагаоа, 
демпнсурације, дискусија, анализе слушаја, идивидуални рад, кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација радпва 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 
Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 
Назив предмета ДИГИТАЛНЕ ФАБРИКАЦИЈЕ 1 

Наставник (за предаваоа) мр Драган Бпшкпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Наставник/сарадник (за ДПН) Сарадник у насуави  

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв  / Шифра предмета                                           5DF1 3I 

Циљ 

предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са  уехнплпгијама израде мпдела, макеуе или прпуипа пбјекуа 
ппмпћу дигиуалнп дефинисаних ппдауака, превпђеое дигиуалнпг у физишки пбјекау и 
физишкпг пбјекуа у дигиуални.  

- Развпј сппспбнпсуи криуишнпг мищљеоа, анализе и рещаваое реалних прпблема 
кприщћеоем ЦАД/ЦАМ уехнплпгија у дизајну.  

- Пвладаваое пснпвним спфуверским алауима за припрему 3д щуампе. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Кпмбинује 3Д мпделпваое и рашунарски дизајн (CAD) са адиуивнпм и субуракуивнпм 

прпдукцијпм ради израде физишкпг мпдела 
- Кприсуи спфувер за припрему адиуивне прпдукције (3Д щуампе),  
- Кприсуи спфувер за припрему мащинске пбраде (ЦНЦ) 
- Пдабере и примени пдгпварајући уехнплпщки ппсуупак за израду макеуе,  

прпупуипа или мпдела 
- Уппуреби нпве мауеријале за физишку прпдукцију дизајнираних пбјекауа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Насуава из дпмена 3Д щуампе и дигиуалне фабрикације биће реализпвана крпз уепреуску 

насуаву и пракуишан рад. Сууденуи ће имауи прилике да се уппзнају са: исупријаупм 3д щуампе, 

щирпким дијапазпнпм уехнплпгија дигиуалне фабрикације и оихпвим специфишнпсуима, пд 

разлишиуих ппција “класишне” 3Д щуампе, CNC пбраде дп ппследоих уенденција у сфери 

бипуехнплпгија, индусуријске прпизвпдое, ликпвне умеунпсуи, дизајна, архиуекууре и 

грађевине. Уппзнаће се са мауеријалима за 3Д щуампу и ЦНЦ пбраду и оихпвим свпјсувима. 

Практична настава 

и вежбе 

Вежбе су ппсвећене пракуишнпм раду на мпделпваоу (Autodesk 3ds, Fusion 360, Blender) и 

припреми мпдела за щуампу (CURA), сампм прпцесу щуампе и ппсупрпдукцији, пднпснп пбради 

пдщуампаних мпдела (рушнп и мащински). Сууденуи ће пвладауи целпкупним прпцеспм развпја, 

припреме и щуампаоа мпдела, и суећи увид у неке пд најакууелнијих уехнплпщких и 

дизајнерских уенденција. Уппзнаће се са мауеријалима и уређајима за 3д щуампу. 

Литература 

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали 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.  

Предмеу ће се реализпвауи у пблику суудијских прпјекауа, индивидуалних и групних, крпз 

предаваоа, вежбе, дискусије и радипнице. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу / предаваоа 15 презенуација умеунишкпг прпјекуа 20 

Задаци 25 усмена пдбрана 10 

Прпјекуи 30 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит   1   

 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ДИГИТАЛНЕ ФАБРИКАЦИЈЕ 2 

Наставник (за предаваоа) мр Драган Бпшкпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Драган Бпщкпвић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв  /                                                                    Шифра предмета            5DF2 3I 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са  уехнплпгијама израде мпдела, макеуе или прпуипа пбјекуа 
ппмпћу дигиуалнп дефинисаних ппдауака, превпђеое дигиуалнпг у физишки пбјекау и 
физишкпг пбјекуа у дигиуални фпупскенираое (photogrammetry.  

- Развпј сппспбнпсуи криуишнпг мищљеоа, анализе и рещаваое реалних прпблема 
кприщћеоем CAD/CAM уехнплпгија у дизајну. Пвладаваое напредним спфуверским 
алауима за припрему 3д щуампе и CNC пбраду. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Кпмбинује 3Д мпделпваое и рашунарски дизајн (CAD) са адиуивнпм и субуракуивнпм 

прпдукцијпм ради израде физишкпг мпдела 
- Кприсуи спфувер за припрему адиуивне прпдукције (3Д щуампе),  
- Кприсуи спфувер за фпупскенираое (photogrammetry), 
- Пдабере и примени пдгпварајући уехнплпщки ппсуупак за израду макеуе, прпупуипа или 

мпдела 
- Уппуреби нпве мауеријале за физишку прпдукцију дизајнираних пбјекауа. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Насуава из дпмена 3Д щуампе и дигиуалне фабрикације биће реализпвана крпз уепреуску насуаву 
и пракуишан рад. Сууденуи ће имауи прилике да се уппзнају са: исупријаупм 3д щуампе, щирпким 
дијапазпнпм уехнплпгија дигиуалне фабрикације и оихпвим специфишнпсуима, пд разлишиуих 
ппција “класишне” 3Д щуампе, CNC пбраде дп ппследоих уенденција у сфери бипуехнплпгија, 
индусуријске прпизвпдое, ликпвне умеунпсуи, дизајна, архиуекууре и грађевине. Уппзнаће се са 
мауеријалима за 3Д щуампу и CNC пбраду и оихпвим свпјсувима. 

Практична 
настава и вежбе 

Вежбе су ппсвећене пракуишнпм раду на фпупскенираоу (photogrammetry), скенираоу, и 
припреми мпдела за щуампу (CURA), сампм прпцесу щуампе и ппсупрпдукцији, пднпснп пбради 
пдщуампаних мпдела (рушнп и мащински). Сууденуи ће пвладауи целпкупним прпцеспм развпја, 
припреме и щуампаоа мпдела, и суећи увид у неке пд најакууелнијих уехнплпщких и дизајнерских 
уенденција. Уппзнаће се са нашинпм уппуребе 3Д плпвке за урпдимензипналнп цруаое 
ексурудираоем пласуике. 

Литература 

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали 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 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу / предаваоа 15 презенуација умеунишкпг прпјекуа 20 

Задаци 25 усмена пдбрана 10 

Прпјекуи 30 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета СИТПШТАМПА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Владимир Влајић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв  / Шифра предмета                                           5SŠ1 3I 

Циљ 

предмета 

- Псппспбљаваое сууденуа за  кпнкреуну  реализацију (щуампу) ликпвних рещеоа 
и кап лпгишнпг насуавка 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 

Суудену је сппспбан да:  
- Разуме уехнплпгију прппусне щуампе 
- Сампсуалнп рукује разлишиуим алауима кпји се кприсуе за пбраду и припрему 

маурица и сиуа у уехници прппусне щуампе 
- Разуме  уехнплпгију прппусне щуампе  
- Сампсуалнп реализује  кпмплеуан  ппсуупак пд припреме и пбраде сиуа, дп 

щуампаоа уиража 
- Развија графишки нашин мищљеоа и имплеменуира 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 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

1 2 1 / / 

Метпде извпђеоа 

наставе 

1. Аудиуивна 2. Илусурауивнп демпнсурауивна 3.  Вербалнп - уексууална 4. Меупда 

графишких радпва 5. Меупда пракуишнпг рада 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу / предаваоа 10 Презенуација  

реализпваних радпва 

30 

задаци у пквиру вежби 60 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит    1   

 
 
 
 
 



 
Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа БРЕНД ДИЗАЈН 

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

Насуавник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп / Шифра предмета 5BR1 3П 

Циљ 
предмета 

- Разумеваое улпге перцепције, и емпципналнпг дпживљаја публике у сувараоу БРЕНДА. 
- Разумеваое знашаја улпге дизајнера кап дела уима у насуанку бренда. 
- Уппзнаваое са аурибууима бренда, бренд сурауегијпм и бренд искусувпм. 
- Псппспбљаваое за рад на креираоу јаснпг иденуиуеуа кпји гради бренд.  
- Разумеваое РИБРЕНДИНГА кап акуивнпсуи кпја се базира на бренд искусуву. Тп је прпцес у 

кпјем бренд дпбија нпви пквир усаглащен са нпвим уенденцијама, ппуребама и дикуаупм 
публике. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  

- Разуме щуа је БРЕНД и щуа је РИБРЕНД 

- Разуме кпрелацију бренда и публике 

- Сампсуалнп или у уиму пбавља ппсап дизајнера на сувараоу бренда кап и на ребрендираоу 

ппсупјећих брендпва.  

- Разуме  важнпсу визуелне перцепције у реакцији публике и емпципналнпм 

дпживљају бренда 

- Ради на ребрендираоу ппсупјећих брендпва кпјима је ппуребнп удахнууи нпву енергију и 

прилагпдиуи их пшекиваоима публике. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

У уепреускпм делу сууденуи крпз суудије и анализу успещних брендпва и примера ребрендираоа пвладавају 

уепреуским знаоима важним за разумеваое креауивнпг брифа. Анализирају се најуспещнији брендпви пп 

индусуријским пбласуима: сппру, музика, хемијска индусуруја, индусурија хране и пића, урансппру, ИТ индусурија, 

индусурија игара, спфуверска индусурија. Тепреуска предаваоа даће пснпву за пракуишан рад на задауцима. 

Демисуификују се ппјмпви кап БРЕНД ИСКУСТВП, АРХИТЕКТУРА БРЕНДА, БРЕНД ИНСПИРАЦИЈА, БРЕНД ППЗИЦИЈА, 

БРЕНД РАЗЛИШИТПСТ… 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Пракуишан рад пдвија се крпз 4 задаука. Сваки задауак предсуављаће РЕБРЕНДИНГ једнпг бренда (дпмаћег или 
суранпг) из једне пд индусурија. Сууденуи су пбавезни да за ппуребе свакпг задаука ураде пгранишену “дескупп” 
анализу и дефинищу суауус бренда, преппзнају бренд искусувп и нпве ппуребе публике. На пснпву закљушака 
исураживаоа предузимаће се мере на унапређеоу пдабраних брендпва 

Литература 

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

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

3. Рађаое бренда, Јанез Рајх, презенуација у елекурпнскпм фпрмауу, 2011 

4. Брендираое градпва, Радпмир Левајац, презенуација у елекурпнскпм фпрмауу, 2014 

5. Designing-Brand-Identity, 4th editinon, Alina Weeler, сампсуалнп издаое ауупра, 2013 

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, сууденуске 
презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. Групни рад: усмена излагаоа, 
демпнсурације, дискусија, анализе слушаја, идивидуални рад, кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Предаја 4 презенуације 30 

Вежбе (4 х 10 бпдпва) 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 



 
 

Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа КПНЦЕПТ ПАКПВАОА 2 

Насуавник (за предаваоа) Споа Влахпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 
Насуавник/сарадник (за вежбе) Споа Влахпвић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп ПИ Кпнцепт пакпваоа 1                                Шифра предмета 5KP2 3П 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа  са прпјекупваоем и припремпм за израду  прпупуипа пууем  
спфуверских апликација Artios CAD  и  Impact CAD или  Adobe Ilustrator + Cad Tools 

- Предсуавиуи сууденуу уесуираое мпдела у групним пакпваоима где се благпвременп  
преппзнају прпблеми у урансппруу и мпнуажи. 

- Уппзнаваое са  прпцеспм нанпщеоа графике на прпупуип пууем плпуера  (сплвенуна 
щуампа) и уппуребпм уаквих прпупуиппва з за: уесуираое на месуу прпдаје, усвајаое 
прпупуипа пд суране купца дп једнпкраунпг пакпваоа прпизвпда за прпдају на прпдајним 
месуима пре уласка у серијску прпизвпдоу. 

- Уппзнаваое са  међунарпдним суандардима  и суандардима  за уесуираое у амбалажнпј 
индусурији кпји смаоују слпженпсу прпцеса пакпваоа и редукују урпщкпве 

Исхпд предмета Суудену је сппспбан да:  
- Разуме знашај израде прпупуипа кпнцепуа и дизајна кап важне фазе у прпцесу насуанка 

амбалаже уважавајући  функципналнпсу, шврсуину, пуппрнпсу, ппгпднпсу за урансппру, 
реакцију купаца, реакцију клијенуа 

Сампсуалнп изради макеуу на кпјпј се мпже упшиуи пдсусувп суандарда и  балагпвременп 
пуклпниуи прпблеми 

Садржај предмета 

Тепријска настава Тепреуска насуава сасупји се пд предаваоа кпја пбрађују важнпсу и нашине израде прпупуипа. 
Прпушавају се инфпрмације кпје се мпгу прикупиуи уесуираоем прпупуипа. Важнпсу прпупуипа 
за пдлуку нарушипца. Сууденуи уше каракуерисуике ппјединих мауеријала кпје кприсуе 
приликпм израде прпупуипа. Прпушава се спфувер ппуребан за рад на прпупуипу. 

Практична 
настава (вежбе, 
ДПН, СИР) 

Пракуишна насуава се пдвија крпз 3 задаука где сууденуи раде на изради прпупуипа за рещеоа 
кпја су креирали на предмеуу кпнцепу пакпваоа 1. За разлику пд креауивпг пквира у кпме су се 
креуали у предхпднпм семесуру, у пвпм семесуру сууденуи прпверавају функцију пакпваоа, 
ефикаснпсу групнпг пакпваоа и презенуирају прпупуиппве крпз макеуе. Такпђе суандардизују 
прпцес примене графишких елеменауа. 

Литература 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  
Извпђеоа  
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 
Презенуација радпва 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ИЛУСТРАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ БРЕНДА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) др ум. Марија С. Грахпвац Каран, вищи предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  ПБАВЕЗАН        

Услпв / Шифра предмета                                           5IB1 3П 

Циљ 
предмета 

- Разумеваое насуанка илусурације кпја функципнище и фпрмира пдређени бренд и 
оенпг щирпкпг делпваоа у данащоем кпнзумерисуишкпм друщуву.  

- Преппзнаваое прпблемскпг ппља у пднпсу на циљну групу.  
- Разумеваое функципнисаоа визуелних кпмуникација и уржищуа.  
- Разумеваое прпфесипналнпг делпваоа у пднпсу на нарушипца и публику.  
- Развијаое ауупрскпг присуупа у рещаваоу визуелних и кпнцепууалних прпблема.  
- Фпрмираое лишнпг израза и сппспбљаваое за прпфесипнални рад из пбласуи 

илусурације у функцији бренда.  
- Сппспбнпсу сампсуалнпг пдабира средсуава за рад и кприщћеоа мпдерне уехнплпгије. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Кприсуи суешена знаоа и вещуине у рещаваоу визуелних прпблема у пбласуи бренд 

илусурације Сампсуалнп се ппредељује  за нашин израде илусурација, кприсуећи се 
щирпким спекурпм извпђашких сппспбнпсуи 

- Ппзнаје разлишиуе присуупе рещаваоа илусураупрских прпблема у пднпсу на уип и 
намену илусурације, кап и у пднпсу на нарушипца и кпнзуменуа 

- Вербалнп дефинище визуелнп-кпнцепууални прпблем и пбјасни разлпге кпнкреунпг 
рещеоа. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Тепријска насуава анализира савремене присуупе илусурацији са акценупм на илусурацији у 
фунцији пдређенпг бренда. Бави се упшаваоем и преппзнаваоем ликпвнпг и идејнпг прпблема 
уз кприщћеое примера из лиуераууре или других адеквауних насуавних средсуава. Крпз 
заједнишку дискусију, уреуира разлишиуе меупде рещаваоа кпнкреуних илусураупрских задауака.  

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

Пракуишна насуава ппдразумева исураживаое и реализацију илусурација кпје кпмуницирају 
разлишиуе ппруке, разлишиуим спцијалним групама. У пквиру два дела пракуишне насуаве, пд 
кпјих сваки нпси пп највище 25 ппена, сууденуи се баве креираоем илусурација у пквиру 
пдабранпг ппсупјећег бренда и илусурација у пквиру фпрмираоа лишнпг бренда.  

Литература 

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали 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. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 Презенуација радпва 10 

Илусурације - редизајн бренда 25 Реализација радпва 20 

Илусурације - лишни бренд 25 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1 

 



 
 
 

Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа ПРПДУКЦИЈА 

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

Насуавник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп / Шифра предмета 5PR1 3I 

Циљ 
предмета 

- Пвладаваое прпцеспм припреме и реализације у прпдукцији рекламних садржаја и 
најшещћим прпблемима са кпјима се дизајнер сусреће у прпцесу прпдукције.  

- Уппзнаваое сууденуа са најшещћим захуевима  клијенауа, брендираоем, прпдукцијпм пнлине 
садржаја, ППС мауеријала, и АТЛ и БТЛ мауеријала.  

- Уппзнаваое са врсуама  мауеријала,  суандардима  у щуампи, и прпдукцији прпмп мауеријала. 
Уппзнаваое са специфишним пблицима щуампе и прпдукције прпмп мауеријала. 

- Фпрмираое упиуа  (захуев за ппнуду) ка ппдизвпђашима. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Сампсуалнп уради припрему за прпдукцију за билп кпји елемену прпмп мауеријала  

ппщуујући сурпге принципе кпји владају у рекламнпј прпдукцији 
- Сампсуалнп сашини упиу прпдукцијскпј кући према дауим елеменуима  
- Сампсуалнп прауи прпдукцију и пбезбеди кпнурплисан резулуау сарађујући  

са прпдуценуским уимпм 
- Преппзна уехнишки некпрекуну щуампу или други рекламни садржај,  

дефинище прпблем и рещи га. 
Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Сууденуи се уппзнају са крауким исупријаупм щуампе и уенденцијама у развпју щуампарских и других 
уехнплпгија кпје се кприсуе у прпдукцији рекламних мауеријала. Крпз уепреуска предаваоа суудену 
пвладава кплпр менаджменупм, сеупваоем и кприщћеоем спфуверских пакеуа кпји се кприсуе у 
прпдукцији прпмп мауеријала. Уппзнају се фпрмауима папира, уехнплпгијпм бпја, врсуама щуампе, 
щуампарске дпраде, видеп фпрмауа и веб фпрмауима. Прпушавају се пфсеу щуампа, флексп щуампа, 
сплвенуна щуампа, инк чеу щуампа великпг фпрмауа, сиуп щуампа. Сууденуима се презенуира 10 
принципа адверуајзинг прпдукције. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Пракуишан рад сасупји се пд 5 задауака (суудије слушаја) крпз кпје сууденуи развијају криуишки суав. 
Ппуребнп је прикупиуи 5 примера лпще дизајниранпг и прпдукпванпг рекламнпг садржаја. За сваки 
задауак следи анализа прпблема, а зауим предлпг рещеоа кпје се касније преувара у рад кпји нуди: 
квалиуеунији кпнцепу, пракуишније дизајнерскп рещеое и најппуималнији прпдукцијски прпцес. 

Литература 

1. Щуампа данас, уехнике, мауеријали, прпцеси, David Bann, Don Vas, 2010 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

1 2 1 / / 

Метпде  
Извпђеоа 
 наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 презенуација радпва 30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1 

 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ПРПСТПР И ДПГАЂАЈ 

Наставник (за предаваоа) Лидија Живкпвић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв  / Шифра предмета                                           5PD1 3I   /  5PD1 3П 

Циљ 

предмета 

- Суицаое знаоа п кпнуексуу насуанка краукпрпшних прпсупра у складу са ппуребама 
савременпг уржищуа да изађе из пквира упбишајених и суалних прпсупра 

- Уппзнаваое са пспбенпсуима, преднпсуима и сврхпм привремених пбјекауа, схпднп 
данащоим ппуребама ургпвинских, услужних или излагашких делаунпсуи   

- Разумеваое везе између ппуреба клијенауа  и уппуребе  ппп ап (pop up) прпсупра у 
кпнуексуу уренуунп акууелних кулуурних или сезпнских дпгађаја.  

- Ппвезиваое суешених знаоа и вещуина крпз кпмплексан прпцес прпјекупваоа, кпји 
пбухвауа фазе пд исураживаоа и кпнцепууализације намера, прекп прпјекупваоа прпсупра  
уз ппщупваое пснпвних принципа: функципналнпсу, кпнсурукција, есуеуика, пдрживпсу дп 
мауеријализације елеменауа и дизајнерских целина. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Пракуишнп примени  знаое неппхпднп за  савременп прпјекуанускп – дизајнерскп рещеое 

привремених, прилагпдљивих сурукуура малих димензија 
-  Усппсуави  креауиван и пувпрен пднпса према суварнпсуи и ппуреби за оенпм прпменпм у 

дпмену ппп ап прпсупра 
- Разуме улпгу  дизајна кап маханизма за развпј сурауегија, сисуема знаоа, ппслпвних сурукуура и 

спцијалне свесуи. 

Садржај предмета: 

Тепријска настава:  

  

 

- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, ппуребе пппуларизације пдређенпг 
бренда,  привремених прпизвпдних и услужних делаунпсуи, краукпурајних манифесуација, 
умеунишких перфпрманса, излпжби и других дпгађаја из пбласуи кулууре и умеунпсуи. 
- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима клијенуа и будућих  кприсника  
- Кпнсурукуивнa извпдљивпсу,  анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице прпсупра 
- Презенуација прпјекуа 

Практична настава 

(вежбе, ДПН, СИР) 

Пракуишни рад на изради макеуа, графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  

идејнпг прпјекуа. 

Литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 

извпђеоа 

наставе 

Насуава се реализује  крпз уеприски деп – предаваоа , визуелне елекурпнске  презенуације, 

анализа прпјекунпг задаука и прпблемауике, суудија слушаја, исураживаое  и пракуишан деп –  

индивидуалан рад сууденуа при изради макеуа и  идејнпг прпјекуа ппп ап прпсупра уз 

непхпдне кпнсулуације и кпрекууре.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  20 Презенуација и пдбрана прпјекуа 

  

50 

  Прпјекау 30 

укупнп 50 укупнп 50 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 

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


 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ПРПСТПР И ПБЛИК 

Наставник (за предаваоа) Лидија Живкпвић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Лидија Живкпвић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв / Шифра предмета                                           5PO1 3O 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое са ппјмпвима архиуекупнскпг прпсупра и пблика кап и са нашелима сувараоа – пд 
елеменуарних ка слпженим прпсупрним сисуемима.  

- Развијаое сппспбнпсуи преппзнаваоа  прпсупрних елеменауа, оихпвпг  међуспбнпг пднпс 
кап и пднпса према пкружеоу.  

- Развијаое лпгишкпг и креауивнпг мищљеоа, сппспбнпсуи свепбухваунпг сагледаваоа и 
шиуаоа урпдимензипналнпг прпсупра и унапређеое имагинације. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Разуме инуеракцију  људи и уппуребних предмеуа у даупм прпсупру 
-  Разуме пднпса између шпвека и пбјекуа и пбјекуа и оегпвпг пкружеоа и нашина на кпји 

се прпсупр пднпси према људским ппуребама и мери  
-  Пракуишнп примени  знаое неппхпднп за  индивидуалнп и креауивнп делпваое на 

кпнцепууалнпм псувареоу једнпсуавних прпсупрних фпрми 
- Развије криуишки присууп према урпдимензипналнпј фпрми кпја инуегрище есуеуске 

аспекуе, уехнишке захуеве изградое и ппуребе кприсника. 

Садржај предмета: 
Тепријска настава:  
  
 

Пснпвни принципи кпмппнпваоа 
Прпппрција – мерни пднпс делпва кпмппзиције и пднпс делпва према целини 
Гепмеуријска свпјсува прпсупрних фпрми (уелп, ппврщи и оихпва кпмппзиција) 
Слпжен пднпс уела и прпсупра, анурпппмеурија 
Симбпл и пблик – анализа, уумашеое и примена 

Практична настава 
(вежбе, ДПН, СИР) 

Пракуишни рад на изради макеуа и графишких радпва 

Литература 

1. Уметнпст и визуелнп ппажаое, Рудплф Арнхајм; Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1998. 

2. Облик и прпстпр у архитектури, Јирген Једике; Припн Ару, Бепград, 2009. 

3. Увпд у архитектпнску анализу 1, Бранислав Миленкпвић, Грађевинска коига, Бепград, 2008. гпд 

4. Увпд у архитектпнску анализу 2, Бранислав Миленкпвић, Грађевинска коига, Бепград, 2008. гпд 

5. Увпд у архитектпнскп прпјектпваое, др Гпран Јпванпвић, АГМ коига, Бепград, 2015. гпд. 

6. Визуелнп ппажаое – јединствп слике и ппјма, Рудплф Арнхајм, ; Универзиуеу умеунпсуи, 
Бепград, 1985 

7. Динамика архитектпнске фпрме,  Рудплф Арнхајм, ; Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1990. 

8. Архитектура и дисјункција, Бернард Шуми, Загреб, Агм коига, 2004. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се реализује  крпз уеприски деп – предаваоа , визуелне елекурпнске  презенуације, 
анализа прпјекунпг задаука и прпблемауике, суудија слушаја, исураживаое  и пракуишан деп –  
индивидуалан рад сууденуа при изради макеуа  уз непхпдне кпнсулуације и кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Графишки рад 2 x 10 20 Писмени деп испиуа (уесу) 
  

40 
  Макеуа 4 x 10 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит    1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета СТУДИЈСКА ФПТПГРАФИЈА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв  /  Шифра предмета                                           5SF1 3I 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденауа са пснпвним свеулпсним ппсуавкама и мпгућнпсуима псвеуљаваоа 
ппруреуа, фигуре и пбјекауа разлишиуих нивпа уранспаренције кап и разлишиупг кпефицијенуа 
рефлексије.  

- Уппзнаваое са пснпвним принципима псвеуљаваоа, кап једнпг пд главних изражајних 
средсуава у фпупграфији 

- Развијаое креауивнпг присуупа у рещаваоу ппсуављених задауака, креираоем сцене за 
фпупграфисаое уз ппщупваое пднпса међу акуерима, пднпснп пбјекуима и развијаое 
кпнцепуа снимаоа.  

- Псппспбљаваое сууденауа да квалиуеунп и креауивнп сниме прпизвпде у функцији креираоа 
бренда, кап и дефинисаое лишнпг суила у фпупграфији. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Анализира и пбјасни насуанак ппјединих фпупграфија, нашина кпмппнпваоа и псвеуљаваоа 

- Примени суешена знаоа и вещуине за сувараое фпупграфске слике у свеулпснп 
кпнурплисаним услпвима 

- Сампсуалнп креира  фпупграфску слику, кпја има сва ликпвнп умеунишка свпјсува, и да крпз 
медији фпупграфије изрази свпја запажаоа и идеје 

-  Планира снимаое, креира  кпмерцијалне и умеунишке фпупграфије кпје ће у крајоем 
исхпду биуи имплеменуиране у графишкпм дизајну, пглащаваоу, коигама фпупграфија и 
лишним умеунишким прпјекуима. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Насуавнп градивп пбухвауа уеме из пбласуи свеула – прирпдни и вещуашки извпри свеула, уехнике 
псвеуљаваоа и снимаоа у кпнурплисаним услпвима; п креираоу сцене, жанрпвима и аууприма 
фпупграфије, уз приказиваое адеквауних примера. Предмеу уреуира исураживаое кпмппзиције, 
кпнурасуа, бпје, садржаја фпупграфије и размаураое идејнпг кпнцепуа. Крпз разлишиуе уеме 
сууденуи уше п уехнишким аспекуима суудијске фпупграфије, елеменуима фпрме у умеунишкпј 
фпупграфији, визуелнпм нарауиву, пбјекуивнпсуи снимка и аналиуишкпм ппсмаураоу фпупграфије, 
кап и оенпм присусуву у савременпм друщуву.  

Практична настава и 
вежбе 

Пракуишна насуава се сасупји пд вежби на кпјима сууденуи пвладавају уехникама фпупграфисаоа у 
суудију са флещ и кпнуинуалнпм расвеупм, уше да рукују расвеуним уелима кап и да ппсуаве свеулп 
у зависнпсуи пд задаука. Снимаће пбјекауе разлишиуих нивпа уранспаренције, сјајнпсуи кап и 
разлишиупг кпефицијенуа рефлексије (суаклп, меуал, ппрцелан…). Пбрађују се уеме из пбласуи 
кпмерцијалне фпупграфије у циљу припреме кауалпга прпизвпда, фпупграфисаое ппруреуа и 
фигуре у циљу исураживаоа и развијаоа лишне есуеуике сууденауа, кап и фпупграфисаое фигуре, 
ппруреуа и прпизвпда у кпнцепуу мпдне фпупграфије, впдећи рашуна п кпмппзицији елеменауа, 
есуеуици и визуелнпм садржају фпупграфије. 

Литература  

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

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

3 Rick Sammon, Vered Kashlano - Studio and Location Lighting - Secrets for Digital Photographers, Wiley Publishing 2009. 

4 Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua - Light Science and Magic, Focal Press 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Насуава пбухвауа предаваоа уз анализу кпнкреуних примера из пбласуи суудијске фпупграфије и 
свеулпсних ппсуавки. Демпнсурацију рада у суудију. Кпрекуура радпва и дискусија. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпсу у упку насуаве  30 Презенуација 
реализпваних радпва 

30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит:  1 

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Maсуер Сурукпвне  суудије 

Назив предмета ТЕПРИЈА МПДЕРНOГ ДИЗАЈНА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв   / Шифра предмета                                           5TD1 3П 

Циљ 

предмета 

- Уппзнаваое сууденауа сa уепријским (пнуплпщким, мпрфплпщким, идеплпщким) аспекуима мпдернпг 

дизајна кап праксе функципналнпг пбликпваоа. Мпдерни дизајн је заснпван на пплазищуу да је есуеуски 

изглед пбликпванпг предмеуа ппследица функције упг предмеуа и кап уакав предсуавља кпмппзиуну фпрму у 

кпјпј се губи граница између есуеускпг и функципналнпг. 

- Уппзнаваое сууденауа са уепријским ппсуулауима кпји пдређују идејне ппсеге креауивнпг дизајнерскпг 

прпцеса кап праксу ппвезиваоа есуеускпг и функципналнпг , кпја даје дизајну оегпву уехнплпщку, друщувену 

и пплиуишку улпгу пд ппшеуака 20. века дп данас.  

- Разумеваое везе  исуприје  дизајна са исупријским, екпнпмским и друщувеним пкплнпсуима у мпдернпм 

перипду са циљем преппзнаваоа  прпмена  у знашеоу, суауусу и друщувенпј улпзи дизајна у пквиру 

мпдерних уенденција.  

- Суимулисаое криуишкпг мищљеоа п друщувенпј улпзи дизајна и дизајнера, оихпвпј друщувенпј 

пдгпвпрнпсуи и капациуеуу да се крпз пбликпваое прпсупра и прпизвпда ууише на друщувену еманципацију и 

ппдизаое друщувене свесуи 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Разуме  уепријске присуупе пракси дизајна 

-  Примени  меупдплпгију на кпнкреуним слушајевима,  анализира савремене дизајнерске праксе какп би 

развип меупдплпщке апарауе за евалуацију и криуишкп вреднпваое, кпје  демпнсурира у кпнкреуним 

слушајевима и примерима.  

- Кпнуексууализује  сппсувену праксу унууар уепријских ппјмпва и прпмищља сппсувени рад у уепријскпј 

перспекуиви 

- Усмерен  ка пракуишнпј насуави , у свпј креауивни рад укљуши и  уепријска и щире друщувена пиуаоа 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Предмеу даје пснпвна знаоа п уепријским аспекуима мпдернпг дизајна кпји се пднпсе на пиуаоа пднпса фпрме и 

пбликпваоа са друщувеним, екпнпмским и пплиуишким кпнуексупм. Насуава се бави пиуаоем на кпји нашин 

прпфесија дизајнера кпја је сущуински ппвезана са кпрппрауивним секупрпм мпже ууицауи на щире ппуребе 

заједнице и пдиграуи друщувенп пдгпвпрну улпгу. Насуава се бави какп најзнашајнијим уепријским пплазищуима 

неких пд најппзнауијих дизајнера и архиуекауа у 20. веку, уакп и егземпларним дебауама п друщувенпј, екпнпмскпј 

и пплиуишкпј улпзи дизајна у савременпм свеуу. Ппсебан блпк унууар насуаве бави се нащим неппсредним 

дизајнерским наслеђем и пиуаоима кпје су ппкренули и резулуауима кпје су ппсуигли дитајнери мпдерне еппхе 

унууар југпслпвенскпг друщувенпг кпнуексуа, пкп шега ппсупји све веће савременп инуереспваое. Предмеу се бави 

какп анализпм улпге кпју је дизајну дпдељена унууар савремених капиуалисуишких пднпса уакп и ппурагпм за 

алуернауивним рещеоима. 

Практична настава 

(вежбе,ДПН, студијски 

истраж. рад) 

Вежбе се пбављају у фпрми групне дискусије и циљ је групнп дплажеое дп идејних рещеоа кпја се пднпсе 

на неку пд ппјединашних уема наведених у прпграму уепријске насуаве и у пднпсу на савремени друщувени 

и екпнпмски кпнуексу. 

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 ДПН ПИР Пстали часпви 

2 / / 1 / 

Метпде 

извпђеоа 

наставе 

Кпмбинпване меупде насуаве – излагаое, ппказиваое, исураживаое са кпнсулуацијама, визуелне и 

елекурпнске презенуације. Пракуишна насуава , вежбе у кабинеуу щкпле са индивидуалним надзпрпм. 

Кпнсулуације, ван насуавна делаунпсу . 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испиу 60 

Присусувп на насуави 10 

укупнп 40 укупнп 60 

Брпј излазака на испит дп краја шкплске гпдине   

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ГРАФИКА У ПРПСТПРУ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) / 

Наставник/сарадник (за ДПН)  Сарадник у насуави  

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета  ПБАВЕЗАН          

Услпв  / Шифра предмета                                            5GP1 3П 

Циљ 

предмета 

- Суицаое неппхпдних знаоа и вещуина у кприщћеоу средсуава за рад и мпдерне 

уехнплпгије у кпнципираоу графика у прпсупру разлишиуих пп намени, уехнишким и 

визуелним каракуерисуикама даупг прпсупра.  

- Фпрмираое графишкпг мищљеоа у кпнуексуу релације ппсмаураш – рад – прпсупр.  

- Разумеваое инуеракуивнпсуи пвакп ппсуављенпг рада.  

- Псппспбљаваое у графишкпм рещаваоу прпблема. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Кпнципира графику у прпсупру 

- Сампсуалнп прганизује цеп прпцес рада, ппшев пд исураживаоа идејнпг присуупа и 

кпнципираоа скица, прекп реализације у пдгпварајућем рашунарскпм прпграму и 

презенуације рада 

- Влада уехнишким, идејним и визуелним знаоима у креираоу графика у прпсупру 

разлишиуих намена  и уа пракуишна знаоа уме да вербализује и примени их и у другим 

кпнуексуима. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава анализира савремене присуупе графишким инуервенцијама у прпсупру. Уз 

кприщћеое адеквауних примера, предмеу уреуира исураживаое кпнкреунпг садржаја задауе уеме, 

размаураое идејнпг кпнцепуа, визуелних и уехнишких мпгућнпсуи и прпблема реализације. Крпз 

разлишиуе уеме сууденуи се баве нашинима присуупаи креираоу и реализацији графика у 

прпсупру… 

Практична настава 

(вежбе, ДПН, 

студијски 

истражива-чки рад) 

Пракуишна насуава се сасупји пд радпва кпји исуражују мпгућнпсуи визуелних и уехнишких 

ппзиципнираоа графике у енуеријеру и графике у ексуеријеру. Сваки сегмену нпси пп 25 ппена. 

Крпз заједнишку дискусију и анализу, сууденуи се навпде на слпбпднп кпмбинпваое визуелних 

рещеоа и пхрабрују у реализацији какп већ ппсупјећих, уакп и нпвих идејних и презенуацијских 

фпрми графике у прпсупру. 

Литература 

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

Графишки кплекуив, 2009 

2 Александар Луј Тпдпрпвић, Уметнпст и технплпгије кпмуникација, Клип, 2009. 

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

Publishers, 2009. 

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

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

Publishing, 2016. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 1 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. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 Презенуација радпва 10 

Графика у прпсупру - енуеријер 25 Реализација радпва 20 

Графика у прпсупру - ексуеријер 25 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ТЕПРИЈСКП-УМЕТНИЧКЕ ПСНПВЕ МАСТЕР РАДА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв   /  Шифра предмета                                           5ТU1 3П 

Циљ 

предмета 

- Пбушаваое сууденауа-киоа у дпмену уепријских и умеунишких ппсуавки анализе, 

криуике и предсуављаоа уепријскп-умеунишкпг прпјекуа и умеунишкпг дела.  

- Ппсуављаое сурукууре и ушеое меупдплпгије писаоа масуер рада.  

Исхпд 

предмета 

Суудену-киоа је сппспбан-на да:  
-Препзнаје пснпвне уепријске меупде анализе и криуике умеунишкпг дела 
- Преппзнаје  меупде уепријскпг предсуављаоа умеунишкпг прпјекуа – прпјекауа и 
умеунишкпг дела, и сппспбан-на је да их примени у меупдплпгији израде сппсувенпг масуер 
рада.  

Садржај предмета 

Тепријска настава  Пснпвне ппщуе меупде сазнаоа. Пснпвне ппсебне меупде сазнаоа. Ппјам дефиниције и 

дпказа. Тепријске меупде анализе умеунишкпг правца/умеунишкпг дела. Врсуе умеунишке и 

филмске криуике. Спциплпгија лепих умеунпсуи. Спциплпгија и кулуурплпщка анализа 

филмске умеунпсуи и других аудипвизуелних медија. Предсуављаое умеунишкпг прпјекуа. 

Сурукуура, меупдплпгија и ппуребни исхпди масуер рада.  

Практична настава и 

вежбе 

Анализа ликпвнпг и аудипвизуелнпг умеунишкпг дела – суудије слушаја.  

Примери умеунишке и филмске криуике.  

Прпјекција филмпва са анализпм даупг филмскпг дела. 

Ппсеуа умеунишким и сурушним манифесуацијама, ппзприщуу, филмским фесуивалима и 

прпјекцијама.  

Литература 

1 др Ивана Крпоа: ЕСТЕТИКА АВАНГАРДНПГ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНПГ ФИЛМА: ТЕЛП, РПД, 

ИДЕНТИТЕТ. ФЦС, БЕПГРАД, 2019. 

2 Др Бпгдан Щещић: ППЩТА МЕТПДПЛПГИЈА. Наушна коига, Бепград, 1971. 

3 Викуприја Д. Александер: СПЦИПЛПГИЈА УМЕТНПСТИ. Клип, Бепград, 2008. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 / / 1 / 

Метпде извпђеоа 

наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 

искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу на насуави 10   

Присусувп на вежбама 30 Усмени испиу према меупдским 

јединицама насуаве. 

50 

Присусувп на јавним  

прпјекцијама/манифесуацијама 

10 

укупнп 50 укупнп 50 

Брпј излазака на испит дп краја шкплске гпдине   

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ППСТПРПДУКЦИЈА ФПТПГРАФИЈЕ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Бпјана Бпјпвић Милпщевић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)   / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв   / Шифра предмета                                           5PF1 3П 

Циљ 

предмета 

- Уппзнаваое сууденауа са принципима и кпнцепуима креираоа слике и спфуверима за дигиуалнo 

реуущираое и пбраду слике.  

- Уппзнаваое са примерима дигиуалне фпупграфије примеоене и медијима маспвне 

кпмуникације, у графишкпм дизајну, рекламним кампаоама, мпдиним кампаоама, прпсупрнпј 

графици, умеунишким прпјекуима, иуд. 

- Псппспбљаваое сууденауа за израду квалиуеуне дигиуалне фпупграфије у уехнишкпм, изражајнпм 

и умеунишкпм смислу, крпз креауивни присууп  у пдабиру елеменауа за фпупграфисаое и 

оихпвим дпвпђеоем у међуспбни пднпс у прпцесу ппсупрпдукције слике. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Кприсуи напредне уехнике дигиуалнпг снимаоа, дигиуалнпг реуущираоа, пбраде 

фпупграфије и кпмппзиуа 

- Планира снимаое,  ппсуупак и прпцес рада у дигиуалнпј лабпрауприји у циљу реуущираоа, 

упнираоа и кплпр кпрекције слике 

-  Креира дизајн слике, развијаоем идеја и пришаоем прише, креираоем кпнцепуа и 

прпналажеоем лишнпг суила 

- Уђе у  ппсуупак кпмппзиуа кпји пувара нпви сеу мпгућнпсуи у креираоу визуалнпг нарауива. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава  

Насуавнп градивп пбухвауа уеме из пбласуи уеприје бпја, п елеменуима фпрме кпји граде слику, п 

суилпвима и дизајну слике. Насуава уреуира какп уехнишку сурану везану за фпуп манипулацију у 

прпграмима за пбраду, уакп и исураживаоем и анализпм идејнпг кпнцепуа, садржаја и ппруке 

фпупграфије. Крпз разлишиуе уеме сууденуи се упућују у ппзицију дигиуалне фпупграфије у графишкпм 

дизајну, рекламним кампаоама, мпдним кампаоама, прпсупрнпј графици, упућују се у сферу 

умеунишкпг изражаваоа, кпнцепуа и 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 ппсупрпдукције фпупграфије: врсуе дигиуалних записа 

слике, кпнурпле бпја, дигиуалнпг реуущираоа, фпуп кплажа, кплпр кпрекције при пбради слике, 

дигиуалнпг усклађиваоа псвеуљеоа на слпјевима фпупграфије и креираоем аумпсфере, и 

припремаоа фпупграфија за щуампу. Сууденуи се ппдсуишу креауивнпм присуупу у пдабиру мпуива за 

фпупграфисаое, оихпвпм суављаоу у међуспбни пднпс а уиме грађеоу и дефинисаоу садржаја 

фпупграфије. 

Литература  

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде извпђеоа 

наставе 

Насуава се реализује крпз  предаваоа уз групне анализе кпнкреуних фпуп-прпјекауа. 

Демпнсурација уехника реуущираоа и пбраде слике у разлишиуим рашунараским прпграма, 

пууем прпјекупра. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација 
реализпваних радпва 

30 

Вежбе  40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит  1 

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ВЕБ АНИМАЦИЈА 

Наставник (за предаваоа) Жељкп Лпнчар, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  Жељкп Лпншар, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) Жељкп Лпншар, предаваш 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета ИЗБПРНИ 

Услпв  /  Шифра предмета                                           5VA1 3I 

Циљ 

предмета 

- Уппзнаваое  сууденуа са  векупрским и расуерским записпм кпмпјууерске графике  

- Уппзнаваое сууденуа са нашинпм припреме  векупрске  графике за ппуребе анимираоа за инуернеу 

суранице 

- Пбезбедиуи знаое за рад у кпмпјуурским прпграмима за анимацију  After effects и Adobe XD. 

- Уппзнаваое сууденуа са мпгућнпсуима CSS анимације на инуернеу сураницама. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Векупрски исцруане пбјекуе у спфуверу за векупрскп цруаое увезе у спфувер за анимацију  

- Ради у прпграму After effects  кап и у  прпграму Adobe XD  и да ради анимације 

- Пбјасни и кприсуи СВГ (SVG) записе анимације пп пиуаоу квалиуеуа слике, мпгућнпсуи 

инуеракуивнпсуи кап и брзине ушиуаваоа у пднпсу на класишну расуерску анимацију на инуернеу 

сураници 

- Преппзнаје кпје функције анимације мпгу да се ппзпву из CSS-a. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

Тепријска насуава размаура разлике између векупрскпг и расуерскпг записа графике. Предаваоа се баве 

разумеваоем принципа анимације и мпгућнпсуи CSS кпда и функција везаних за анимације на инуернеуу. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДПН, студијски 

истражива-чки 

рад) 

Пракуишна насуава се сасупји пд низа вежби кпји се извпде у спфуверскпм пакеуу Adobe Aftereffects i 

Adobe XD. Вежбе су везане за припрему фајлпва и мауеријала у векупрскпм спфуверу за цруаое и касније 

анимацију у After effects-у или Adobe XD-у . Вежбе су псмищљене да се прпђу сви суандардни 

анимацијски ппсуупци кпји мпгу да се репрпдукују крпз запис на инуернеуу у Web преураживашу. Вежбе 

пбухвауају анимацију илусурпванпг каракуера. Анимацију уексуа и лпгпуипа. Анимацију инуерфејса. 

Анимација пикупграма. 

Литература  

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

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

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

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

5 Gesture drawing for animation. Walt Stanchfield PDF скрипуа. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 1 2 / / 

Метпде 

извпђеоа 

наставе 

Меупда предаваоа уз уппуребу прпјекупра и примера. Демпнсурација рашунараских прпграма пууем 

прпјекупра. Анализа кпнкреуних примера дизајна. Кпрекуура радпва. Дискусија. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 дизајн презенуација 15 

вежбе  40 реализација 15 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 
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Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер  сурукпвне суудије 

Назив предмета ДИЗАЈН ЗА ДИГИТАЛНЕ МЕДИЈЕ - ППРТФПЛИП 

Наставник (за предаваоа) Маст. Милпш Д. Ћпспвић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Масу. Милпщ Д. Ћпспвић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) Сарадник у насуави Марица Буцек 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета ИЗБПРНИ 

Услпв  / Шифра предмета                                           5DM1 3I 

Циљ 
предмета 

- Разумеваое специфишнпсуи и уехишких каракуерисуика дигиуалних медија у креираноу дизајна за 
инуернеу и дигиуалнп пкружеое.  

- Схвауаое разлика између дизајна за щуампане и дигиуалне медије.  

- Разумеваое флексибилнпг-прилагпдљивпг дизајна у изради дизајна за инуернеу суранице. 

- Пвладаваое спфуверским прпграмима за израду дигиуалних прпупуиппва. (In Vision, Marble, Adobe XD.)  

- Пвладаваое прпграмима за анимацију Adobe after effects за ппуребе анимације и презенуације рада 
апликације или сајуа. Разумеваое улпге дизајнера у дизајну кприснишкпг искусува.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Уради функципналан прпупуип мпбилне апликације у некпм пд спфуверских пакеуа за дизајн и 
израду прпупуиппва дизајна за мпбилне и уаблеу уређаје кап и за израду веб сајупва 

-  Пбјасни специфишнпсуи дигиуалнпг флексибилнпг дизајна кпји се прилагпђава пдгпварајућем 
уређају кприсника билп да су у пиуаоу разлишиуе димензије једне кауегприје уређаја (разлишиуи 
уиппви мпбилних уелефпна) или су у пиуаоу разлишиуе кауегприје уређаја прекп кпјих се дизајн 
кпнзумира (мпбилни уелефпн, уаблеу уређај, лапупп или мпниупр великих димензија) 

-  Пбјасни разлишиуе дизајн меупдплпгије и сисуеме кпје кприсуе и прпмпвищу велике спфуверске 
кпмпаније кап щуп су Google са Андрпид плауфпрмпм и мауериал Дизајн филпзпфијпм, кап и 
кпмпаније Apple са IOS пперауивним сисуемпм за мпбилне и уаблеу уређаје 

- Дизајнира лпгишки кпзисуенунп кприснишкп искусувп за мпбилну или web апликацију 

-  Пбјасни разлику између сурукууре мпбилне и web апликације и да уради предлпг дизајна и  
функципнални прпупуип мпбилне апликације и инуернеу суранице за пдређену кпмпанију. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Тепријска насуава има за циљ да ппкрије развпј дизајна крпз хумл пд ппшеуака инуернеуа дп данащоег дана 
где се инуернеу и диигиуални садржај и инфпрмације кпнзумирају прекп разлишиуих уређаја са екранима 
виспке резплуције. Ппред пвих насуава пбухва и серију предаваоа геде се анализира присууп 
„прилагпдљивпг дизајна“ где садржај сајуа или расппред ппција неке апликације пре кпмппнује у зависнпсуи 
кпји уређај је у пиуаоу. Такпђе предаваоа имају за циљ да сууденуима предпше пдређене урендпве у развпју 
апликација какп би се дефинисали ппуенцијали и дпмеуи пдређених присуупа или уехнплпгија кпје зауупају 
кпмпаније и ппјединци.   

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

Пракуишна насуава се сасупји из низа вежби где се пд сууденуа пшекује да уради дизајн апликације, кап и да 
уај дизајн прилагпди и псмисли уакп да буде прилагпдљив уређајима разлишиуих димензија и фпрмауа. 
Пракуишне вежбе су псмищљене уакп да суудену пвлада спфуверима за израду дизајн прпупуиппва (In Vision, 
Marble, Adobe XD). Такпђе суудену крпз све вежбе ради на дефинисаоу циљева и сурукуурисаоу инфпрмација 
кап и на меупдама скицираоа.  

Литература  

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

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

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

4 UX Design process & documentation, Dominik Pacholczyk  

5 UX DESIGN FOR STARTUPS, Marcin Treder.  UXPin 2013   

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 1 2 / / 

Метпде 
Извпђеоа наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 дизајн презенуација  15 

вежбе  40 Реализација 15 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 



 
 

Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн, Прпсупрни дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа ПРПМПЦИЈА БРЕНДА 

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

Насуавник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави  

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп / Шифра предмета 5PB1 3П 

Циљ 

предмета 

- Сагледаваое кпмплеуне акуивнпсуи кпје се спрпвпде на креираоу кампаое 

- у циљу прпмпције бренда. 

- Разумеваое слпженпсуи задауака кпје дизајнер има у прпцесу рада на кампаои и прпмпцији бренда 

кап и преппзнаваое  важнпсуи  благпвременпг и усмеренпг делпваоа на публику пдабраним 

визуелнп кпмуникаципним алауима.  

- Разумеваое знашеоа БРИФА (прпјекунпг задаука) и  важнпсуи  рада и сарадое у уиму.  

- Преппзнаваое канала прпмпције и пдабир адекваунпг нашина  кпмуникације са публикпм. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Ради и разуме важнпсу рада у уиму 

- Разиме задауке  дизајнера у раду на прпмпцији елеменауа иденуиуеуа са циљем сувараоа бренда и 

у суаоу је да на уе задауке адекваунп пдгпвпри и задпвпљи прпфесипналне суандарде у раду 

- Дефинище најадеквауније кпмуникаципне алауе и визуелнп и функципналнп их упблиши 

-  Разуме важнпсу рада на прпмпцији бренда и акуивнпсуима кпје уп ппдразумевају 

- Разуме БРИФ и према оему зна да креира елеменуе визуелнпг иденуиуеуа кпји ут друге елеменуе 

нпсе бренд. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

У уепреускпм делу се анализирају најуспещнија дизајнерска рещеоа и најуспещније кампаое кпјима је 

суваран бренд. Анализирају се примери брифпва пп кпјима су креирани и насуајали неки пд ппзнауих 

брифпва. Прпушавају се енуиуеуи кпји шине креауивни уим, оихпви задауци у уиму и прпцесу сувараоа 

бренда. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДПН, СИР) 

Пракуишан рад се сасупји пд рада на кампаои са уежищуем на визуелнп кпмуникаципним аспекуима. 

Сууденуи се, према свпјим афиниуеуима, деле у 4 уима. Дпбијају БРИФ кпји даје парамеуре за рад на 

прпмпуивнпј кампаои. Псмищљавају канале прпмпције. Крпз вежбе креирају најзнашајније прпмп алауе 

усмерене ка циљанпј публици. Крајем семесура уимски презенуирају ппсуигнууи резулуау. 

Литература 

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  

Извпђеоа наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, сууденуске 

презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. Групни рад: усмена излагаоа, 

демпнсурације, дискусија, анализе слушаја, идивидуални рад, кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Предаја презенуације и уимска пдбрана кампаое 30 

Вежбе (1 х 40 бпдпва) 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета АНИМИРАНА ГРАФИКА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Милпш Д. Ћпспвић, маст. умет. диг. мед. предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв   / Шифра предмета                                           5AG1 3I 

Циљ 

предмета 

- Унапређеое  уепријских  знаоа сууденауа, развијаое  есуеускпг  присуупа, уехнишких  и 

пракуишних  вещуина,  кпје су ппуребне у прпцесу израде графике у ппкреуу.  

- Разумеваое  сущуине графишких елеменауа у ппкреуу, пднпснп визуелних и 

секвенципналних принципа, кпји су јединсувени за креираое слике и креуаоа  и 

исураживаое какп спајаое кпмппзиције и суила анимације мпже пренеуи изражајну и 

јасну визуелну ппруку. 

-  Исураживаое ууицаја  суилских  урендпва  у прпцесу дизајна и креираоевизуелне 

нарације у ппсуупку анимираоа графике. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да: 

-  Развије есуеуски присууп у креираоу визуелнпг садржаја и да преппзна време пднпснп 

уајминг кап кљушну суавку у креираоу садржаја уз ппмпћ графишких елеменауа (уашка, 

линија, бпја, уиппграфија, векупрска илусурација, фпупграфија) 

- Изради серију крауких анимација у кпјима ће се ппред пснпвних принципа анимације 

бавиуи дизајнпм и суилизацијпм слике. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава  

Ппред уппзнаваоа са сисуемима за анимације пууем рушнпг ппкреуаоа у кпјима графика има 

линеарнп креуаое (нпр. уаумаурпп, фенакисупскпп, сурпбпскпп, зпеурпп, праксинпскпп, флип 

бппк…), уепријакса насуав пбрађује уеме кпје су ппуребне у прпцесу израде анимиране графике у 

дигиуалнпм пкружеоу. Прпушаваое времена пднпснп уајминга кап кљушне суавке у креираоу 

анимације визуелнпг садржаја у визуелнпј кпмуникацији, кап и анализа визуелне фпрме, ппруке, 

кплприуа и креуаоа у времену. 

Практична 

настава и вежбе 

Пракуишна насуава ппдразумева анализу примера анимираних щпица, реклама, сппупва, 

кпрппрауивне графике. Вежбе су базиране на задацима кпји се пднпсе на уиппграфију у ппкреуу, 

анимацију векупрских илусурација са урансфпрмацијама и преуапаоима из пблика у пблик. 

Анимацији графике впђене звукпм, анимацији графике базиране на шесуишним сисуемима и 

анимацији базиранпј на фпупграфији, прпсупрним слпјевима и уппуреби видеп мауеријала крпз 

маске и врсуе уранспаренције. 

Приликпм израде вежби сууденуима уше п риуму анимације уј. уајмингу (временски инуервал) и 

ппзиципнираоу/размаку уј. спејсингу. 

Литература  

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

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

Graphic Title Design, Focal press, 2010. 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде извпђеоа 

наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 

искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација реализпваних радпва 30 

Прпдукција графике 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 

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


 

Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмеуа КПНЦЕПТ ТИППГРАФИЈA 

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

Насуавник/сарадник (за вежбе) Радпмир Л. Левајац, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услп / Шифра предмета 5KT1 3I 

Циљ 

предмета 

- Разумеваое великих мпгућнпсуи  уиппграфије кап независнпг креауивнпг кпнцепуа.  

- Сагледаваое ппјаве уиппграфије   кап нпсећег  креауивнпг елеменуа у прпсупру, градским 

срединама (излпзи, билбпрди, впзила…), умеунишким прпјекуима, дпгађајима.  

-  Разумеваое кпмуникацијскпг ппуенцијала  уиппграфије крпз разне видпве саппщуаваоа ппрука у 

урадиципналним и пнлине медијима.  

- Уппзнаваое  уиппграфије кап  “дикуауа” у мпднпј идусурији, графишкпм дизајну, дизајну хране, 

индусурији игара, пакпваоу, вајарсуву, сликарсуву кап и  важнпсуи уиппграфије у дигиуализацији. 

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Разуме важнпсу уиппграфије у савременпј кпмуникацији и оен знашај у пренпщеоу ппрука кап 

и уп да  уиппграфија мпже да буде нпсилац креауивнпг кпнцепуа и да се мпже ппјављивауи у 

2D и 3D фпрмама 

- Разуме важнпсу уиппграфије у дигиуализацији и на пнлине плауфпрмама  

- Примени уиппграфију и ппщаље ппруку у прпсупру, на великим ппврщинама, превпзним 

средсувима, билбпрдима, архиуекупнским целинама 

Кприсуи уиппграфију и у инпвауивним прпјекуима у дигиуалнпм прпсупру. 

Садржај предмета 

Тепријска 

настава 

У уепреускпм делу се сууденуи уппзнају са примерима примене уиппграфије у ликпвнпј умеунпсуи, 

вајарсуву, архиуекуури кап и у свакпдневнпј кпмуникацији. Прушавају се кпнкреуни примери примене 

уиппграфије у свеускпј умеунпсуи, рекламним акуивнпсуима, урбаним целинама, уурисуишким 

десуинацијама. Анализирају се слушајеви примене уиппграфије у брендираоу градпва, дизајну 

сапбраћајних знакпва на присуупним сапбраћајницама. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДПН, СИР) 

Пракуишан рад се сасупји пд 5 задаука (вежби) крпз кпје сууденуи прпверавају уепреуске ппсуавке са 

уепреуских предаваоа. Задауци ппдразумевају 2Д и 3Д рещеоа. Пбухвауа се брендираое градпва, 

средина, урбаних целина, уурисуишких целина и примена уиппграфије у дигиуалнпм прпсупру. Вежбе су 

деп презенуације на сампм испиуу. 

Литература 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде  

Извпђеоа наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, израда индивидуалних и групних вежби, сууденуске 

презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. Групни рад: усмена излагаоа, 

демпнсурације, дискусија, анализе слушаја, идивидуални рад, кпрекууре. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација реализпваних радпва 30 

Вежбе (Рад на прпјекупваоу 

уиппграфскпг писма) 

40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит     1   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Maсуер Сурукпвне  суудије 

Назив предмета ПСНПВЕ СЦЕНПГРАФИЈЕ 

Наставник (за предаваоа) мр Зприца Чпбанпвић, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Зприца Шпбанпвић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв   / Шифра предмета                                           5OS1 3I 

Циљ 
предмета 

- Суицаое пснпвнпг  знаоа п сценпграфији и оенпј примени на разлишиуе видпве уелевизијских и 
вирууелних садржаја.  

- Уппзнаваое сууденуа са кпмплекснпщћу, услпвљенпсуима и факуприма пгранишеоа кпје намеће 
прганизација прпсупра сцене приликпм дизајнираоа сценске фпрме.  

- Специфишнпсуи израде прпјекуних сценпграфских задауака у прпсупру суудија 
- Сагледаваое и ппсуављаое суилских пдредница саме сценске фпрме у зависнпсуи  пд ппуреба и 

захуева иденуиуеуа  садржаја кпји се презенуује 
- Псппспбљаваое сууденуа за ппвезиваое суешених знаоа у сувараоу креауивних и инпвауивних 

сценских рещеоа функципналнп усаглащене прпсупрне целине за ппуребе вирууелнпг или 
суварнпг прпсупра. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је пперауивнп псппспбљен да: 
- Псмисли  кпнцепу  сценскпг прпсупра намеоенпг  кпмерцијалнпм ТВ садржају крауке фпрме.  
- Изради  прпјекау са презенуацијпм 
- Изради ппуребну  уехнишку  дпкуменуацију  за елеменуе кпји се израђују пп деуаљу- пулуеви, 

делпви декпра 
- Уради анализу ппуреба и акуивнпсуи,усагласи суилске пдреднице и изaбeрe адекваунe 

мауеријалe и ппрему 
- Кприсуи креауивнп и инпвауивнп размищљаое ,ппвезује знаоа суешена у предхпднпм 

щкплпваоу и прауи акууелне урендпве у дизајну сценскпг кпнцепуа 
- Уради адеквауану презенуаципну фпрму свпг креауивнпг рещеоа. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Визуелне и елекурпнске презенуације. 
Пбликпваое сценскпг прпсупра. Специфишнпсуи израде прпјекуних сценпграфских задауака у прпсупру 
суудија. Увпђеое сууденуа у прпблем мизансценске прганизације и ппзиципнираоа сценскпг прпсупра 
у складу са ппуребама кпнкреунпг задаука ппщупваоем функципналних и суилских пдредница. 
Анализа изведених сценских прпсупра слишне намене. Пфпрмљаваое сценских целина са елеменуима 
декпра и пдгпварајуће ппреме.  Улпга псвеуљеоа у сценским ппсуавкама, анурпппмеуријски 
суандарди декпра, ппреме и ппрема пп деуаљу. 

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

Суудену упкпм семесура ради један или два  задаука у зависнпсуи пд избпра уеме. У пквиру прпсупра 
суварнпг или вирууелнпг ТВ суудија пфпрмљаваое сценске  целине или рекламнпг прпсупра пп 
задауку .Исураживанјем, анализпм, примеоиваоем есуеускп ликпвних принципа суудену псмищљава 
сценску фпрму кпја пдгпвара  задаупм  садржају.Пд идејних скица прекп кпнцепуа дизајна дп израде 
кпмплеунпг идејнпг прпјекуа суудену разрађује неппхпдне садржаје . У пквиру ваннасуавнпг рада 
суудену са упућује на акууелне уенденције и савремене меупде рада и реализације. 

Литература 

1 Нпјферу Ернесу”Áрхиуекупнскп прпјекупваое”,Грађевинска коига, Бепград; 2004 

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 1  / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кпмбинпване меупде насуаве – излагаое, ппказиваое, исураживаое са кпнсулуацијама, визуелне и 
елекурпнске презенуације. Пракуишна насуава , вежбе у кабинеуу щкпле са индивидуалним надзпрпм. 
Кпнсулуације, ван насуавна делаунпсу . 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 25 Презенуација 20 

пракуишна насуава прпјекау 45 пдбрана рада 10 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета КПНЦЕПТ ДИЗАЈН ПКРУЖЕОА  

Наставник (за предаваоа) Биљана Спвиљ, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) мр Драган Бпщкпвић, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв  /  Шифра предмета                                           5KO1 3I 

Циљ 
предмета 

- Псппспбљаваое сууденауа за рещаваое и презенупваое разлишиуих кпнцепууалних рещеоа 
амбијенауа средсувима визуелне кпмуникације. 

-  Примена пракуишних  уехнишких и умеунишких знаоа и вещуина у фпрмираоу кпнцепуа: 
уппуребних и сценских пбјекауа и ппреме физишких и дигиуалних амбијенауа.  

- Савлађиваое  разлишиуих уехника презенуације и суилских присуупа у креираоу кпнцепуа 
прпсупра у зависнпсуи пд захуева ппсуавоених задаукпм, мпгућнпсуи и пгранишеоа медија - 
дизајн уппуребних и сценских пкружеоа  и ппреме, прпсупрних амбијенауа за видеп игре и 
ракламе, намещуаја и сл. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- кпнцупуеалнп рещава прпсупре и пперму разлишиуих намена 
- презенуује идејнп рещеое на задауу уему, класишним и дигиуалним уехникама  
- прпфесипналнп кпмуницира са ппслпдавцем, брзп и кпмпеуенунп пдгпвпри на задауак 
- разуме знашај припремнпг и кпнцепууалнпг исураживаоа и праћеоа савремених дпсуигнућа у пвпј 
пбласуи 
- развија  нпве идеје базиране на савременпм пкружеоу, на исупријским  еппхама,  а на пснпву оих 
гради амбијенуе фикције и исупријске фикције.    
- Фпрмира, прпщирује и надпграђује сппсувену базу ппдауака. 
- Кприсуи знаоа за развпј нпвих идеја кпнкуренуних на уржищуу. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Улпга кпнцепуа у финалнпм исхпду прпдукуа у разлишиуим медијима и жанрпвима.  Знашај 
кпнцепууалнпг и припремнпг исураживаоа. Moodboard. Елеменуи и принципи дизајна прпсупра и 
кпнцепу псвеуљеоа у функцији каракуера амбијенуа, задауе уеме и суила. Кпнуинуиуеу и дпследнпсу у 
креираоу дела са већим брпјем амбијенауа у складу са сценаријпм, режијпм, суилпм, еппхпм, жанрпм 
и другим дауим услпвнпсуима пдређенпг медија. 

Практична 
настава и 
вежбе 

Предаваоа у виду презенуација. Вежбе у  класишним и дигиуалним уехникама цруаоа и мпделпваоа у 
сувараоу есуеуски упешауљивпг пкружеоа, амбијенауа, пбјекауа и ппреме. Индивидуални и уима ски 
рад. Пеу задауака: савремени уппуребни амбијену, сценпграфски исупријски амбијену, амбијену за 
видеп игру фикција и сл. Један идејни прпјекау разрађен за презенуацију. 

Литература 

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

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

1 2 2 / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; 
искусувена меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације. Предмеу ће се 
реализпвауи у пблику суудијских прпјекауа, индивидуалних и групних, крпз предаваоа, вежбе, 
дискусије и радипнице. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу / предаваоа 15 презенуација умеунишкпг прпјекуа 20 

Задаци 5 25 усмена пдбрана 
 

10 
 Прпјекуи 1 30 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ЦРТЕЖ 

Наставник (за предаваоа) Мр Мартин Ердеш, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Маруин Ердещ, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗAН 

Услпв  / Шифра предмета                                           5CR1 3П 

Циљ 
предмета 

- Разумеваое цруeжа кап  идејнп иницијалнпг  и припремнпг  дeла крeaуивнoг дизajнeрскoг 
прoцeсa. Цруеж је и даље најдирекунији израз умеуника – дизајнера.  

- Развијаое и усаврщаваое  вещуине  и уехнике  цруаоа, идејнп кпзисуенунп и јаснп изражаваое у 
предсуављаоу прпсупрних фпрми и пблика.  Псппспбљаваое сууденуа да цруежпм индукује 
прпщиренп аспцијауивнп ппље ппсмаураша. 

-  Развијаое сппспбнпсуи креауивнпг визуелнпг мищљеоа и изражаваоа, крпз циклусе и серије 
радпва у пквиру преуппсуављених дизајнерских задауака. 

- Разумеваое цруежа кап инуеграуивнпг дела  планираоа и прпјекупваоа , кпји пружа брз и 
једнпсуаван увид у нашин урансппзиције и урансфпрмације задауих прпсупрних, пбликпвних и 
ппјмпвних пднпса у адекваунп уражену ликпвнп-дизајнерску фпрму  - кпнцепу у насуајаоу. 

- Рaзвијаое криуишкoг и aнaлиуишкoг мищљeое крoз прoцeсe врeднoвaоa и преиспиуиваоа, 
мищљeоe кпје је oсeуљивo нa временски и прпсупрни кoнуeксу.  

- Суудену примеоује разлишиуе визуелне кпнцепуе развијајући индивидуални сензибилиуеу и 
креауивнпсу визуелнпг изражаваоа пдгпварајућим ликпвнп пбликпвнм уехникама пд класишних 
дп дигиуалних.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Примени знаое и вещуине у предсуављаоу ликпвнп дизајнерских идеја крпз инпвауивнп визуелнп 

изражаваое 
- Вреднује цруеж кап инуеграуивни деп планираоа и прпјекупваоа прпсупрних фпрми и пблика 
- Разуме  знашај  цруежа и оегпв  креауивни  ууицај на прпцес дизајнираоа 
-  Се изражава ликпвним језикпм креауивнп кприсуећи разлишиуа ликпвна средсува и уехнике 

ппщуујући суилскп и кпмппзиципнп јединсува фпрме и садржаја 

Садржај предмета  

Практична 
настава 
(предавао
а, вежбе, 
ДПН,) 

Насуава се базира на пракуишнпм раду сууденауа у ауељеу реализујући циклусе и серије цруежа 
груписаних пп уемаускп прпблемским целинама.Увпд у пракуишну насуаву је предаваое п ликпвнп 
пбликпвним аспекуима цруежа : ликпвни језик и суил приказа мпуива и идеје; ликпвнп изражајна 
средсува - јединсувп фпрме и садржаја; oпис, идeнуификaциjа и инуeрпрeуaциjа ликпвнпг сaдржaja; 
кпмуникауивнпсу; симбплика ликпвнпг приказа; иуд. 
Анализа примера из савремене ликпвне и дизајнерске прпдукције.  
Инсисуира се на индивидуалнпм изразу и лишнпм избпру мпуива кприсуећи, кпмбинујући и 
исуражујући разне ликпвнп пбликпвне уехнике и мауеријале уз кпрекууру и кпнсулуације са 
насуавникпм.  
На крају насуавнпг прпцеса врщи се избпр радпва и припрема за щкплску излпжбу. 

Литература 

1 УВПД У ЛИКПВНЕ УМЕТНПСТИ, Др Павле Васић, Универзиуеу умеунпсуи Бепград, 1988.г. 

2 МПЋ ЦЕНТРА суудија кпмппзиције у визуелним умеунпсуима, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи 
Бепград, СКЦ, Бепград, 1998.г. 

3 ФПРМА И ПБЛИКПВАОЕ, Милун Миурпвић, Вища екпнпмска щкпла, Бепград, 1979.г 

4 УМЕТНПСТ И ВИЗУЕЛНП ППАЖАОЕ, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду 

 - репрпдукције умеунишких дела у кауалпзима и мпнпграфије ликпвних /визуелних/ умеуника и 
архиуекауа,  
- перипдика из пбласуи дизајна  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Групна: – Вербална, илусурауивнп-демпнсурауивна, дијалпщка меупда; анализа примера;  
Индивидуална: -  Кпрекуура и кпнсулуације.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 15 
Презенуација ппруфплиа радпва 

рађених упкпм семесура 
30 Радпви рађени пп уемаускп 

прпблемским целинама - задаци  
40 

Радпви малпг фпрмауа рађених ван 
акуивне насуаве /дпмаћи задауак/ 

15 
  

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета ВИЗУАЛИЗАЦИЈА ПРПСТПРА  

Наставник (за предаваоа) Миркп Тадић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе) Миркп Тадић, предаваш из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв / Шифра предмета                                           5VP1 3I 

Циљ 

предмета 

-Псппспбљаваое  сууденуа да  щуп реалније прикаже архиуекупнски прпсупр и прпсупрне елеменуе 

какп би се суекап ууисак п димензијама и амбијенуу. 

-Развијеое сппспбнпсуи прпсупрне визуализације, прпсупрне имагинације и графишкпг предсуављаоа 

урпдимензипналнпг прпсупра на перспекуивнпј слици. 

- Уппзнаваое са ппцијпм рендера 360 суепени 

-Псппспбљаваое сууденауа да кприщћеоем разлишиуих дигиуалних уехника генерищу и визуализују 

прпсупрну целину. 

Исхпд  

предмета 

 Суудену је сппспбан да: 

- сампсуалнп креира 3Д прпсупр и прпсупрне елеменуе 

- креира сцену за визуализацију прпсупра 

- мапира и уексуурище пбјекуе 

- уппуреби псвеуљеое за дневну и нпћну визуализацију 

- кприсуи спфувере за ппсупрпдукцију слике 

-да суешена знаоа примеоују у будућем прпфесипналнпм раду. 

Садржај предмета 

 

Тепријска 

настава 

  

 

 - Пснпвни елеменуи визуализације прпсупра, свеулп, сенка, камера, алауи за 

рендерпваое,кпмппзиција 

 - креираое мпдела дпбијених из 2д цруежа- кпнурплисаое размере и пднпса 

 - мапе и уексууре, мпдификаупр мапираоа, креираое мауеријала виспке реалисуишнпсуи 

 - имппрупваое пбјекауа других фпрмауа  

- ппјам и врсуе свеула, уппуреба псвеуљеоа дан и нпћ 

 - мпнуираое пбјекауа на фпупграфију 

 - ппције рендерпваоа и ефекуи 

 - пснпвни принципи анимације 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДПН, СИР) 

- Инуензивна пракуишна пбука сууденауа кприщћеоем кпнкреунпг спфувера за цруаое уз ппмпћ 

рашунара кпји се кприсуи у  архиуекупнскпј визуализацији. Садржај из уепријске насуаве преведен на 

пракуишну примену крпз вежбе и пракуишне вежбе у насуавним базама. 

Литература 

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

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

1 2 1 / / 

Метпде 

извпђеоа 

наставе 

Насуава се реализује крпз предаваоа са пракуишнпм демпнсурацијпм уехнике, меупда и ппсуупака 

рада. Пракуишан рад сууденауа на рещаваоу,  изради и презенуацији задауака у рашунарскпм 

кабинеуу. Впђене индивидуалне и групне дискусије и кпрекууре вежби и исураживаоа.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација 

  

30 

  пракуишна насуава прпјекау 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 



 
 

Суудијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врсуа и нивп суудија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмеуа ПРПСТПРНА АНИМАЦИЈА 

Насуавник (за предаваоа) Миркп Тадић, предавач из ппља уметнпсти 

Насуавник/сарадник (за вежбе) Сарадник у насуави 

Насуавник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв ПИ  Визуализација прпсупра Шифра предмета                                           5PA1 3I 

Циљ 
предмета 

- Суицаое вещуине за креираое вирууелне камере из физишке камере на сцени  
- Рекпнсурукција физишке сцене са минималнпм кплишинпм инфпрмација дпвпљне за даљи упк 
прпдукције  
- Разумеваое разлике између уракинг (праћеоа) пбјекуа и урекинг (праћеоа) камере. 
- Уппзнаваое са ппсупрпдукцијпм видеп фајлпва  
- Разумеваое ппуимизације фајлпва накпн снимка камере  

Исхпд  
предмета 

 Суудену је сппспбан да:  
- Генерище инфпрмације п креуаоу пбјекауа на сцени  
- Генерище уесу рендере какп би прпверип и дпказап уашнпсу инфпрмација п креуаоу пбјекауа  
- Преуппсуави дпвпљну кплишину инфпрмација ппуребних за даљи упк прпдукције и да преппзна дпбру пд 
лпще рекпнсуруисане физишке сцене  
- Разуме защуп је биуна щуп прецизнија рекпнсурукција прпсупра 
- Да суешена знаоа примеоују у будућем прпфесипналнпм раду. 

Садржај предмета 

 
Тепријска 
настава 
 

- Пснпвни принципи анимације прпсупра, - разлика између вирууелне и физишке камере,- Разлика између 
уракинг пбјекуа и камере 
 - анимација пбјекауа у прпсупру 
- кпнурпла псвеуљеоа  
- фпрмауи слике, - ппсупрпдукција дпбијенпг видеп фајла  
- ппуимизација видеп фајлпва и сувараое анимиране секвенце 

Практична 
настава 
(вежбе, ДПН, 
СИР) 

- Инуензивна пракуишна пбука сууденауа кприщћеоем кпнкреунпг спфувера за анимацију  уз ппмпћ 
рашунара кпји се кприсуи у архиуекупнскпј визуализацији .Садржај из уепријске насуаве преведен на 
пракуишну примену крпз вежбе и пракуишне вежбе у насуавним базама. 

Литература 

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

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

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

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

5. Сурушна перипдика релевануна за пбласу анимације (шаспписи, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се реализује крпз предаваоа са пракуишнпм демпнсурацијпм уехнике, меупда и ппсуупака рада. 
Пракуишан рад сууденауа на рещаваоу,  изради и презенуацији задауака из дпмена архиуекупнске 
визуализације и анимације у рашунарскпм кабинеуу. Впђене индивидуалне и групне дискусије и 
кпрекууре вежби и исураживаоа. 
 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 Презенуација 
  

30 
  

пракуишна насуава прпјекау 40 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета СЦЕНПГРАФИЈА МУЗЕЈСКИХ ППСТАВКИ 

Наставник (за предаваоа) Биљана Спвиљ, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник (за вежбе) Биљана Спвиљ, прпфеспр сурукпвних суудија из ппља умеунпсуи 

Наставник/сарадник (за ДПН)  / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв   /  Шифра предмета                                           5MP1 3I 

Циљ 
предмета 

- Уппзнаваое сууденуа са креираоем  сценпграфије музејских ппсуавки, нпвпм дисциплинпм, 
насуалпм из ппуребе да се у услпвима кпје ппсуавља искусувена екпнпмија пфпрми кадар 
сппспбан да креира нпви емпципнални нивп – искусувени нивп излпжбених прпсупра и бащуина.  

- Уппзнаваое сууденауа са суандардима музејских ппсуавки.   
- Креираое кпнцепуа излпжбе за физишку реализацију и за вирууелни музеј. 
- Кприщћеое 3Д и 2Д алауа у креауивнпм прпцесу. Израда 2д/3д сардржаја  за вирууелни музеј 

и разрада сценпграфскпг прпјекуа за рализацију физишке ппсуавке.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да: 
-  Сарађује са кусупспм излпжбе и креауивнп пдгпвпри на ппсуављене захуеве 
- Да реализаује квалиуеуан кпнцепу,  адекваунп презенуује  експпнауе,  псувари емпципнални ефекау кап 

пбавезни услпв искусувенпг нивпа излужбе 
- Припреми и сисуемауизаује све елеменауе прпјекуа за музејску ппсуавку (вирууелну и физишку), 

напредним уехникама мпделпваоа, рендерпваоа и уехнишке разраде  
- Креира инуеракуивне садржаје,  рекпнсуруище исупријске садржаје, предмеуе и амбијенуе,  прауи нпве 

урендпве на свеускпј музејскпј сцени и креауивнп пдгпвпри у складу са пшекиваоима ппсеуилаца 
- Пружи дппринпс пшуваоу кулуурне бащуине крпз инпвауивну  презенуацију музејских  садржаја. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

Разумеваое дисциплине:  Сценпграфија излпжбених ппсуавки. Знашај излпжбенпг дпживљаја, анализа 
савремених ппсуавки. Суандарди музејских ппсуавки.  Разумеваое захуева кусупса, кпмуникација и пквири 
делпваоа, припремнп исураживаое. Анализа мпгућнпсуи и пгранишеоа архиуекууре прпсупра. Разрада 
задауе уеме у пришу и фпрмулисаое кпнцепуа: суил и каракуер излпжбе, инуеракуувнису, инклузија.  
Мoodboard. Развијаое идеја за генерисаое емпципналнпг аспекуа  излпжбе сценпграфским присууппм. 
Флексибилнпсу. Презенуација идејнпг прпјекуа и разраде, планираое реализације за физишку ппсуавку. 
Вирууелна музејска ппсуавка.  Имплемануација ВР  у физишку ппсуавку, баланс мулуимедијалних садржаја у 
пквиру целине ппсуавке. 

Практична 
настава и 
вежбе 

Сарадоа са музејима -увпђеое реалнпг прпјекунпг задауака  у вежбе. Вежбе у класишним и дигиуалним 
уехникама цруаоа и мпделпваоа , скице, мoodboard,  презенупваое идеје, разрада и израда прпјекуа и 
планираое реализације, Фпрмираое предрашуна у пквиру бучеуа. Фпрмираое динамике ппсуавке, 
надлежнпсуии пдгпвпрнпсуи  сценпграфа, надзпр. 

Литература 

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

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

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

4 Scenography in Museum Design, Jenniefer Gadsby 2014 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Меупда вербалнпг смисленпг рецепуивнпг ушеоа; дијалпщка меупда; меупда демпнсурације; искусувена 
меупда; индивидуалне и групне кпрекууре и меупда симулације сиууације.  
Предмеу ће се реализпвауи у пблику суудијских прпјекауа, индивидуалних и групних, крпз предаваоа, 
вежбе, дискусије и радипнице. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Акуивнпсу / предаваоа 15 презенуација умеунишкпг прпјекуа 20 

Кпнцепу 25 усмена пдбрана 
 

10 
 Разрада 30 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 



 
Студијски прпграм   ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  Бренд дизајн и Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија  Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмета  СТРУЧНА ПРАКСА 1 

Наставник (за предаваоа)    / 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДПН)    / 

Брпј ЕСПБ  3 Статус предмета (пбавезни/избпрни)  ПБАВЕЗАН  

Услпв  Ппуврда пд суране инсуиууције/предузећа да 

је суудену пбавип сурушну праксу 

Шифра предмета                                           5SP1 3П 

Циљ  

предмета 

- Уппзнаваое сууденауа са прпцеспм рада у реалнпм прпфесипналнпм пкружеоу. У зависнпсуи пд 
кпмпаније у кпјпј се пракса пдвија, сууденуи упкпм урајаоа праксе раде на кпнкреуним захуевима 
и прпјекуима.  

- Уппзнаваое сууденауа са улпгпм дизајнера у креауивнпм и прпдукципнпм уиму, са прпцеспм 
псмищљаваоа креауивних рещеоа, пдгпвпрпм на задауи бриф/прпјекуни задауак, нашинима 
исураживаоа уржищуа и оихпвим резулуауима везаним за прпмпцију пдређенпг бренда.  

- Сууденуи се уше сарадои са другим шланпвима уима задуженим за креираое и прпмпцију бренда 
(кппирајуери, креаупри сурауегија, бренд меначери…), прплазећи крпз фазе припреме 
презенуације и презенупваое клијенуу.  

- Псппспбљаваое сууденуа за израду адеквауне прпјекуне дпкуменуације пп задауку, у зависнпсуи 
пд кпмпаније у кпјпј се пракса пдвија.  

- Развпј креауивнпсуи и индивудуалнпг присуупа,  неппхпднпг за будуће бављеое прпфесијпм крпз 
радпве српдних или разлишиуих уемауика 

Исхпд  

предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Разуме прпцес исураживаоа и дизајнираоа за пдређен бренд, ппрему и прпсупр 
- Суешенп знаое и вещуине сампсуалнп примени у реализацији задауих реалних прпјекауа 
- Сампсуалнп анализира дпкуменуацију, прпфесипналнп кпмуницира са сарадницима, ппщуује 

планиране рпкпве 
- Ушесувује у изради прпјекуа ппщуујући услпве и захуеве реалнпг задаука, кпмбинујући графишке 

елеменуе, псмищљава рещеое кпје ће најбпље пренеуи пдређену ппруку, у сарадои са кппирајуерпм 
упблишава у финални прпизвпд.  

Садржај предмета  

Тепријска 

настава  

Пракса се пдвија у реалнпм ппслпвнпм пкружеоу кап щуп су дизајн суудип, адверуајзинг агенција, 

щуампарија, суудип за дизајн енуеријера и сл. Суудену на уај нашин дпбија прпјекуни задауак и ппдрщку 

пд суране кпмпеуенуних лица фирме са кпјпм је склппљен угпвпр п пракси, кап щуп су: СуперДпт, Грид 

студип, штампарија Удружеоа графичара, Графп-центар, Beoexpo, Oracal polikarbonati, IKEA, 

Polihedra doo или у фирми кпју је суудену сампсуалнп предлпжип. 

Задауак мпже биуи кпнципиран и на пснпву јавнпг кпнкурса.  

Сууденуи раде на припреми, разради и реализацији пдређенпг прпјекуа/задаука, уз кпнсулуације са 

пвлащћеним лицем из даупг ппслпвнпг пкружеоа. Технишки ресурси усуанпве и лпгисуишка ппдрщка 

прпфеспра кппрдинаупра праксе су на распплагаоу сууденуима. Суудену впди Дневник праксе на 

суандарднпм пбрасцу щкпле, кпји се пп пбављенпј пракси пверава пд суране пвлащћенпг лица фирме. 

Пверен дневник праксе се шува у дпсијеу сууденуа. Сурушна Пракса се вреднује на пснпву испуоених 

захуева сурушних задауака привредних друщуава. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДПН, студијски 

истраживачки 

рад)  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине  

Предаваоа  Вежбе  ДПН  ПИР Пстали часпви 

/  /  /  / 6 

Метпде 

извпђеоа 

наставе  

Кoмбинoвaнa мeуoдa вербалнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда демпнсурације, искусувена меупда. 

Сампсуалнп исураживаое инфпрмација. Тимски рад у кпмпанији у кпјпј се извпди пракса. Израда 

индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa у дискусијама и анализи радпва. 

Кпнсулуације са пвлащћеним лицима задуженим за праћеое реализације праксе. 

Пцена знаоа (максимални број поена 100) 

Предиспитне пбавезе  ппена Завршни испит  ппена  

Пракуишан рад 40 Извещуај из инсуиууције/предузећа 20 

Впђеое дневника 20 Усмена пдбрана израђенпг извещуаја 10 

Израда извещуаја 10   

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит дп краја шкплске гпдине 

 



 
Студијски прпграм   ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  Бренд дизајн и Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија  Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмета  СТРУЧНА ПРАКСА 2 

Наставник (за предаваоа)    / 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДПН)    / 

Брпј ЕСПБ  3 Статус предмета (пбавезни/избпрни)  ПБАВЕЗАН  

Услпв  Ппуврда пд суране инсуиууције/предузећа да је 
суудену пбавип сурушну праксу 

Шифра предмета                                           5SP2 3П 

Циљ  

предмета 

- Уппзнаваое сууденауа са прпцеспм рада у реалнпм прпфесипналнпм пкружеоу. У зависнпсуи пд 
кпмпаније у кпјпј се пракса пдвија, сууденуи упкпм урајаоа праксе раде на кпнкреуним захуевима 
и прпјекуима.  

- Уппзнаваое сууденауа се са улпгпм дизајнера у креауивнпм и прпдукципнпм уиму, са прпцеспм 
псмищљаваоа креауивних рещеоа, пдгпвпрпм на задауи бриф/прпјекуни задауак, нашинима 
исураживаоа уржищуа и оихпвим резулуауима везаним за прпмпцију пдређенпг бренда.  

- Сууденуи се уше сарадои са другим шланпвима уима задуженим за креираое и прпмпцију бренда 
(кппирајуери, креаупри сурауегија, бренд меначери…), прплазећи крпз фазе припреме 
презенуације и презенупваое клијенуу.  

- Псппспбљаваое сууденуа за израду адеквауне прпјекуне дпкуменуације пп задауку, у зависнпсуи 
пд кпмпаније у кпјпј се пракса пдвија.  

- Развпј креауивнпсуи и индивудуалнпг присуупа,  неппхпднпг за будуће бављеое прпфесијпм крпз 
радпве српдних или разлишиуих уемауика 

Исхпд  

предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Разуме прпцес исураживаоа и дизајнираоа за пдређен бренд, ппрему и прпсупр 
- Суешенп знаое и вещуине сампсуалнп примени у реализацији задауих реалних прпјекауа 
- Сампсуалнп анализира дпкуменуацију, прпфесипналнп кпмуницира са сарадницима,  

ппщуује планиране рпкпве 
- Ушесувује у изради прпјекуа ппщуујући услпве и захуеве реалнпг задаука, кпмбинујући графишке 

елеменуе, псмищљава рещеое кпје ће најбпље пренеуи пдређену ппруку, у сарадои са 
кппирајуерпм упблишава у финални прпизвпд. 

Садржај предмета  

Тепријска настава  Пракса се пдвија у реалнпм ппслпвнпм пкружеоу кап щуп су дизајн суудип, адверуајзинг агенција, 

щуампарија, суудип за дизајн енуеријера и сл. Суудену на уај нашин дпбија прпјекуни задауак и 

ппдрщку пд суране кпмпеуенуних лица фирме са кпјпм је склппљен угпвпр п пракси, кап щуп су: 

СуперДпт, Грид студип, штампарија Удружеоа графичара, Графп-центар, Beoexpo, Oracal 

polikarbonati, IKEA, Polihedra doo или у фирми кпју је суудену сампсуалнп предлпжип. 

Задауак мпже биуи кпнципиран и на пснпву јавнпг кпнкурса.  

Сууденуи раде на припреми, разради и реализацији пдређенпг прпјекуа/задаука, уз кпнсулуације са 

пвлащћеним лицем из даупг ппслпвнпг пкружеоа. Технишки ресурси усуанпве и лпгисуишка ппдрщка 

прпфеспра кппрдинаупра праксе су на распплагаоу сууденуима. Суудену впди Дневник праксе на 

суандарднпм пбрасцу щкпле, кпји се пп пбављенпј пракси пверава пд суране пвлащћенпг лица фирме. 

Пверен дневник праксе се шува у дпсијеу сууденуа. Сурушна Пракса се вреднује на пснпву испуоених 

захуева сурушних задауака привредних друщуава. 

Практична 

настава (вежбе, 

ДПН, студијски 

истраживачки 

рад)  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине  

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

/ / / / 6 

Метпде 

извпђеоа наставе  

Кoмбинoвaнa мeуoдa вербалнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда демпнсурације, искусувена меупда. 

Сампсуалнп исураживаое инфпрмација. Тимски рад у кпмпанији у кпјпј се извпди пракса. Израда 

индивидуалних и групних вежби, уз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa у дискусијама и анализи радпва. 

Кпнсулуације са пвлащћеним лицима задуженим за праћеое реализације праксе. 

Пцена знаоа  

Предиспитне пбавезе  ппена  Завршни испит  ппена  

Пракуишан рад 40 Извещуај из инсуиууције/предузећа 20 

Впђеое дневника 20 Усмена пдбрана израђенпг извещуаја 10 

Израда извещуаја 10   

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит дп краја шкплске гпдине 

 
 



 
 
 

Студијски прпграм   ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  Бренд дизајн и Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија  Масуер сурукпвне суудије  

Назив предмета  Примеоени истраживачки рад - ПИР 

Наставник (за предаваоа)  Изабрани наставник - ментпр 

Наставник/сарадник (за вежбе)    / 

Наставник/сарадник (за ДПН)    / 

Брпј ЕСПБ  6 Статус предмета (пбавезни/избпрни)  ПБАВЕЗАН  

Услпв  / Шифра предмета                                           5PIR 3П 

Циљ  

Предмета 

- Припрема сууденуа за израду заврщнпг масуер рада 

- Уппзнаваое са меупдплпгијпм рещаваоа кпнкреуних пракуишних прпблема и задауака из 
изабране пбласуи бренд дизајна,  прпсупрнпг дизајна и  дизајна намещуаја и расвеуе.  

- Свепбухваунп сагледаваое пракуишних прпблема и задауака у изабранпј пбласуи ради лакщег  

дефинисаоа кпнкреунпг садржаја масуер рада. 

 

Исхпд  

предмета 

Суудену је сппспбан да: 

- Сампсуалнп анализира прпјекуни задауак, иденуификује прпблеме и прпналази  рещеоа у 

кпнкреунпм слушају 

- Кприсуи лиуераууру и примеоује исураживашке меупде и уехнике у циљу фпрмулисаоа 

предлпга за кпнкреунп рещеое 

- Кприсуи  примеоени исураживашки рад кпји пбухвауа преглед и приказ меупдплпгије 

рещаваоа кпнкреуних прпблема, кпји му ппмаже да јаснп и прецизнп фпрмулище уему 

масуер рада 

 

Садржај предмета  

Тепријска настава  Суудену у сарадои са менупрпм исуражује кпнкреуне суудије слушаја везане за сегмену кпјим ће се 

суудену касније бавиуи при изради свпг масуер рада. Пбилази предузећа, фирме, маркеуинщке 

агенције где у сарадои са заппсленима кпји раде у креауивним уимпвима анализира пракуишне 

задауке, прпблеме, креауивни/радни прпцес. Ппред кпнсулуација са менупрпм, суудену пбавља и 

кпнсулуације са другим насуавницима и сурушоацима из кпмпанија кпје се баве прпблемауикпм из 

пбласуи уеме рада. П свпм исураживашкпм раду впди белещке кпје му ппмажу у фпрмулацији 

масуер рада. 

 

Практична настава 

(вежбе, ДПН, 

студијски 

истраживачки 

рад)  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине  

Предаваоа  Вежбе  ДПН  ПИР Пстали часпви 

/  /  /  8 / 

Метпде извпђеоа 

наставе  

Кoмбинoвaнa мeуoдa вербалнпг ушеоа, дијалпщка меупда, меупда демпнсурације, искусувена 

меупда. Кпнсулуације са заппсленима у креауивним уимпвима предузећа, фирми и маркеуингщких 

агенција.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)  

Предиспитне пбавезе  ппена  Завршни испит  ппена  

Исураживашки рад 50 Презенуација  30 

   Семинарски рад 20 

укупнп 70 укупнп 30 

Брпј излазака на испит 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул) Бренд дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета МАСТЕР РАД 

Наставник (за предаваоа) Изабрани наставник - ментпр 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 8 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв за пплагаое Сви пплпжени испиуи Шифра предмета                                           5MR1 3O 

Циљ 

предмета 

- Псппспбљаваое сууденуа да  сампсуалнп ппвезује суешена знаоа и вещуине крпз прпцес израде заврщнпг 
рада – пд идејнпг кпнцепуа, прекп разраде прпјекуа, писанпг и пракуишнпг рада. Рад се пдвија крпз 
разлишиуе развпјне фазе: исураживаое, кпнцепууализацију намера, пвладаваое кпнцепуима уиппграфије и 
пакпваоа, бренд дизајнпм, прпдукцијпм, иуд.  

- Псппспбљаваое сууденуа за пбједиоаваое свих фаза исураживашких и креауивних ппсуупака у пквиру 
дискурса Бренд дизајна, щуп ппдразумева и разумеваое ппуребе уржищуа и захуева клијенуа, друщувенп 
пдгпвпрнп презенупваое и вреднпваое дизајнерских целина, уз ппсуизаое оихпвпг виспкп есуеуизпванпг 
израза.  

Исхпд 

предмета 

Суудену је сппспбан да: 
- Псувари синуезу суешених знаоа на предмеуу Масуер рад 
-  Кпнципира, реализује, писанп дефинище и пбразлпжи свепбухвауни пригинални кпнцепу-прпјекау 

фпрмиран у кпнуексуу савремених уенденција у пбласуи Бренд дизајна 
-  Демпнсурира аналиуишкп-синуеуишку уппуребу знаоа кап и да, крпз реализацију сампг прпјекуа у 

щуампанпм и дигиуалнпм пблику, демпнсурира знаоа и вещуине реализације прпјекуа 
-  Крпз писани деп Масуер рада предсуави кпнцепцију кпја је развијана на пдабрану уему у пбласуи Бренд 

дизајна 
- Сампсуалнп, креауивнп, функципналнп и целпвиуп  примеоује суешена знаоа и пракуишне вещуине у 

реализацији и презенуацији пдабранпг прпјекуа 

Садржај 

предмета: 

Тепријска 

настава:  

  

Тепријска насуава пбухвауа исураживаое и кпнцепууализацију намера прпјекуне уеме. Бави се упшаваоем и 

преппзнаваоем визуелнп-кпнцепууалних прпблема уз кприщћеое примера из лиуераууре или других 

адеквауних насуавних средсуава. Бави се нашинима писане и усмене презенуације прпјекуа. Крпз пдабир 

уеме, суудену се бави нашинима присуупа реализацији Масуер рада, фпкусирајући се на савремене, 

креауивне упкпве у пбласуи Бренд дизајна. 

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДПН, СИР) 

Пракуишна насуава ппдразумева кпнципираое и реализацију Масуер рада на пдабрану уему. Крпз 

заједнишку дискусију и анализу, сууденуи се навпде на слпбпднп кпнципираое уеме, графишких елеменауа, 

дигиуалне и щуампане реализације. Сууденуи се пхрабрују у креираоу нпвих фпрми идејне, визуелне и 

уехнишке реализације пдабранпг прпјекуа. 

Литература 

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

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

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

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

5. Графишки дизајн: креација за уржищуе, Мирпслав Фруху, Милан Ракић, Ивица Ракић, Завпд за учбенике и насуавна средсува 

6. Brand Gap, Marty Neumeier, BRANDMAMA 

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

Publishing, КПБСПН 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

/ / / 8 / 

Метпде 

извпђеоа 

наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм) пдвија се крпз анализу прпјекунпг задаука и прпблемауике, 
дискусију, кпрекууре прпјекуа и израду идејнпг прпјекуа. Менупр прганизује менупрску кпмисију са ури 
шлана са Виспке щкпле ликпвних и примеоених умеунпсуи сурукпвних суудија, укљушујући менупра. 
Пцена на испиуу фпрмира се на пснпву предиспиуних пбаваза и испиуних пбавеза (заврщен прпјекау и 
пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпсу / Писани рад и прпјекау 55 

Рад на прпјекуу 30 Усмена пдбрана 15 

укупнп 30 укупнп 70 

Брпј излазака на испит 1 – дп краја шкплске гпдине 

 
 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН  

Избпрнп ппдручје (мпдул) Прпсупрни дизајн 

Врста и нивп студија Масуер сурукпвне суудије 

Назив предмета МАСТЕР РАД 

Наставник (за предаваоа) Изабрани наставник 

Наставник/сарадник (за вежбе) / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 8 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 

Услпв  Пплпжени сви испиуи на 
мпдулу Прпсупрни дизајн 

Шифра предмета 5MR1 3O 

Циљ 
предмета 

- Псппспбљаваое сууденуа да  сампсуалнп ппвезује суешена знаоа и вещуине крпз целпкупан  прпцес 
израде заврщнпг рада – пд идејнпг кпнцепуа, прекп разраде и кпмплеуне уехнишке дпкуменуације 
прпјекуа, заврщавајући развпјем нулупг прпупуипа.  

- Уппзнаваое са свим развпјним фазама:  исураживаое, кпнцепууализацију намера, прпјекупваое и 
пвладаваое прпсупрпм, прпппрција, мауеријализација, кап и извпђашким (прпизвпдним) аспекупм.  

- Пбједиоаваое свих фаза исураживашких и прпјекуануских ппсуупака у пквиру дискурса Прпсупрни 
дизајн, щуп ппдразумева и разумеваое ппуреба уржищуа и захуева клијенуа, друщувенп пдгпвпрнп 
презенупваое и вреднпваое дизајнерских целина, уз ппсуизаое оихпвпг виспкп есуеуизпванпг израза.  

Исхпд 
предмета 

 Суудену је сппспбан да: 
-  Примени суешена пракуишна знаоа неппхпдна за савременп прпјекуанускп–дизајнерскп рещеое 
привремених, прилагпдљивих сурукуура малих димензија (Pop up прпсупра) 
- Примени знаоа  у кпмбинпваоу  3Д мпделпваоа и рашунарскпг дизајна  (CAD) са адиуивнпм 
субсуракуивнпм прпдукцијпм ради израде физишкпг мпдела 
- Примени знаое и вещуине у  фпрмираоу елабпрауа  идејнпг прпјекуа са елеменуима прпјекуа за 
извпђеое, кпјим пдгпвара на пдабрану уему масуер рада и изражава кпнцепцију кпја је развијана и 
фпрмулисана на предмеуима мпдула Прпсупрни дизајн 
 - Сампсуалнп, креауивнп, функципналнп и целпвиуп кприсуи суешена знаоа и пракуишне вещуине, разуме 
пднпс прпсупра и дизајнерских целина (пдређених предмеуа или 3д щуампаних макеуа), кпје су ппред 
свпје примарне функципналнпсуи, изведене дп виспкпг есуеускпг нивпа, уз псвру на важнпсу у друщуву и 
спремнпсу укљушиваоа у уимски или сампсуални рад на уржищуу 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава:  
  
 

Исураживаое и кпнцепууализација намера прпјекуне уеме крпз скице ; прпјекупваое и пвладаваое 
прпсупрпм/прпизвпдпм, прпппрцијпм, мауеријализацијпм; Извпђашки(прпизвпдни) аспеку, прпблеми и 
мпгућнпсуи; Пснпвна намена пбјекуа схпднп захуевима кприсника/уппуребнпг предмеуа/кпмада 
намещуаја; Анурпппмеуријски суандарди; Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу; Есуеуске пдреднице 
прпсупра/прпизвпда ; Презенуација прпјекуа 

Практична настава 
(вежбе, ДПН, СИР) 

Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд кпнцепууалнпг дела  дп  
уехнишке дпкуменуације и радипнишкпг/извпђашкпг цруежа 

Литература 

1. Архитектпнскп прпјектпваое, Ернсу Нпјферу, Грађевинска коига, Бепград, 2003. гпд. 

2. Антрппплпшке мере и ентеријер, Јулиус Панерп, Маруин Зелник, Грађевинска коига, Бепград 1990. гпд. 

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

4 Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

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

6 „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen 
6 Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

7 3D Printing for Artists, Designers and Makers, Stephen Hoskins, Bloomsbury Visual Arts, 2017 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН ПИР Пстали часпви 

0 0 / 8 / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм) пдвија се крпз  анализу прпјекунпг задаука и прпблемауике, 
дискусију, кпрекууре прпјекуа и израду идејнпг прпјекуа прпсупра/кпмада намещуаја са делпвима 
прпјекуа за извпђеое. Менупр прганизује менупрску кпмисију са ури шлана са Виспке щкпле ликпвних и 
примеоених умеунпсуи сурукпвних суудија , укљушујући менупра. Пцена на испиуу фпрмира се на пснпву 
предиспиуних пбаваза и испиуних пбавеза (заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпсу / Елабпрау  55 

Прпјекау 30  Усмена пдбрана 15 

укупнп 30 укупнп 70 

Брпј излазака на испит 1 – дп краја шкплске гпдине 

 


