
Студијски прпграм   Дизајн ентеријера  

Избпрнп ппдручје (мпдул)     
Врста и нивп студија   Пснпвне сурукпвне  
Назив предмета   Стилпви 1  
Наставник (за предаваоа)  Биљана Спвиљ, прпфеспр струкпвних студија из ппља 

уметнпсти 
 

Наставник/сарадник (за вежбе) /  
Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  /  Шифра предмета  1ST1 1O 
Циљ предмета Уппзнаваое сууденауа са исупријским развпјем, каракуерисуикама и најзнашајнијим псувареоима суилских 

еппха (архиуекуура, енуеријеру и намещуај) ануике и  средоег века. Циљ прпушаваоа ануике је уппзнаваое 
сууденауа са азбукпм стилпва ануишке Гршке и граматикпм стилпва ануишкпг Рима кап имперауиву за 
разумеваоа класишних суилских пблика псуалих еппха западне цицилизације и предуслпв за оихпву 
инуерпреуацију  у савременпм дизајну.   Циљ прпушаваоа средоевекпвних суилских пблика Еврппе је 
пснпва за разумеваое евплуције суилпва у ери рпмануицизма и еклекуицизма и разумеваое разлике 
између ппјмпва „суилскп“ и „класишнп“. 

Исхпд 
предмета 

Суудену ппзнаје пснпвне каракуерисуике суилпва ануике и средоег века у архиуекуури, енуеријеру и 
намещуају. Развија свесу п знашају прпзнаваља кулуурнпг наслеђа и разуме ппјам суила у савременпм 
дигиуалнпм и физишкпм дизајну.  Суудену разуме кпнуексу у кпме су суилпви насуајали, меоали се, кап и 
ууицаје кпји су дппринели оихпвпм фпрмираоу и развпју, разуме оихпвп знашеое и анализира оихпву 
примену данас, примерену  есуеуским мерилима и захуевима савременпг дпба. Сппспбан је да сампсуалнп 
идејнп рещава суилске енуеријере у разлишиуим медијима и за разлишиуе ппуребе кприсника, музејске 
ппсуавке, физишке сценпграфије или VR-а. Примеоује знаоа и вещуине суешене на другим предмеуима у 
пвпј щкпли, а свпје идеје презенуује у урадиципналним сликарским уехникама и дигиуалнп на нивпу 
идејнпг рещеоа или у виду гпупвпг прпизвпда (3д мпдели суилских пбјекауа, видеп радпви и сл). Гпупве 
прпизвпде ради за пдређенпг клијенуа или их пласира пууем инуернеу прпдаје, ушесувује на пнлине 
кпнкурсима щирпм свеуа, а кпмпеуенуан је шлан прпјекуанускпг  уима у  кпнцепууалним  и уехнишким 
ппслпвима кап и у  реализацији.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предаваоа праћена прпјекупваоем дигиуалних илусурпваних презенуација са анализпм брпјних примера 
из еппхе, рекпнсурукција и савремених примера инспирисаних пдређенпм еппхпм у енуеријеру, мпди, 
видеп играма, рекламама,  у филмскпј и ув сценпграфији  и др. 

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

Вежбе: на задауу уему, а на пснпву приказанпг пракуикума,  суудену присуупа исураживашкпм раду 
(припремнпм и кпнцепууалнпм), уз инсурукције насуавника, на пснпву прикупљене дпкуменуације 
присуупа анализи, а зауим изради задаука, кпји уз кпрекууру насуавника пбликује у  финални  рад. Вежба1 
„Прпппрције суилскпг пбјекуа“. рекпнсурукција једнпг кпмада суилскпг намещуаја из пдређене еппхе. 
Вежба 2 „Прпппрције суилскпг прпсупра“. Рекпнсурукција суилскпг енуерија у задаупм реалнпм пбјекуу у 
виду перспекуивне слике, класишним сликарским ппсуупкпм или кпмјууерским мпделпваоем. Сууденуи се 
ппдсуишу да кприсуе све дпсуупне спфувере  у прпцесу дизајна кпнцепуа и разраде идејнпг рещеоа. 

Литература 
 Скрипуа Суилпви1 прпф. Биљана Спвиљ, 12 презенуација, дпсуупна сууденуима на клауду Mediafire 

1 Суилпви, архиуекуура, енуеријер, намещуај, Александар Ајзинберг и Биљана Спвиљ, Грађевинска коига 
2010 
 
 
 
 
 
2010. 

2 Пракуикуми – впдиши за израду вежби 1и 2, прпф. Биљана Спвиљ 

3 Суилпви, уерминплпщки решник, Александар Ајзинберг, Прпсвеуа 2007.  

4 Архиуекуура, елеменуи архиуекупнскпг суила, Мајлс Луис, Мпнп и Маоана 2009.  
5 Древне цивилизације, Фабип Бпурбпн, Мпзаик коига, 2003  

6 Суаре цивилизације Маркп Кауенеп, Правпславна реш, 2007. 

7 Египау-хрампви, људи, бпгпви, Алберуп Силипуи, Мпзаик коига 2003 

8 Древна Гршка Фурип Дурандп, Мпзаик коига, 1999 

9 Древни Рим, Ана Марија Либеруи еуц, Мпзаик коига, 1999 

10 Суилпви, намещуај, декпр, Вук Карчић-Larousse, Бепград 1972. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе  ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1  / / 2 
Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија у уепријскпм и пракуишнпм пблику и уп на следећи нашин: 
Тепријски рад се пдвија у виду предаваоа са прпјекупваоем илусурпваних дигиуалних презенуација и  
видеп садржаја.  Вежбе: исураживашки рад на задауу уему, анализа, израда задаука и презенуација, на 
шасу уз кпрекууру и пракуишну демпнсурацију ппсуупка пд суране насуавника. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 
Предиспитне пбавезе  ппена Завршни испит ппена 

ангажпванпст  14 писмени испит 40 

два рада   40   

семинарски рад  6   
Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 
Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне 

Назив предмета Стилпви 2 
Наставник (за предаваоа) Биљана Спвиљ, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Брпј ЕСПБ 4 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв за слушаое ИПП Суилпви 1 

Шифра предмета 1ST2 1O Услпв за пријаву и 

пплагаое испита 

ПИ Суилпви 1 

Циљ предмета Уппзнаваое сууденауа са пснпвним ппјмпвима развпја енуеријера и намещуаја ренесансе и барпка. 
Преппзнаваое суилских пдлика и уппзнаваое са мпгућнпсуима, ппуребама и нашинима примене пвпга знаоа у 
савременпм дизајну. Суицаое вещуине пбликпваоа суилских елеменауа у разлишиуим кпнуексуима и 
медијима, 2д и  3д фпрми елеменауа из еппхе,  намещуаја, прнаменауа, уексуила, уапеуа, расвеуних уела и 
кпмплеуних амбијенауа. Сппспбнпсу дизајнираоа савремених прпизвпда и идејних рещеоа енуеријера 
инспирисаних пвим еппхама у целини или у назнаци. 

Исхпд 
предмета 

Суудену ппзнаје каракуерисуике важних исупријских суилпва у архиуекуури, енуеријеру и намещуају. Разуме 

афиниуеуе клијенаура и прауи урендпве на свеускпј дизајнерскпј сцени, ппзнаје принципе дизајна суилских 

енуеријера у извпрнпм пблику (пп Палдиу и Гибсу),  сувара и развија свпј јединсувени дизајнерски кпнцепу 

урансппнпваоем суилских елеменауа у складу са захуевима прпсупра и кприсника. Суешене вещуине примеоује  у 

дизајну енуеријера, за ппуребе ТВ  или филмских сценпграфија, за вирууелне амбијенуе видеп игара, адверуајзинга, 

у  VR прпјекуима, музејских ппсуавки  и сл.  Суудену разуме кпнуексуе и ууицаје кпји су дппринели фпрмираоу и 

развпју исупријских суилпва, а кприсуи их примеренп ппуребама и есуеуским мерилима савременпг дпба. Сппспбан 

је да сампсуалнп идејнп рещава суилске енуеријере, да кприсуи сурушну лиуераууру, анализира дела других ауупра, 

да разуме захуеве клијенуа, ппвезује суешенп знаое и креауивне идеје . Сублимира знаоа и вещуине суешене на 

другим предмеуима, а свпје идеје презенуује у урадиципналним уехникама и  дигиуалнп у виду прпјекуа или 

гпупвпг прпизвпда (3д мпдели суилских пбјекауа, намещуаја, ппреме, видеп радпви, 2д и 3д принупва, припреме за  

2д и 3д CNC сешеое  и сл). Гпупве прпизвпде ради за пдређенпг клијенуа или их пласира пууем инуернеу прпдаје, 

ушесувује на кпнкурсима, укљушује се у рад прпјекуануских уимпва сппспбан да преузме пдгпвпрнпсу. Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предаваоа са прпјекупваоем дигиуалних илусурпваних презенуација са анализпм брпјних примера из еппхе, 
рекпнсурукција и савремених примера инспирисаних пдређенпм еппхпм у енуеријеру, мпди, видеп играма, 
рекламама,  у филмскпј и ув сценпграфији  и др. Деуаљан приказ ппсуупка пбликпваоа декпрауивних суилских 
елеменауа уз демпнсурацију ппсуупка. Практична настава 

(вежбе, ДПН, 
студијски 
истражива- чки рад) 

Вежбе: на задауу уему суудену присуупа исураживашкпм раду (припремнпм и кпнцепууалнпм), уз инсурукције 
насуавника, на пснпву прикупљене дпкуменуације присуупа анализи, а ппупм изради задаука, кпји уз кпрекууру 
насуавника пбликује у заврщни рад. Вежба 1. Први деп вежбе – Деуаљнп прпушаваое прпппрција и прпфила 
једнпг класишнпг римскпг реда, пп Палдиу или Гибсу.  Издрада CAD уехнишкпг цруежа са деуаљима. 
Вежба 2. Дизајн суилскпг енуерија у задаупм савременпм пбјекуу:  примена класишних  редпва на  савремени 
енуеријер - Трансппнпваое прпфила класишнпг реда у зидне елеменуе суилскпг енуеријера:  зидни венци, 
прпфили, спкле, лајсне, первајзи, рпзеуе и др, уехнишки цруежи CAD и 3д прикази прпсупра са мауеријалима и 
псвеуљеоем. 

Литература 

1 Суилпви, архиуекуура, енуеријер, намещуај, Арх Александар Ајзинберг,Биљана Спвиљ Грађевинска коига 2010. 

2 Пракуикуми – впдиши за израду вежби, прпф. Биљана Спвиљ 

3 Суилпви, уерминплпщки решник, Александар Ајзинберг, Прпсвеуа 2007. 

4 Суилпви, намещуај, декпр, Вук Карчић-Larousse, Бепград 1972 

5 Скрипуа Суилпви2 прпф. Биљана Спвиљ, дпсуупна сууденуима на клауду Mediafire 

6 Архиуекуура, елеменуи архиуекупнскпг суила, Мајлс Луис, Мпнп и Манјана  2009. 

 7 Пеу архиуекупнскирх редпва, Андреа Паладип, дпсуупна бесплауна кппија на инуернеуу 

8 Пеу архиуехупнских редпва  Санмищели, дпсуупна бесплауна кппија на инуернеуу 

 9 Rules for drawing, James Gibbs, дпсуупна бесплауна кппија на инуернеуу 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија у уепријскпм и пракуишнпм пблику и уп на следећи нашин: 
Тепријски рад се пдвија у виду предаваоа са прпјекупваоем илусурпваних дигиуалних презенуација. Вежбе: 
исураживашки рад на задауу уему, анализа, израда задаука и презенуација, на шасу уз кпрекууру и пракуишну 
демпнсурацију ппсуупка пд суране насуавника. Пмпшућена пнлине кпмуникација између шаспва насуаве за 
кпнсулуације прекп Падлеу-а. Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

ангажпванпст 15 писмени испит 40 

два рада 45   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне 

Назив предмета Стилпви 3 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Брпј ЕСПБ 4 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв ПИ Суилпви 1 и 2 Шифра предмета 1ST3 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое сууденауа са развпјем суилских  пблика пд класицизма дп ар декпа у циљу развијаоа знаоа, вещуина, псећаја и 
разумеваоа суилпва у архиуекуури, енуеријеру и намещуају пве еппхе. Примена суилских елеменауа у разлишиуим 
кпнуексуима и медијима: у савременим енуеријерима, филмским и ув сценпграфијама, музејским ппсуавкама, VR мпделима 
и сл.   Суицаое вещуине мпделпваоа 2д и  3д фпрми из еппхе или савремни редизајн: намещуаја, ппреме, прнаменауа, 
уексуила, уапеуа, расвеуних уела, и кпмплеуних амбијенауа. Сампсуалнп дизајнираое савремених прпизвпда и идејна 
рещеоа енуеријера инспирисаних еппхама. Фпрмулисаое кпнцепуа са пбразлпжеоем дизајнерске есуеуике кап пдгпвпрпм 
на ппсуављени задауак. Развија спцијалну пдгпвпрнпсу и делује у складу са кљушним задацимасавременпг дизајна века 
(пдрживпсуа, уехнплпгија, бренд, сарадоа са сурушоацима разлишиуих прпфила, глпбализам и защуиуа градиуељскпг 
наслеђа). 
 Исхпд 

предмета 
Суудену ппзнаје све важне исупријске суилпве западне цивилизације у архиуекуури,  енуеријеру и намещуају. Разуме разлику 
између ануиквиуеуа, винуич и реурп дизајна и редизајна.  Ппзнаје најзнашајнија суилска дела свеускпг и дпмаћег дизајна. 
Разуме савремене нашине защуиуе архиуекупнских кулуурних дпбара: ресуаурацију, рекпнскуукцију, ревиуализацију. 
Сппспбан је да кпмуницира са клијенуима на уему суила, кприсуи сурушну уерминплпгују, сппспбан је за идејнп рещаваое 
аууенуишних суилских амбијенауа и кпмпеуануан за щирпку имплеменуацију знаоа суешенаг, ппвезиваоем исхпда са 
предмеуа Сулпви 1,2 и 3. Разуме кпнуексу у кпме су суилпви насуајали, а кприсуи их примеренп ппуребама и есуеуским 
мерилима савременпг дпба а према захуевима прпјекунпг задаука и у пквирима задаупг буджеуа. Сппспбан је да сампсуалнп 
идејнп рещава суилске енуеријере, да кприсуи сурушну лиуераууру, прпверава извпре инфпрмација, прауи савремене урендпве и 
разуме захуеве клијенуа, преузима пдлуку п суилу када уп клијену није у мпгућнпсуи. Инуегрище знаоа и вещуине суешене на 
другим предмеуима са пвпг суудијскпг прпграма, а свпје идеје презенуује у урадиципналним уехникама и дигиуалнп у виду 2д 
слике, 3д мпдела, видеа, у циљу презенуације идеје, уехнишке разраде прпјекуа  или израде гпупвпг прпизвпда (3д мпдели 
суилских пбјекауа, видеп радпви, 2д и 3д принупви, и сл). Гпупве прпизвпде ради за пдређенпг клијенуа или их пласира пууем 
инуернеу прпдаје, ушесувује на кпнкурсима или ради у прпјекуанускпм уиму сппспбан за щирпки спекуар ппслпва кпје 
пдгпвпрнп и ефикаснп пбавља. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Предаваоа праћена дигиуалним илусурпваним презенуацијама са анализпм брпјних примера аууенуишних и савремених 
суилских амбијенауа, дпбрих примера рекпнсурукције, ревиуализације, ресуаурације, примера филмских и ув сценпграфија, 
амбијенауа за видеп игре, филмске ппсупрпдукције, музејске ппсуавке и сл . 

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

Вежбе: Задаци су индивидуални, суудену бира један пд ппнуђених: 1. реалан кпнкурсни задауак, уз кпнсулуацију са 
прпфеспрпм: пнлине кпнкурс са сајуа „GoPIllar“ дизајн енуеријера савременпг суилскпг суамбенпг или јавнпг пбјекуа. 2. 
сценпграфија за ув или филмски сцену у духу задауе еппхе; 3. Задауак пп предлпгу сууденуа уз сагласнпсу прпфеспра, на задауи 
каракуер суил и уему амбијенуа. Суудену присуупа исураживашкпм раду (припремнпм и кпнцепууалнпм), уз инсурукције 
насуавника, на пснпву прикупљене дпкуменуације присуупа анализи, а ппупм изради кпнцепуа и разраде задаука, кпји уз 
кпрекууру насуавника пбликује у квалиуеуну презенуацију.  

Литература 

1 Суилпви, архиуекуура, енуеријер, намещуај, Арх Александар Ајзинберг,Биљана Спвиљ Грађевинска кнјига 2010. 

2 Суилпви, уерминплпщки решник, Александар Ајзинберг, Прпсвеуа 2007. 

3 Суилпви, намещуај, декпр, Вук Карчић-Larousse, Бепград 1972 

4 Скрипуа Суилпви3 прпф. Биљана Спвиљ, дпсуупна сууденуима на клауду Mediafire 

5 Архиуекуура, елеменуи архиуекупнскпг суила, Мајлс Луис, Мпнп и Маоана  2009. 

 6 New Classicist, William T. Baker, The Images Publishing Group 2004  

7 The Practical Builder: The Classic 18th-Century Handbook, Courier Corporation,  2013 

8 Styles of Ornament: A collection of more than four thousand decorative and architectural designs Alexander Speltz, 1994.  

9 Grammar of Ornament Owen Jones, 2009 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1 / / 1 
Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија у уепријскпм и пракуишнпм пблику и уп на следећи нашин: 
Тепријски рад се пдвија у виду предаваоа праћених прпјекупваоем дигиуалних презенуација. Вежбе се извпде 
на нашин пписан у рубрици „пракуишна насуава“ 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа 

15 писмени испит 40 

практична настава 45   

семинарски рад    
Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне 

Назив предмета Ппртфплип 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 4 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв / Шифра предмета 1PO1 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ насуаве је изушаваое меупдплпгије прикупљаоа, архивираоа, селекупваоа,  ажурираоа и 
пбликпваое графишке, видеп и  web презенуације сппсувенпг сурушнпг ппуса, писаое CV-а и мпуиваципнпг 
писма. Предмеу је у дирекунпј вези са свим насуавним дисциплинама изушаваним упкпм суудија и псуалим 
сурушнп-умеунишким акуивнпсуима у кпјима је суудену акуивнп ушесувпвап. Прпцес прикупљаоа 
сппсувених радпва има за циљ развијаое вещуине пбјекуивнпг сагледаваоа и прпцене сппсувенпг дела, 
уппзнаваое пснпвних уехника прганизације ппсла и времена, кап и усвајаое ппслпвнпг бпнупна. Прпграм 
предмеуа пбухвауа и савлађиваое најважнијих самппрпмпуивних вещуина, разлишиуих видпва 
кпмуникације шија је улпга инфпрмисаое људи п квалиуеуу сппсувених услуга, п квалиуеуу свпјих идеја и 
лишнпм имичу. Заврщна вежба на предмеуу ради се уимски, циљ је разумеваое ппјма и знашаја уимскпг 
рада, крпз ушеое какп уим функципнище, каква је улпга ппјединца у уиму и разумеваое пднпса кпји 
уимски рад шине виспкп ефикасним у псувареоу ппсуављених циљева.  
 

Исхпд 
предмета 

Суудену је уепријски и пракуишнп пбушен за израду перспналнпг ппруфплиа, кпјим ће се, пп заврщеуку 
суудија, афирмауивнп предсуавиуи на уржищуу суруке за кпју се щкплпвап. Ппзнаје и примеоује  принципе 
савремене ппслпвне кпмуникације, ппнаща се пп принципима ппслпвнпг бпнупна, уме да прганизује свпје 
време и дпбрп се уклапа у раду уима. Разуме улпгу прпмпуивних меупда у маркеуингу услуга и делаунпсуи 
у пбласуи примеоених умеунпсуи и дизајна и вещуп их кприсуи. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Испиуују се уехнике прпфесипналнпг предсуављаоа, презенуације прпјекауа, изушева се вреднпсу 
умрежаваоа и прпмпуивне иницијауиве. Сууденуи развијају кпнцепуе самппрпмпције, усвајају уепријска и 
уехнишка знаоа кпја ће уградиуи у свпј (дигиуални и аналпгни)  ппруфплип, web презенуацију и вербалну 
презенуацију на инуервјуу за ппсап, насуавак щкплпваоа и za друге сврхе. Анализирају се ппруфплиа и web 
презенуације успещних дизајнера, кап и оихпви лишни насуупи, презенуације прпјекауа и сл. 

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

Сууденуи раде на задацима кпји укљушују писаое CV –а, прппрауних писама, израду сппсувнпг 
самппрпмпуивнпг пакеуа: лпгп, визиукаруа, ппруфплиа, грађеое базе ппдауака са кпнуакуима, примена 
суешених знаоа и вещуина у презенуацији дизајнерским прпјекуима, на изради web презенуације,  исуражују 
се мпгућнпсуи за прпмпуивне кампаое и друге  индивидуалне и уимске акуивнпсуи. Припремају се и 
реализују сппсувени дигиуални и аналпгни ппруфплип, иницира се ангажпваое сууденауа у прпмпуивним 
акуивнпсуима Щкпле. 

Литература 

1 Дигиуална скрипуа „Ппруфплип“ псам презенуација, прпф. Биљана Спвиљ 

2 Пракуикуми за израду вежби „Вежбе Ппруфплип“ прпф. Биљана Спвиљ 

3 Harold Lintoн, Design portfolio, W. W. Norton & Company; 3rd edition 2004 

4 Ryan Hembree, Кпмплеуан графишки дизајн, Don Vas 2008 

5 Onine izvori najsavremenijih dizajnerskih prezentacija upadet – ovan za svaku generaciju 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 
Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Илусурауивна предаваоа и презенуације, приказ пракуикума, израда индивидуалних и групних вежби, 
сууденуске презенуације и групне дискусије, радипнице и кпнсулуације. Инуеракуиван присууп уз ппмпћ 
Падлеу – а пнлине уабле размена инфпрмација са суиденуима. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа 

15 писмени испит 40 

практична настава 45   

    

Брпј излазака на испит: 1 



 
Студијски прпграм  Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Сурукпвне пснпвне суудије 

Назив предмета Излпжбенп - сценски  прпстпр 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  / Шифра предмета 1IP1 1П 

Циљ 
предмета 

Суицаое пснпвних знаоа ппуребних за израду идејнпг рещеоа прпјекуа привременпг пбјекта у пквиру кпга би се врщила 
прпмпција и презенуација пдређенпг прпизвпда или делаунпсуи, кприсуећи ппсупјеће сајамске кпнсурукције и 
нпвппрпјекупване елеменуе. Сагледаваое кпрелације између пснпвних маркеуинщких и прппагандних захуева и 
услпвљенпсуи кпје намеће прирпда сампг излпжбенпг прпсупра. Псппспбљаваое сууденуа за ппвезиваое есуеускп 
ликпвних кпмппненауа у пбједиоену и функципналнп усаглащену прпсупрну целину са елеменуима сцене. Циљ 
сисуемаускпг впђеоа сууденуа крпз израду кпмплеунпг идејнпг рещеоа са ппуребнпм дпкуменуацијпм је  сагледаваое 
свих фаза у прпцесу рада.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је пперауивнп псппспбљен за : Израду идејнпг прпјекуа привременпг пбјекта. Израду кпнцепуа дизајна. Израду 
ппуребне уехнишке дпкуменуације. Псмищљаваое излагашкпг кпнцепуа у пквиру задаупг прпсупра. Сппспбан је да уради 
анализу ппуреба и акуивнпсуи, избпр адеквауних мауеријала и ппреме.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Визуелне и елекурпнске презенуације 
Увпђеое сууденуа у прпблем прпсупрне прпмпције и презенуације. Анализа ппуреба и акуивнпсуи. Анализа изведених 
пбјекауа. Сценскп псмищљаваое прпсупра. Технишке каракуерисуике кпнсурукуивних елеменауа кпји се кприсуе за градоу. 
Нашини пблагаоа и прилагпђаваое ппсупјећих сајамских елеменауа специфишним ппуребама. Анурпппмеуријски 
суандарди ппреме. Ппвезиваое свих наведених фаза у пбједиоену ликпвнп усаглащену прпсупрну целину са елеменуима 
сценскпг прпсупра. 

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

Тпкпм семесура суудену ради 2 прпјекуна задаука. Први задауак: уипски сајамски щуанд за шију кпнсурукцију се кприсуе 
мпдуларне сајамске кпнсурукције. Други задауак: индивидуални сајамски щуанд. Мпгућнпсу кпмбинпваоа са уипским 
сајамским елеменуима. Функципнална прганизација прпсупра - зпнска прерасппдела прпсупра. Исураживаое у пквиру 
кпнкреунпг индивидуалнпг задаука, прпграм делаунпсуи и нашин рада фирме кпја се презенуује. Дизајнерска и 
финансијска пгранишеоа услпвљена пплиуикпм фирме кпја се презенуује. Пд идејних скица дп идејнпг прпјекуа суудену се 
сисуемауски впди у пквиру индивидуалнпг задаука. У пквиру ваннасуавнпг рада, суудену са упућује на акууелне уенденције 
и савремене меупде рада и реализације. 

Литература 

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

2 Exhibition design / Philip Hughes / Laurence King 

3 Анурппплпщке мере и енуеријер / Панерп, Јулииус; Зелник Маруин / Грађевинска коига- Бепград,2009 

4 "Умеунпсу и визуелнп ппажаое", Р. Арнхајм Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1986. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1 0 / 2 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кпмбинпване меупде насуаве – излагаое, ппказиваое, исураживаое са кпнсулуацијама. 
Тепреуска насуава (предаваоа, визуелне и ел. презенуације). 
Пракуишна насуава, вежбе у кабинеуу щкпле са индивидуалним надзпрпм. 
Кпнсулуације, ваннасуавна делаунпсу (ппдразумева инфпрмисанпсу п нпвим уенденцијама). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 презентација 20 

практична настава два 
прпјектна задатка 

45 пдбрана рада 10 

Брпј излазака на испиу: 1 
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Студијски прпграм  Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Излпжбенп - сценски  прпстпр 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Пбавезни 

Услпв ПИ Излпжбенп сценски прпсупр 1 Шифра предмета 1IP2 1П 

Циљ 
предмета 

Суудену суише пснпвна знаоа ппуребна за наменскп прпјекупваое и дизајн елеменауа излпжбенпг прпсупра show rooma-а 
пфпрмљаваоем сценских целина. Псмищљаваоем излпжбенп-сценске  ппсуавке у прпсупру предвиђенпм за прпмпцију 
прпизвпда или делаунпсуи у пквиру ппсупјећег грађевинскпг пбјекуа суудену прплази целпкупан прпцес израде идејнпг 
прпјекуа са ппуребнпм уехнишкпм дпкуменуацијпм впдећи се суандардима функципналне прганизације  и ликпвнп-
есуеуским парамеурима за адапуације уе врсуе. Псппспбљаваое сууденуа за израду кпнцепуа дизајна кпји ппвезује 
есуеускп-ликпвне кпмппненуе излпжбенп сценске ппсуавке са прпсупрнпм целинпм ппсупјећег пбјекуа. Суудену уппзнаје 
услпве и пгранишеоа пбликпваоа  излпжбенп-сценскпг прпсупра у пквиру ппсупјећег пбјекуа. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је пперауивнп псппспбљен за : 
израду идејнпг прпјекуа са ппуребнпм презенуаципнпм дпкуменуацијпм у пквиру кпга су презенупване излпжбене целине 
излпжбенпг прпсупра задаупг пбјекуа. Сппспбан је за креауивнп и инпвауивнп размищљаое применљивп за дизајнираое 
кпмерцијалних прпсупра уе врсуе кап и за прилагпђаваое излагашкпг кпнцепуа пгранишеоима задаупг прпсупра. 
Oсппспбљен је dа изврщи анализу ппуреба и акуивнпсуи, изабере адеквауне мауеријале и ппрему.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Визуелне и елекурпнске презенуације. 
Увпђеое сууденуа у прпблем прпсупрне прпмпције и презенуације. Кпнцепу дизајна –урансфернп уппуребљаваое знаоа 
суешених у једнпм кпнуексуу на други. Анализа ппуреба и акуивнпсуи. Технишке каракуерисуике елеменауа кпји се кприсуе 
за излагаое. Прилагпђаваое ппсупјећих сегменауа енуеријера специфишним ппуребама. Анурпппмеуријски суандарди 
ппреме.Сисуемаускп впђеое сууденуа крпз целпкупан прпцес израде и презенуације идејнпг прпјекуа. 

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

Предвиђенп је да суудену упкпм семесура уради задауак  у пквиру кпга прплази целпкупан прпцес израде идејнпг 
прпјекуа. Ппшевщи пд исураживашкпг рада и уппзнаваоа са  нашинпм презенупваоа пдређене делаунпсуи. На пснпву 
прикупљене дпкуменуације присуупа анализи, а ппупм изради  презенуаципнпг кпнцепуа на пснпву кпга присуупа 
изради идејнпг прпјекуа адапуацијe-прилагпђаваоа ппсупјећег прпсупра  за ппуребе презенуаципнпг пбјекуа пп 
задауку. Вежбе су кпнципиране кап индивидуални рад са сууденуима  и пбухвауају функципналнп рещеое, креауивни 
кпнцепу и презенуацију индивидуалнпг задаука.  
У пквиру ваннасуавнпг рада суудену се упућује на акууелне уенденције и савремене меупде рада и реализације. 

Литература 

1 Архиуекупнскп прпјекупваое/ Е. Нпјферу /Грађевинска коига, Бепград; 2004 

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

3 Exhibition design / Philip Hughes/ Laurence King 

4 Shop design/ Eva Dallo / Harper Design International 2006. 

5 Суилпви намещуај, декпр 1 и 2/Ларус, Вук Карачић, 1972. 

6 Умеунпсу и визуелнп ппажаое/Р. Арнхајм Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1986 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кпмбинпване меупде насуаве – излагаое, ппказиваое, исураживаое са кпнсулуацијама 
Тепреуска насуава (предаваоа, визуелне и ел. презенуације) 
Пракуишна насуава, вежбе у кабинеуу щкпле са индивидуалним надзпрпм 
Кпнсулуације, ван насуавна делаунпсу (ппдразумева инфпрмисанпсу п нпвим уенденцијама) 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит Ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 Презентација 20 

практична настава 
прпјекат 

45 пдбрана рада 10 

Брпј излазака на испиу: 1 
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Студијски прпграм  Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Сурукпвне пснпвне суудије 

Назив предмета Сценски прпстпр у ентеријеру 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  ПИ Излпжбенп сценски прпсупр 2 Шифра предмета 1SP1 1П 

Циљ 
предмета 

Суудену суише пснпвна знаоа ппуребна за наменскп прпјекупваое привремене умеунишке или кпмерцијалне ппсуавке у 
прпсупру ппсупјећег прпдајнпг пбјекуа. Уппзнаваое сууденуа са кпмплекснпщћу, услпвљенпсуима и факуприма 
пгранишеоа кпје намеће функципнална прганизација прпсупра приликпм дизајнираоа сценске фпрме у пквиру прпдајних 
пбјекауа. Разумеваое-усппсуављаое кпрелације приликпм пренпщеоа иденуиуеуа прпизвпђаша у сферу енуеријера 
ппсупјећег пбјекуа, сагледаваое суилских пдредница сампг пбјекуа у пквиру кпјих се фпрмирају  специфишне сценске 
целине ради наглащаваоа иденуиуеуа специфишних излагаша. Усаглащаваое кпнцепуа дизајна ппсуавке и 
анурпппмеуријских суандарда ппреме ппсупјећег пбјекуа. Развијаое креауивнпг и инпвауивнпг размищљаоа и 
псппспбљаваое сууденуа за ппвезиваое есуеускп ликпвних кпмппненауа у пбједиоену и  функципналнп усаглащену 
прпсупрну целину са елеменуима сцене. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је пперауивнп псппспбљен за: 
Псмищљаваое кпнцепуа сценскпг прпсупра и пфпрмљаваое сценских излпжбених целина у пквиру задаупг прпдајнпг 
прпсупра. Израду идејнпг прпјекуа са презенуацијпм. Израду ппуребне уехнишке дпкуменуације за елеменуе кпји се 
израђују пп деуаљу. Сппспбан је да уради анализу ппуреба и акуивнпсуи, избпр адеквауних мауеријала и ппреме. Кприсуи 
креауивнп и инпвауивнп размищљаое ,ппвезује знаоа суешена на предмеуима Суилпви, Излпжбенп/сценски прпсупр, 
Намещуај 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Визуелне и елекурпнске презенуације. 
Пфпрмљаваое сценских излпжбених целина у пквиру прпдајних прпсупра. Увпђеое сууденуа у прпблем функципналне 
прганизације и ппзиципнираоа сценских прпсупра у складу са ппуребама кприсника у пквиру ппсупјећег грађевинскпг 
пбјекуа и оегпвих функципналних и суилских пдредница. Анализа ппуреба и акуивнпсуи. Анализа изведених пбјекауа 
слишне намене. Пфпрмљаваое специфишних сценских целина ради наглащаваоа иденуиуеуа разлишиуих прпизвпђаша. 
Нашини прилагпђаваоа ппсупјећих елеменауа енуеријера специфишним ппуребама. Улпга псвеуљеоа у сценским 
ппсуавкама, анурпппмеуријски суандарди декпра, ппрема пп деуаљу. 

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

Суудену упкпм семесура ради један задауак. У пквиру ппсупјећег пбјекуа пфпрмљаваое излпжбених целина прпдајнпг 
пбјекуа пп задауку. Исураживанјем, анализпм, примеоиваоем есуеускп ликпвних принципа суудену псмищљава 
презенуаципни излагашки кпнцепу на пснпву кпга присуупа изради идејнпг прпјекуа адапуацијe-прилагпђаваоа ппсупјећег 
прпсупра  за ппуребе индивидуалнпг задаука. Пд идејних скица прекп кпнцепуа дизајна дп израде кпмплеунпг идејнпг 
прпјекуа суудену разрађује неппхпдне садржаје у пквиру енуеријера. 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 Design for shoping  / Sara Manuelli / Abbeville Press, 2006. 

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

4 Malls & Department Stores / Chris van Uffelen / Braun  

5 Shopping architecture now /Philip Jodido 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 

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 (ппдразумева инфпрмисанпсу п нпвим уенденцијама). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 Презентација 20 

практична настава прпјекат 45 пдбрана рада 10 

Брпј излазака на испиу: 1 
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Студијски прпграм  Дизајн ентеријера 

Врста и нивп студија Сурукпвне пснпвне суудије 

Назив предмета Сценски прпстпр у ентеријеру 2   

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв  ПИ Сценски прпсупр у енуеријеру 1 Шифра предмета 1SP2 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое сууденуа са израдпм идејнпг прпјекуа једнпг визуелнп деуерминисанпг прпсупра са разлишиуим садржајима. 
У пквиру индивидуалнпг задаука псмищљаваое сценскпг прпсупра за разлишиуе намене- мпдне ревије, кпнцеруи, 
прпмпције у јавнпм прпсупру, видеп игре. Пвладаваое реалним и вирууелним сценским прпсупрпм. Развијаое 
сампсуалнпсуи и сисуемауишнпсуи у раду. Усаглащаваое кпнцепуа дизајна ппсуавке и анурпппмеуријских суандарда 
ппреме ппсупјећег пбјекуа.  
-Ппдсуицаое сууденауа да ппвезују и урансфернп уппуребљавају знаоа суешена у једнпм кпнуексуу (суилпви, намещуај, 
декпр) на други кпнуексу суварајући дизајнерски кпнцепу сценскпг прпсупра. 
-Ппдсуицаое сууденауа да ураже и налазе пригинална и креауивна рещеоа али и да кприсуе резулуауе ууђег искусува 
исураживаоем и анализпм. 

Исхпд 
предмета 

Суудену ппседује знаое ппуребнп за анализу ппсупјећих грађевинских пбјекауа и знаое да имплеменуираоем нпвих 
креауивних идеја ппсуигне баланс између сценских ппуреба пдређенпг дпгађаја и пгранишеоа кпја намеће прирпда 
ппсупјећег пбјекуа. Сппспбан је да урансфернп ппвезује знаоа суешена у разлишиуим пбласуима суудија примеоујући их  и 
прилагпђавајући на кпнкреунпм задауку. Кприсуи преднпсуи и разуме пгранишеоа савремених уехнплпгија и медија. 
Сппспбан је за израду кпмплеунпг идејнпг прпјекуа са ппјединим деуаљима извпђашкпг прпјекуа сценске ппсуавке. 
Ппседује знаое ппуребнп за адеквауну визуелну и вербалну презенуацију свпг дизајнерскпг рещеоа. 

садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Ппвезиваое знаоа суешених на предмеуима Сценски прпсупр 1,Суилпви, Намещуај, Икпнпграфија медија 
Анализа адеквауних рещеоа слишних уемауских задауака и имплеменуираое нпвих креауивних рещеоа уз свеснпсу п 
пгранишеоима задауим прирпдпм ппсупјећег грађевинскпг пбјекуа. Ууицај савремених  уехнплпгија и медија, мпдне 
ревије, concept store, мулуимедијални дпгађаји. Излагашки кпнцепуи у пквиру вищенаменских јавних пбјекауа . 
Исураживаое у пквиру кпнкреунпг задаука, услпвљенпсуи кпје вищенаменски пбјекау намеће у дизајнерскпм прпцесу. 

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

 Суудену упкпм семесура ради један задауак. Идејни прпјекау привремене умеунишке или кпмерцијалне ппсуавке у 
прпсупру ппсупјећег грађевинскпг пбјекуа или мулуимедијални дпгађај (event). Рад се сасупји пд прпјекуне дпкуменуације 
идејнпг прпјекуа и писанпг дела кпји садржи ппис ппсупјећег суаоа  и кпнцепуа  дизајна . Анализа изведених пбјекауа, 
кпнцепу изведених ппсуавки, анализа ппсупјећих грађевинских каракуерисуика пбјекуа, суандарди и нпрмауиви за израду 
разлишиуих сценских целина, ппвезанпсу у сувараоу јединсувене прпдајнп-излпжбене целине. 
Трансферна уппуреба знаоа суешених у преухпднпм щкплпваоу. Суудену се впди крпз кпмплеуан идејни прпјекау са 
ппјединим деуаљима извпђашкпг прпјекуа. 

Литература 

1 Design for shoping / Sara Manuelli / Abbeville Press, 2006. 

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

3 Designing with light /  Turner Janet / Crans-près-Céligny ,RotoVision SA ,1998 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Кпмбинпване меупде насуаве – излагаое, ппказиваое, исураживаое са кпнсулуацијама. 
Визуелне и елекурпнске презенуације. 
Пракуишна насуава, вежбе у кабинеуу щкпле са индивидуалним надзпрпм 
сампсуалнп исураживаое ресурса инфпрмација, кпнсулуације. 
Кпнсулуације са прпфесприма разлишиуих суудијских ппдрушја. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

25 Презентација 20 

практична настава прпјекат 45 пдбрана рада 10 

 
Брпј излазака на испиу: 1 
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Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Фптпграфија 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв  / Шифра предмета 1FT1 1П 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и 
вежбе 

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

Литература 

1 John Ingledew, Фпупграфија, ДпнВас 2013. 

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

3 Лиз Велс, Фпупграфија, Клип 2006.  

4 Викупр Бергин, Прпмищљаое фпупграфије, Делфи, 2016. 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 1 / / 2 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпсту  
тпку предаваоа  

30 презентација радпва  30 

Вежбе 40   

Брпј излазака на испиу: 1 

 
 

 

 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв / Шифра предмета 1MP1 1I 
Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

 
Тепријска и 
Практична настава 
(вежбе, ДПН, 
студијски 
истраживачки рад) 

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

Литература – НЕМА У БИБЛИПТЕЦИ! 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Дијалпщка меупда, анализа суудија слушаја, кпмпарауивна анализа 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку  
предаваоа 

20 Усмени испит 50 

Учешће у 
радипницама/вежбама 

10     

 Јавне прпјекције или сл. 20     

Брпј излазака на испиу: дп краја щкплске гпдине 

 
 



  

 

Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  / 
Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Пснпве дигиталне фабрикације  

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

Наставник/сарадник (за вежбе)    
Наставник/сарадник (за ДПН)   / 
Брпј ЕСПБ 4 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв / Шифра предмета 1OF1 1I 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са уехнплпгијпм израде мпдела, макеуе или прпуипа пбјекуа ппмпћу дигиуалнп 
дефинисаних ппдауака.  
Студент треба да: 
• cуекнe пснпвна знаоа o: превпђеоу дигиуалнпг у физишки пбјекау и физишкпг пбјекуа у дигиуални.
  
• развије вещуинy за: урансферну уппуребу знаоа суешених на другим умеунишким и сурушнп-
апликауивним предмеуима. 
• науши какп да: припреми 3Д мпдел, пдабере пдгпварајућу уехнику и мауеријал. Ппсуави парамеуре 
у спфуверу за 3д щуампу и ЦНЦ пбраду...  Исхпд 

предмета 
Пчекује се да студент:   
• разуме: принципе рада 3д щуампаша и ЦНЦ глпдалица. 
• преппзнаје: услпве и факупре пгранишеоа кпји се јављају при примени мауеријала и у сампм 
уехнплпщкпм прпцесу 3Д щуампе. 
• примеоује: пдгпварајућу уехнплпгију и спфувер за пбраду 3Д мпдела 
• буде сппспбан:  да планира прпцес щуампе пднпснп израде макеуе или прпупуипа.  
 

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, ЦНЦ пбраде дп ппследоих уенденција у сфери бипуехнплпгија, индусуријске 
прпизвпдое, ликпвне умеунпсуи, дизајна, архиуекууре  и грађевине. Уппзнаће се са свпјсувима 
мауеријала за израду дигиуалнп генерисаних физишких мпдела. 

-  

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

- Вежбе су ппсвећене пракуишнпм раду на фпупскенираоу (photogrammetry), скенираоу, мпделпваоу 
(Autodesk 3ds, Fusion 360, Blender) и припреми мпдела за щуампу (CURA), кап и 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 и ЦНЦ 
пбраду. 

Литература 

1  3D Printing for Artists, Designers and Makers, Stephen Hoskins, Bloomsbury Visual Arts, 2017 
2  The Ultimate Guide to 3D Printing 2014, Magbooks 
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 Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 
Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Прeдaвaоa сe oбaвљajy кoмбинoвaнoм нaсуaвнoм мeуoдoм : излaгaоeм, прojeкунoм мeуoдoм ( пoмoћy 
LCD прojeкуoрa и цруaоeм кoнкрeуних примeрa нa уaбли ), пoкaзивaоeм и oпсeрвaциjoм. Вeжбe 
oбyхвaуajy грyпни и индивидyaлни рaд сa суyдeнуимa, кoрeкуyрy и aнaлизy вeжби (yoшaвaоe yшeсуaлoсуи 
и врсуe грeщaкa) , врeднoвaоe и oцeоивaоe рaдoвa yз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа 

15 презентација 20 

графички радпви 5х5 25 пдбрана рада   10 

3д мпдели 3х10 30   

 70    30 

Брпј излазака на испит: 1 



 

Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  / 
Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Технике визуелне презентације  

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

Наставник/сарадник (за вежбе)    
Наставник/сарадник (за ДПН)   / 
Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезни 

Услпв / Шифра предмета 1TP1 1П 

Циљ предмета Пвладаваое сппспбнпщћу кприщћеоа перспекуивних меупда и оихпве примене на кпнкреуним 
задацима, вежбама и прпјекуима. Развијаое сппспбнпсуи приказиваоа предмеуа и прпсупра на 
цруежу урадиципналним презенуаципним уехникама. Уппзнаваое са мауеријалима за 
презенуацију и оихпвим каракуерисуикама кап и нашинпм уппуребе цруаћег прибпра за 
пдређену уехнику. Савладаваое уехнике приказиваое свеулпсуи, сенки, уексууре и мауеријала 
пд кпг је предмеу сашиоен. Уппзнаваое са спфуверима за дигиуалнп цруаое и сликаое пбраду 
фпупграфија, припрему, прелпм и презенуацију.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је пп пплпженпм испиуу сппспбан да сагледа прпсупр и предмеуе да их прикаже на 
презенуаципнпм цруежу и да пдабере уехнику примерену ппуребнпј презенуацији. Суудену влада 
урадиципналним презенуаципним уехникама и сппспбан је да их примени. Ппзнаје пснпве 
рашунарске графике и кприсуи улазне и излазне уређаје на рашунару. Кприсуи рашунар да 
прганизује и пбради расуерске и векупрске слике дпбијене са улазних уређаја. Суудену је пп 
пплпженпм испиуу сппспбан да прганизује и пбради фајлпве дпбијене рендерпваоем у 
спфуверима за пбраду расуерских и векупрских слика и да припреми презенуаципне лисупве уз 
кприщћеое, масуер сураница, мреже и впђица.  

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

- Насуавнп градивп пбухвауа низ уема из пбласуи цруаоа прпсупрних пблика урадиципналним и 
дигиуалним уехникама: 

- Перспекуива, прпппрције, визуелна хијерархија, кпмппзиција, бпја, уексуура, свеулпсу, слпјеви, 
ексуензије, рендерпваое прплаза, линијске и жишане фпрме, фпрмауи... 

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

Сууденуи на вежбама приремају презенуаципне цруеже за прпјекуну дпкуменуацију 
урадиципналним уехникама и на рашунару. Пбрађују фпупграфије и рендерпване слике, приремају 
презенуаципне лисупве и реализују презенуацију у адеквауним апликауивним спфуверима. 
Креирају цруеже прпсупрних пблика са нагласкпм на дпдељиваое мауеријала и уексуура задауим 
предмеуима и прпсупру. Паралелнп сууденуи исуражују уехнишке и изражајне мпгућнпсуи 
урадициналних уехника и рашунарске графике.  

Литература 

1 ПЕРСПЕКTИВА И АКСНПМЕTРИЈА, Рajнeр Toмe, Еврoпскo слoвo, Бeoгрaд, 1994 

2 Interior Design Visual Presentation: A Guide to Graphics, Models & Presentation Techniques, Mitton 
Maureen, Wiley,2004 3 Portfolios for Interior DesignersA Guide to Portfolios, Creative Resumes, and the Job Search Maureen 
Mitton, John Wiley 2010 4 How to Render: The Fundamentals of Light, Shadow and Reflectivity, Scot Robertson, Design Studio 
Press,(15 Nov. 2014) 5    How to Draw: drawing and sketching objects and environments from your imagination Scot Robertson,  

Thomas Bertling      
  Design Studio Press, 2013 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН уметнички истраживачки рад Пстали часпви 

1 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Прeдaвaоa сe oбaвљajy кoмбинoвaнoм нaсуaвнoм мeуoдoм : излaгaоeм, прojeкунoм мeуoдoм ( 
пoмoћy LCD прojeкуoрa и цруaоeм кoнкрeуних примeрa нa уaбли ), пoкaзивaоeм и oпсeрвaциjoм. 
Вeжбe oбyхвaуajy грyпни и индивидyaлни рaд сa суyдeнуимa, кoрeкуyрy и aнaлизy вeжби (yoшaвaоe 
yшeсуaлoсуи и врсуe грeщaкa) , врeднoвaоe и oцeоивaоe рaдoвa yз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку предаваоа 15 презентација 20 
графички радпви 7х5 35 пдбрана рада   10 

дизајн прпјекат 20   

 70    30 

Брпј излазака на испит: 1 

 
 



Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје 
(мпдул) 

 / 
Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета 3Д мпделпваое 1 

Наставник (за 
предаваоа) 

мр Драган Бпшкпвић, прпф. сс из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за 
вежбе) 

   
Наставник/сарадник (за 
ДПН) 

  / 
Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

   Услпв  ПИ Технике визуелне презенуације Шифра предмета 1MD1 1I 

Циљ предмета Пвладаваое прпцеспм креираоа урпдимензипналних пбјекауа, пснпва прпсупрних пблика, извпдних и 

закривљених ппврщина, слпжених пуних уела. Уппзнаваое са меупдама прпсупрне мпдификације.  

Суицаое знаоа п прпсупрним релацијама и урансфпрмацијама елеменауа и пбјекауа у прпсупру. 
Усвајаое вещуина неппхпдних за успещнп прпјекупваое, визуелизацију  и презенуацију. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
 Тумаши пбјекауе у прпсупру на пснпву дауих прпјекција или мпдела. 
 Мпделује гепмеуријски слпжене пбјекуе и прпсупр. 
 Примени мауеријале и мапе на измпделпване пбјекуе, 
 Примени свеуала, ппсуавља камере и влада крајоим прпцеспм визуелизације – рендерингпм.  
 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

- Гепмеуријски прпсупри, елеменуи прпсупра, прпјекције, кппрдинауни сисуем. 
- Међуспбни пднпси гепмеуријских елеменауа у прпсупру 
- Прикази 3Д мпделпваоа гепмеуријских уела и ппврщи. 

-    Прикази 3Д мпделпваое задауих пбјекуа и визуелизација мпдела. 
- Нашини кпуираоа прпјекција и деуаља генерисаних из 3д мпдела.... 
-  Практична 

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

- Ппсуупци креираоа једнпсуавних и слпжених пуних гепмеуријских уела. Нашин на кпји се кприсуе 
једнпсуавни и слпжени алауи кпји се уишу мпделпваоа у 3Д пкружеоу и мпдификпваоа 
урпдимензипналних пбјекауа. Израда 3Д приказа пбјекауа у архиуекуури и дизајну. Деуаљни прикази 
пбјекауа и мпдела, 3Д пресека и прпфила, финалних рендера прпјекауа, припрема и израда прпупуиппва 
... 

-  
Литература 

1 Рашунарска гепмеурија са 3Д Мпделпваоем. Марија Пбрадпвић (2015)  Академска мисап, Грађевински факулуеу 
Бепград. 2  Technical Drawing with Engineering Graphics,  15th 2016 by Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, Henry C. Spencer, Ivan L. 
Hill, John T. Dygdon, James E. Novak, R. O. Loving, Shawna E. Lockhart, Cindy Johnson, Marla Goodman, Pearson 2016 
 3  Digital modeling, William Vaughn, Pearson Education (US), 2012 

4  How to Render: The Fundamentals of Light, Shadow and Reflectivity, Scot Robertson, Design Studio Press,(15 Nov. 2014) 

5  Models & Prototypes, Yoshiharu Shimizu, Takashi Kojima, Masazo Tano, Matsuda, Shinji Graphic Sha Pub Co;    
 Shohan edition (1991) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Уметнички истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Прeдaвaоa сe oбaвљajy кoмбинoвaнoм нaсуaвнoм мeуoдoм: излaгaоeм, прojeкунoм мeуoдoм ( пoмoћy 
LCD прojeкуoрa и цруaоeм кoнкрeуних примeрa нa уaбли ), пoкaзивaоeм и oпсeрвaциjoм. Вeжбe 
oбyхвaуajy грyпни и индивидyaлни рaд сa суyдeнуимa, кoрeкуyрy и aнaлизy вeжби (yoшaвaоe yшeсуaлoсуи и 
врсуe грeщaкa) , врeднoвaоe и oцeоивaоe рaдoвa yз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа 

15 презентација 20 

Графички радпви 5х2 10 пдбрана рада   10 

3д мпдели 9х5 45   

 70    30 

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  / 
Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета 3Д мпделпваое 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)    
Наставник/сарадник (за ДПН)   / 
Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв  / Шифра предмета    1MD2 1I 

Циљ предмета Пвладаваое прпцеспм креираоа слпжених  урпдимензипналних пбјекауа, ампрфних прпсупрних 
пблика у енуеријеру и ексуеријеру, слпжених пуних уела. Уппзнаваое са напредним меупдама 
прпсупрне мпдификације.  
Суицаое знаоа п прпсупрним релацијама и урансфпрмацијама елеменауа и пбјекауа у прпсупру. 
Усвајаое вещуина неппхпдних за успещнп прпјекупваое, визуелизацију  и презенуацију. 

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да:  
- Напредним уехникама мпделпваоа и рендерпваоа,  припреми и сисуемауизаује све елеменауе 

прпјекуа,  
- Фпрмира, прпщирује и надпграђује визуелну библипуеку, 
- Кприсуи знаоа за развпј нпвих идеја кпнкуренуних на уржищуу. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

- Гепмеуријски принципи и ппсуупци при мпделпваоу слпжених пбјекауа. Презенуација апликауивних 
спфувера за мпделпваое.   

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

Реализација задауака и прпјекауа пд скице-кпнцепуа дп финалнпг прпизвпда ппмпћу напредних 
алауки за мпделпваое. Развпј кпнцепуа-идеје дп финалне 3Д презенуације ппмпћу: 3Д слпбпдних 
фпрми, алауки за визуелизацију и прављеое крауких анимација везаних за мпдел. 

Литература 

1  Technical Drawing with Engineering Graphics,  15th 2016 by Frederick E. Giesecke, Alva Mitchell, 
Henry C.  Spencer, Ivan L. Hill, John T. Dygdon, James E. Novak, R. O. Loving, Shawna E. Lockhart, 
Cindy Johnson, Marla Goodman, Pearson 2016 
 

2  Blender 3D: Noob to Pro, many authors and contributors, 2010 
3  Digital modeling, William Vaughn, Pearson Education (US), 2012 
4  How to Render: The Fundamentals of Light, Shadow and Reflectivity, Scot Robertson, Design Studio 

Press,(15 Nov. 2014) 
5   Models & Prototypes, Yoshiharu Shimizu, Takashi Kojima, Masazo Tano, Matsuda, Shinji Graphic 

Sha Pub Co;    
 Shohan edition (1991) Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 2 / / / 
Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Прeдaвaоa сe oбaвљajy кoмбинoвaнoм нaсуaвнoм мeуoдoм: излaгaоeм, прojeкунoм мeуoдoм ( 
пoмoћy LCD 
прojeкуoрa и цруaоeм кoнкрeуних примeрa нa уaбли ), пoкaзивaоeм и oпсeрвaциjoм. Вeжбe 
oбyхвaуajy грyпни и индивидyaлни рaд сa суyдeнуимa, кoрeкуyрy и aнaлизy вeжби (yoшaвaоe 
yшeсуaлoсуи и врсуe грeщaкa) , врeднoвaоe и oцeоивaоe рaдoвa yз aкуивнo yшeщћe суyдeнaуa. Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа 

15 презентација 20 

Графички радпви 5х3 15 пдбрана рада   10 

3д мпдели 4х10 40   

 70    30 

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Пснпвни енглески језик  

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв Тесу Шифра предмета 1EJ1 1I 

Циљ 
предмета 

 преглед и прпщириваое знаоа из енглескпг језика 

 пвладаваое пснпвним елеменуима сурукууре енглескпг језика 

 развијаое пснпвних кпмуникауивних сппспбнпсуи неппхпдних за успещнп сналажеое у 
разнпврсним живпуним и ппслпвним сиууацијама 

 акуивираое мпуивације за ушеое језика и развијаое шеуири језишке вещуине: шиуаоа, разумеваоа, 
писаоа и гпвпра 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни  да: 

 кприсуе енглески језик у свакпдневним сиууацијама 

 разумеју једнпсуавније уексупве на енглескпм језику, разгпварају п свпјим инуереспваоима, 
искусувима, планпвима и намерама, 

 правилнп кприсуе пснпвне грамауишке сурукууре  

 кприсуе лиуераууру и инуернеу за прпналажеое инфпрмација на енглескпм језику 

Садржај предмета 

 
Настава 

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

Литература 

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

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

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

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

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

6 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З.Игоауић, Ј.Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, Бепград, 
2003 
Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 / / / / 

 Метпде 
извпђеоа 
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку  
предаваоа 

20 усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 
 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Врста и нивп студија   

Назив предмета Средои енглески језик  

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за 
вежбе) 

  

Наставник/сарадник (за 
ДПН) 

  

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв за слушаое ИПП Пснпвни енглески језик или 
уесу 

Шифра предмета 1ЕЈ2 1I / 1ЕЈ3 1I 
Услпв за пријаву и пплагаое 

испита 

ПИ Пснпвни енглески језик или уесу 

Циљ 
предмета 

 развијаое свих елеменауа сурукууре енглескпг језика на средоем нивпу кпмуникауивних 
сппспбнпсуи 

 пдржаваое мпуивације за ушеое језика и развијаое шеуири језишке вещуине: шиуаоа, разумеваоа, 
писаоа и гпвпра 

 псппспбљаваое за сппразумеваое на енглескпм језику и правилнп кприщћеое енглескпг језика у 
живпуним и ппслпвним сиууацијама 

 пбушаваое за писаое извещуаја п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да:  

 кприсуе енглески језик уз прилагпђаваое лексике и грамауике живпуним и ппслпвним сиууацијама  

 преппзнају пснпвне суилпве и напищу нефпрмалнп и фпрмалнп писмп 

 акуивнп кприсуе усвпјену лексику и грамауишке сурукууре 

 пищу извещуај п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 
Садржај предмета 

 
Настава 

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

Литература 

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

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

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

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

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

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

7 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З.Игоауић, Ј.Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 2003 
Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит Ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

20 усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 
 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Врста и нивп студија   

Назив предмета Стручни енглески језик  

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за 
вежбе) 

  

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни                           

Услпв за слушаое ИПП Средои енглески 
језик  

Шифра предмета 1ЕЈ4 1I / 1ЕЈ5 1I 
Услпв за пријаву и пплагаое 

испита 

ПИ Средои енглески језик 

Циљ 
предмета 

 развијаое свих елеменауа сурукууре енглескпг језика на средоем нивпу кпмуникауивних 
сппспбнпсуи 

 пдржаваое мпуивације за ушеое језика и развијаое шеуири језишке вещуине: шиуаоа, 
разумеваоа, писаоа и гпвпра 

 псппспбљаваое за сппразумеваое на енглескпм језику и правилнп кприщћеое 
енглескпг језика у живпуним и ппслпвним сиууацијама 

 пбушаваое за писаое извещуаја п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни да:  

 кприсуе енглески језик уз прилагпђаваое лексике и грамауике живпуним и ппслпвним 
сиууацијама  

 преппзнају пснпвне суилпве и напищу нефпрмалнп и фпрмалнп писмп 

 акуивнп кприсуе усвпјену лексику и грамауишке сурукууре 

 пищу извещуај п некпм кулуурнпм дпгађају, коизи или филму 
Садржај предмета 

 
Настава 

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

Литература 

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

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

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

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

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

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

7 ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З.Игоауић, Ј.Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 
2003 
Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 / / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит Ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

20 усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 
 



 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера, Графички дизајн, Медији слике    

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Eнглески језик у уметнпсти  

Наставник (за предаваоа) Мр Маја Лазпвић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни                     

Услпв за слушаое ИПП Сурушни енглески језик 
Шифра предмета 1ЕЈ6 1I 

Услпв за пријаву и пплагаое испита ПИ Сурушни енглески језик 

Циљ 
предмета 

 уппзнаваое са каракуерисуикама енглескпг језика у умеунпсуи и пвладаваое уерминплпгијпм везанпм 
за умеунпсу    

 прпщириваое знаоа енглескпг језика крпз анализу и превпд уексупва везаних за умеунпсу, праћеое 
умеунишких дпгађаја, дискусију 

 писаое радне бипграфије и апликације на енглескпм језику 

 псппспбљаваое за даље ушеое, рад и усаврщаваое на енглескпм језику 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да су сууденуи сппспбни  да:  

 гпвпре и пищу п умеунишким уемама на енглескпм језику, напищу радну бипграфију и апликацију  

 разгпварају п умеунпсуи, умеуницима, умеунишким правцима  кприсуећи сурушну уерминплпгију и 
превпде уексупве везане за умеунпсу и дизајн  

 кпнуинуиранп прауе дпгађаје у свеуу умеунпсуи, прпналазе ппуребне ппдауке на енглескпм језику из 
разлишиуих извпра 

 успещнп кпмуницирају, сарађују са кплегама, усаврщавају се кприсуећи знаое енглескпг језика 

Садржај предмета 

 
Настава 

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

Литература 

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

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

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

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

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

6 The Concise Oxford Dictionary of Art & Artists, Chilvers I., Oxford University Press, 2003  
The Heinemann ELT English Grammar, Beaumont D & Granger C, Macmillan Education, Oxford, 2008 
The Concise Oxford Dictionary of Art Terms, Michael Clarke, Oxford University Press, 2001 
A Dictionary of Modern Design, Jonathan M.Woodham, Oxford University Press, 2004 
ЕНГЛЕСКП СРПСКИ СРПСКП ЕНГЛЕСКИ РЕШНИК, З.Игоауић, Ј.Кпвашевић, Инсуиууу за суране језике, 2003 
Илусурпвани енглески решник Пксфпрд, Младинска коига Нпва, Нпви Сад, 2002 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2  / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит Ппена 

Активнпст у тпку  
предаваоа 

20 усмени испит 40 

Задаци 20   

Кплпквијум 20   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 

 
 

 



Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдерне уметнпсти 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв за слушаое ИПП  Исуприја умеунпсуи 2 
Шифра предмета 1IU3 1П 

Услпв за пријаву и пплагаое испита ПИ  Исуприја умеунпсуи 2 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Прак. нас.  

Литература 

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 

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

3  The Challenge of the Avant-Garde, Paul Wood ... [et al.]. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 
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 

Кплпквијум 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдерне уметнпсти 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв за слушаое ИПП  Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 Шифра 
предмета 

1IU4 1П 
Услпв за пријаву и пплагаое испита ПИ  Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Прак. 
настава  

 

Литература 

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

2 Modernism, Richard Weston 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја мпдернoг дизајна 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв за слушаое ПИ Исуприја умеунпсуи 1 и 2,  
ИПП Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 и 2 Шифра 

предмета 
1IU5 1П 

Услпв за пријаву и пплагаое испита ПИ Исуприја мпдерне умеунпсуи 2 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична настава 
и вежбе 

 

Литература 

1 David Raizman, History of Modern Design 

2 Nikolas Pevzner, Izvori moderne arhitekture i dizajna  

3 Jonathan M. Woodham, Twentieth Century Design 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 
 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја уметнпсти 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв  / Шифра предмета 1IU1 1П 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и вежбе 

 

Литература 

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 

2 Х.В.Јанспн, Исуприја умеунпсуи, Бепград, вище издаоа 

3 Biblijske legende, Kosidovski, Zenon   

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

Кплпквијум 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Истприја уметнпсти 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв за слушаое  ИПП Исуприја умеунпсуи 1 
Шифра предмета 1IU2 1П 

Услпв за пријаву и пплагаое испита ПИ Исуприја умеунпсуи 1 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и вежбе 

 

Литература 

1 Ернсу Гпмбрих, Умеунпсу и оена исуприја, вище издаоа 

2 Х.В.Јанспн, Исуприја умеунпсуи, Бепград, вище издаоа 

3 Umetnost renesanse, Peter i Linda Murray 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Теприја савремене уметнпсти 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв за слушаое ПИ Исуприја умеунпсуи 1 и 2,  
ИПП Исуприја мпдерне умеунпсуи 1 и 2 
ИПП Исуприја мпдернпг дизајна Шифра предмета 1IU6 1I 

Услпв за пријаву и 
пплагаое испита 

ПИ Исуприја мпдернпг дизајна 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и вежбе 

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

Литература 

1 Moderna umetnost : 1770 - 1970 - 2000. 3, Bonito, Oliva Akile; Argan, Đulio Karlo 

2 Art Today, Taylor, Brandon   

3 O normalnosti : umetnost u Srbiji, 1989-2001, Branislava Anđelkovid, Branislav Dimitrijevid 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 / / / 0 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Семинарски рад 30 Усмени испит 60 

Присуствп на настави 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 



 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета УВПД У ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв / Шифра предмета 1UE1 1O 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваоа са пснпвним елеменуима уехнишкпг цруаоа, сурушнпм уерминплпгијпм и садржајем уехнишке 
дпкуменуације ; Сампсуалнп шиуаое и анализа архиуекупнских прпјекауа и прпјекауа енуеријера ; 
Сампсуалнп предсуављаое задауих прпсупра и сппсувених рещеоа адеквауним уехнишким цруежпм; 
Уппзнаваое анурппплпщких мера у енуеријеру; Димензипнисаое и дисппзиција намещуаја и ппреме 

Исхпд 
предмета 

 Разумеваое   свих  фаза и динамике у прпцесу дизајна енуеријера и реализације прпјекуа; 
Псппспбљаваое сууденауа за шиуаое и анализу прпјекауа енуеријера, разумеваое свих делпва уехнишке 
дпкуменуације; Суицаое пракуишних знаоа из пбласуи уехнишкпг цруаоа; Разумеваое  инуеракције људи 
и уппуребних предмеуа у даупм прпсупру; Суицаое знаоа и вещуина за сампсуалнп прпјекупваое 
пснпвних јединица архиуекупнскпг прпсупра 

 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Дизајн енуеријера, ппис делаунпсуи и мпгућнпсуи реализације 
- Принципи прпјекупваоа енуеријера 
- Архиуекупнски елеменуи у енуеријеру 
- Пснпве архиуекупнскпг цруаоа, уерминплпгпја, нашин приказиваоа прпсупра, размера 
- Анурппплпщке мере и енуеријер 
- Димензинпсаое пснпвних јединица архиуекупнскпг прпсупра у пднпсу на мирпваое и креуаое 

људске фигуре 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Индивидуални графишки радпви у складу са уемпм предаваоа: 
- Ппсупјеће суаое, узимаое мера на лицу месуа и израда цруежа 
- Мпја спба, приказ крпз уехнишки цруеж 
- Задауи прпсупр, приказ крпз уехнишки цруеж 
- Макеуа, нагласак на архиуекупнским елеменуима у енуеријеру 
- Типишне архиуекупнске јединице, димензипнисаое и уехнишки приказ 

 

Литература 

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

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

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

4. 24 часа архитектуре, др Милан Ракпшевић, Припн ару, Бепград 2017. гпд. 

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

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

7. Елементи прпјектпваоа са разрадпм прпјеката, Бранислав Рашкпманпвић, ЗУНС, Бепград 1997. гпд. 

8. Техничкп цртаое, Гпрдана Дулић, ЗУНС, Бепград, 2006. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз уеприски деп – предаваоа и презенуације и пракуишан деп – израда графишких 
радпва и макеуа са анализпм и кпрекуурпм. 
Прпвера знаоа се врщи крпз два кплпквијума, на кпме суудену примеоује суешена знаоа и вещуине у 
уехнишкпм цруаоу и димензипналнпј анализи прпсупра. 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза и задаука на заврщнпм испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 20 Писмени испит – тест и графички задатак 40 

Два кплпквијума 40     
Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 



 
 
 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета КПНСТРУКЦИЈЕ И ЕНТЕРИЈЕР 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 8 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ УВПД У ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА Шифра предмета 1KE1 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваоа са пснпвним уерминплпгијпм и  уиппвима кпнсурукуивних склпппва пбјекауа; Уппзнаваое са 
кпнсурукуивним елеменуима и инсуалацијама у енуеријеру и нашинпм на кпји ууишу на прпјекуануску 
слпбпду; Мпгућнпсу ууицаја на ппсупјећу кпнсурукцију са циљем псувареоа нпвих енуеријерских рещеоа; 
Уппзнаваое суандарда, мауеријала и заврщних пбрада у грађевинарсуву 

Исхпд 
предмета 

Суицаое пснпвнпг знаоа из пбласуи архиуекупнских кпнсурукција и разумеваое везе између кпнсурукције 
и фпрме; Суицаое пснпвнпг знаоа п уиппвима зидпва, ппдпва,  уаваница, веруикалних и хпризпнуалних 
кпмуникација и пувпра у архиуекупнскпм прпсупру; Усвајаое знаоа п врсуама инсуалација у зградарсуву, 
нашину функципнисаоа и ууицаја на прпјекупваое енуеријера; Унапређеое ппсупјећих и суицаое нпвих 
знаоа у прпјекупваоу пснпвних јединица архиуекупнскпг прпсупрa 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Сппљои и унууращои елеменуи зграда, ппдела елеменауа према функцији 
- Врсуе кпнсурукуивних склпппва, масивни, скелеуни и прпсупрнп ппврщински сисуем 
- Веруикални елеменуи пбјекауа, зидпви и суубпви 
- Пувпри у зидпвима, прпзпри и врауа 
- Веруикалне кпмуникације, суепенице, суепенищне пграде, димензипнисаое и нашин приказиваоа 
- Хпризпнуални елеменуи  – уаванице и ппдпви 
- Крпвпви, ппдела и елеменуи крпва 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Индивидуални графишки радпви у складу са уемпм предаваоа: 
- Пбраде ппдпва, зидпва и плафпна 
- Суепенищуе и суепенищна пграда 
- Макеуа, нагласак на архиуекупнским елеменуима у енуеријеру 
- Вежбе прпјекупваоа 

Литература 

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

2. Класични дрвени крпвпви, Слпбпдан Илић, Грађевинска коига, 2003.   

3. Енциклппедија архитектуре, Слпбпдан Малдини, Бепград 2004. 

4. Енциклппедија архитектуре, Слпбпдан Малдини, Бепград 2004. 

5. Грађевинске кпнструкције за I и II разред грађевинске щкпле, Биљана Благпјевић, ЗУНС, Бепград, 2004. гпд. 

6. Грађевинске кпнструкције III разред грађевинске щкпле, Биљана Благпјевић, ЗУНС, Бепград, 2004. гпд. 

7. Архитектпнске кпнструкције-кпнструктивни масивни склпп, Ранкп Трбпјевић, Припн, Бепград 2001. 

8. Елементи прпјектпваоа са разрадпм прпјеката, Бранислав Рашкпманпвић, ЗУНС, Бепград 1997. гпд. 

9. Архитектпнске кпнструкције 1-2,Пeуaр Крсуић; Наушна коига , Бeoгрaд, 1990 гпд.  

10. Прпзпри и врата, Миoдрaг Пeурoвић, Архиуeкуoнски фaкyлуeу , Бeoгрaд 

11. Збирка техничких прпписа у грађевинарству, ко. 3, Бпжидар Фурунчић, Грађевинска коига, 1972. гпд. 

12. Архитектпнски нпрмативи у грађеоу, Впјислав Дамјанпвић, Грађевинска коига, Бепград, 1973. 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз уеприски деп – предаваоа и презенуације и пракуишан деп – израда графишких 
радпва и макеуа са анализпм и кпрекуурпм. Прпвера знаоа се врщи крпз два кплпквијума, на кпме суудену 
примеоује суешена знаоа и вещуине у прпјекупваоу  у пднпсу на задауи кпнсурукуивни склпп 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза и задаука на заврщнпм испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 20 Писмени испит – тест и графички задатак 40 

Два кплпквијума 40     

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Дизајн ентеријера 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ Кпнсурукције и енуеријер Шифра предмета 1DE1 1П 

Циљ 
предмета 

Суицаое знаое п прпцесу дизајнираоа суамбенпг енуеријера, п суандардима ппреме и функципналнпј 
прганизацији разлишиуих суамбених прпсуприја, п правилнпм пдабиру ппреме и мауеријала уз  
ппщупваое ликпвних вреднпсуи. 
Развијаое вещуина за ппуималну функципналну прганизацију, екпнпмишнп кприщћеое прпсупра и 
задпвпљеое ппуреба кприсника. 

Исхпд 
предмета 

Предмеу пмпгућава сууденуима да се псппспбе за сампсуалну израду идејнпг рещеоа суамбенпг 
енуеријера, уехнишке дпкуменуације и избпра ппреме. Сппспбан је да развије кпнцепу еуеријера у складу 
са ппуребама клијенуа. 

Садржај предмета 
Израда идејнпг прпјекуа за маоу суамбену јединицу. 
        - прпцес дизајнираоа суамбенпг енуеријера, мереое и анализа 
        - кпнцепт, суил и лишнпсу клијенуа, елеменуи енуеријера кап кпнцепу, ликпвнпсу 
        - функципналнпст, веза између прпсупра и кприсника, зпне у енуеријеру 
        - Антрппплпшке мере, преппруке за суандарде у прпјекупваоу 
        - Ппрема и материјали, уехнишка дпкуменуација елеменауа у енуеријеру 
        - Изгледи и пресеци, деуаљна анализа прпсупра, зидпва и ппреме у енуеријеру 
        - Презентација, примена спфуверских алауа за припреме презенуације 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

Израда прпјекуа пд ппсупјећег суаоа енуеријера дп презенуације идејнпг рещеоа. 
Функципнална прганизација прпсупра са дисппзицијпм ппреме, пснпва ппдпва, 
пснпва плафпна са дисппзицијпм расвеуе, каракуерисуишни изгледи, пресеци и перспеуиве. 

Литература 

1. Анурппплпщке мере и енуеријер – Панерп/Зелник, Грађевинска коига 2009 

2. Архиуекупнскп прпјекупваое – Ернесу Нпјферу, Грађевинска коига 2004 

3. Dizajn enterijera, - Jenny Gibbs Don Vas, 2009 

4. Ппјмпвник, архиуекуура, енуеријер, дизајн, примеоена умеунпсу, Р.Милпсављевић, М. Милпсављевић 

5. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Усмена предаваоа крпз визуелне елекурпнске презенуације. Теме се пбрађују према редпследу 
наведенпм у садржају предмеуа. Вeжбe oбyхвaуajy грyпни и индивидyaлни рaд сa суyдeнуимa, кoрeкуyрy и 
aнaлизy прпјекуне дпкуменуације. Пцена се фпрмира на пснпву предиспиуних пбавеза и презенуације 
прпјекуа на испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Презентација 30 

практична настава 
прпјекат 

40     

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 7 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ  Дизајн енуеријера 1 Шифра предмета 1DE2 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са кпнкреуним прпјекуним задаукпм из пбласуи суамбенпг или јавнпг енуеријера у  склппу 
архиуекупнске целине пбјекуа; 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; Уппзнаваое са садржајем уехнишке дпкуменуације 
ппуребне за презенуацију и реализацију прпјекуа и псппспбљаваое за припрему исуе 

Исхпд 
предмета 

Псппспбљаваље сууденуа да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг делпваоа крпз идејни прпјекау кпји 
уемауски и меупдплпщки прпизилази из задауе уеме и прпјекунпг задаука 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Пснпвна намена пбјекуа, суамбени или јавни енуеријер, маое фрекфенунпсуи и једнпсуавнијих  
функципналих захуева (ппрпдишни суан, канцеларијски прпсупр, агенција, ппслпвница, салпн за 
маое слпжене услужне делаунпсуи ) 

- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, инвесуиципнпг улагаоа и есуеускпг 
пшекиваоа инвесуиупра 

- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима  кприсника и зауешенпј  кпнсурукцији 
- Анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице енуеријера 
- Презенуација прпјекуа 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  идејнпг 
прпјекуа. 

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. Енциклппедија архитектуре, Слпбпдан Малдини, Бепград 2004. гпд. 

4. Дизајн ентеријера, Jenny Gibbs, Дпн Вас, Бепград, 2009.гпд.  

5. Осветљеое у архитектури, захтеви и смернице за прпјектпваое, Лидија Ђпкић, Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2007. гпд 

6. Designing with light, Janet  Turner, RotoVision SA, 1998.                                                        
7. Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

8. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз усменп излагаое и визуелне елекурпнске презенуације – анализа прпјекунпг 
задаука и прпблемауике, презенуација и анализа изведених прпјекауа, дискусија, кпрекууре прпјекуа и 
пракуишан деп – израду идејнпг прпјекуа енуеријера 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза (ангажпваое и разрада прпјекуа) и испиуних 
пбавеза (заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 20 Презентација и пдбрана прпјекта 50 

Прпјекат 30     
Брпј излазака на испит: 1 

 
 

 
 
 
 
 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 3 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ Дизајн енуеријера 2 Шифра предмета 1DE3 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са кпнкреуним прпјекуним задаукпм из пбласуи суамбенпг или јавнпг енуеријера у  склппу 
архиуекупнске целине пбјекуа; 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; Уппзнаваое са садржајем уехнишке дпкуменуације 
ппуребне за презенуацију и реализацију прпјекуа и псппспбљаваое за припрему исуе 

Исхпд 
предмета 

Псппспбљаваље сууденуа да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг делпваоа крпз идејни прпјекау кпји 
уемауски и меупдплпщки прпизилази из задауе уеме и прпјекунпг задаука 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Пснпвна намена пбјекуа, суамбени или јавни енуеријер, кпмплекснијих  функципналих захуева 
(ппрпдишна кућа, ппслпвни прпсупр, предщкплске  усуанпве, угпсуиуељски пбјекау маоег 
капациуеуа ) 

- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, инвесуиципнпг улагаоа и есуеускпг 
пшекиваоа инвесуиупра 

- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима  кприсника и зауешенпј  кпнсурукцији 
- Анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице енуеријера 
- Презенуација прпјекуa 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  идејнпг 
прпјекуа. 

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. Дизајн ентеријера, Jenny Gibbs, Дпн Вас, Бепград, 2009.гпд.  

5. Осветљеое у архитектури, захтеви и смернице за прпјектпваое, Лидија Ђпкић, Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2007. гпд 

6. Designing with light, Janet  Turner, RotoVision SA, 1998.                                                        
7. Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

8. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз усменп излагаое и визуелне елекурпнске презенуације – анализа прпјекунпг 
задаука и прпблемауике, презенуација и анализа изведених прпјекауа, дискусија, кпрекууре прпјекуа и 
пракуишан деп – израду идејнпг прпјекуа енуеријера 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза (ангажпваое и разрада прпјекуа) и испиуних 
пбавеза (заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 20 Презентација и пдбрана прпјекта 50 

Прпјекат 30     

Брпј излазака на испит: 1 

 
 

 
 
 
 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Дизајн јавнпг ентеријера 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв ПИ Дизајн енуеријера 3 Шифра предмета 1JЕ1 1I 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са кпнкреуним прпјекуним задаукпм из пбласуи суамбенпг или јавнпг енуеријера у  склппу 
архиуекупнске целине пбјекуа; 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; Уппзнаваое са садржајем уехнишке дпкуменуације 
ппуребне за презенуацију и реализацију прпјекуа и псппспбљаваое за припрему исуе 

 
Исхпд 
предмета 

Псппспбљаваље сууденуа да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг делпваоа крпз идејни прпјекау и 
радипнишке цруеже ппреме,  кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из задауе уеме и прпјекунпг задаука 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Пснпвна намена пбјекуа, јавни енуеријер кпмплексних функципналих захуева ( угпсуиуељски 
пбјекау - хпуел, хпсуел, ресупран, щкплске усуанпве, здравсувене усуанпве ) 

- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, инвесуиципнпг улагаоа и есуеускпг 
пшекиваоа инвесуиупра 

- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима  кприсника и зауешенпј  кпнсурукцији 
- Анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице енуеријера 
- Презенуација прпјекуа 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  идејнпг 
прпјекуа. 

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. Дизајн ентеријера, Jenny Gibbs, Дпн Вас, Бепград, 2009.гпд.  

5. Осветљеое у архитектури, захтеви и смернице за прпјектпваое, Лидија Ђпкић, Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2007. гпд 

6. Designing with light, Janet  Turner, RotoVision SA, 1998.                                                        
7. Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

8. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 4 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз усменп излагаое и визуелне елекурпнске презенуације – анализа прпјекунпг 
задаука и прпблемауике, презенуација и анализа изведених прпјекауа, дискусија, кпрекууре прпјекуа и 
пракуишан деп – израду идејнпг прпјекуа енуеријера 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза (ангажпваое и разрада прпјекуа) и испиуних 
пбавеза (заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 20 Презентација и пдбрана прпјекта 50 

Прпјекат 30     

Брпј излазака на испит: 1 

 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Дигиталне технике 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв / Шифра предмета 1DT1 1П 

Циљ 
предмета 

Пвладаваое пснпвним спфуверским алауима и прпграмерским вещуинама у функцији рещаваоа 
разлишиуих прпблема примеоених у прпјекупваоу енуеријера. 

Исхпд 
предмета 

Предмеу пмпгућава сууденуима да се псппспбе за сампсуалну израду уехнишких цруежа кприсуећи 
савремене спфувере за 2Д цруаое. (AutoCad) 

Садржај предмета: 
Тепријска настава:  
 -Увпд у прпјекупваое применпм рашунара, уппзнаваое са уерминплпгијпм и пснпвним принципима рада у AutoCad-u.  
 -Разумеваое разлике између векупрских и расуерских цруежа. 
- Ппдещаваое пснпвних парамеуара 
- Пснпвне и ппмпћне меупде цруаоа 
- Рад са кпмандама за креираое и селекупваое пбјекауа, меоаое и урансфпрмацију пбјекауа 
- Прганизпваое и дефинисаое пспбина пбјекуа применпм слпјева 
 -Кпуираое цруежа према суандардима у прпјекувпваоу енуеријера 
-Припрема за щуампаое уехнишке дпкуменуације. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

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

Литература 

1. Osnove AutoCad-a, Saša Ilid, Mikro knjiga 2017 

2. AutoCad 2017 for Architectural Design, Tutorial Book, 2016 

3. AutoCad 2016 Tutorial, First level 2D Fundamentals, Randy H. Shih 

4. Mastering AutoCad - 2019 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа,вежбе и заврщни испиу се пдвијају у рашунарскпм кабинеуу. 
Теме се пбрађују према редпследу наведенпм у садржају предмеуа. 
Прпвера знаоа се врщи крпз два кплпквијума, где је суудену дужан да уради и пракуишнп примени један 
пд задауих прпблема. Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза и задаука на заврщнпм 
испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа  

30 Практични деп испита - задаци 30 

Два кплпквијума 40     

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Дигиталне технике 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ Дигиуалне уехнике 1 Шифра предмета 1DT2 1П 

Циљ 
предмета 

Пвладаваое пснпвним спфуверским алауима и прпграмерским вещуинама у функцији рещаваоа 
разлишиуих прпблема примеоених у прпјекупваоу енуеријера. Уппзнаваое са пснпвним уехникама 
цруаоа у 3Д пкружеоу и мпделпваоем ппреме у енуеријеру ппмпћу уехнишке дпкуменуације. 

Исхпд 
предмета 

Предмеу пмпгућава сууденуима да се псппспбе за сампсуалну израду уехнишких цруежа 
кприсуећи савремене спфувере за 3Д цруаое. (3DStudio Max) 

Садржај предмета: 
Тепријска настава: 
  - Уппзнаваое са пкружеоем и инуерфејспм 
  - Нашини селекције и управљаое пбјекуима, пспбине пбјекауа и слпјеви  
  - Имппрупваое из других спфувера, креираое 3Д пбјекуа из 2д цруежа 
  - 3Д мпделпваое пбјекауа 
  - Кприщћеое ппсупјећих ресурса гпупвих мпдела 
  - Тексуурисаое пбјекауа и креираое мапа за фпупреалисуишнп рендерпваое 
  - Кпнурплисаое резмере и пднпса 
  - Уппуреба свеула и кпнурпла сенки 
  - Ппдещаваое камере за рендеринг 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

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

Литература 

1 3D Studio Max Speed Modeling for 3D Artist- 2012 

2 Autodesk 3DS Max 2014 Essentials, Randi L Derakhshami 

3 Autodesk 3DS Max Materials and Mapping 2010 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа,вежбе и заврщни испиу се пдвијају у рашунарскпм кабинеуу. 
Теме се пбрађују према редпследу наведенпм у садржају предмеуа. 
Прпвера знаоа се врщи крпз два кплпквијума, где је суудену дужан да уради и пракуишнп примени један 
пд задауих прпблема. Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза и задаука на заврщнпм 
испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Практични деп испита - задаци 30 

Два кплпквијума 40     

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Визуализација ентеријера 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ИЗБПРНИ 

Услпв / Шифра предмета 1VE1 1I 

Циљ 
предмета 

Циљ предмеуа је да се дизајнери енуеријера у ппупунпсуи пбуше да свпја знаоа из пбласуи прпјекупваоа и 
функципналне прганизације енуеријера реализују уз ппмпћ спфуверскпг пакеуа Autodesk 3D Studio Max. 
Псппспбљаваое сууденауа да кприщћеоем разлишиуих дигиуалних уехника генерищу и визуализују 
енуеријерску сцену. 

Исхпд  
предмета 

Предмеу пмпгућава разумеваое прпцеса прпјекупваоа енуеријера, сагледаваое пбјекауа у прпсупру крпз 
3Д приказе. Да суешена знаоа примеоују у даљем прпцесу пбразпваоа кап и у будућем прпфесипналнпм 
раду. 

Садржај предмета: 
Тепријска настава 
- Напредне уехнике графишке пбраде дигиуалних слика.  
- Криуишка суудија уиппва енуеријерских визуализација пп намени и нашину приказиваоа.  
- Примери разлишиуих присуупа мпделпваоу и репрезенуацији у пднпсу на разлишиуе циљеве приказиваоа.  
- Свеулп у рашунарскпј графици 
- Ппције рендерпваоа 
- Напредна уппуреба мауеријала  
- Ппуимизација презенуација за веб приказиваое.  
- Примена спфуверских алауа за припреме презенуација. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Инуензивна пракуишна пбука сууденауа кприщћеоем кпнкреунпг спфувера за цруаое уз ппмпћ рашунара 
кпји се кприсуи у прпјекупваоу енуеријера.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 Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа и вежбе се пдвијају у рашунарскпм кабинеуу. 
Теме се пбрађују према редпследу наведенпм у садржају предмеуа. 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбавеза и презенуације прпјекуа на испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Презентација 30 

практична настава 
прпјекат 

40     

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Дизајн стамбенпг ентеријера 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 6 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни 

Услпв ПИ Дизајн енуеријера 3 Шифра предмета 1SE1 1I 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са кпнкреуним прпјекуним задаукпм из пбласуи суамбенпг  енуеријера у  склппу архиуекупнске 
целине пбјекуа; 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; Уппзнаваое са садржајем уехнишке дпкуменуације ппуребне за презенуацију и 
реализацију прпјекуа и псппспбљаваое за припрему исуе 

 
Исхпд 
предмета 

Псппспбљаваље сууденуа да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг делпваоа крпз идејни прпјекау и 
радипнишке цруеже ппреме,  кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из задауе уеме и прпјекунпг задаука 

Садржај 
предмета: 
Тепријска 
настава:  
  
 

- Пснпвна намена пбјекуа, суамбени енуеријер кпмплексних функципналих захуева  
- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, инвесуиципнпг улагаоа и есуеускпг 

пшекиваоа инвесуиупра 
- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима  кприсника и зауешенпј  кпнсурукцији 
- Анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице енуеријера 
- Презенуација прпјекуа 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  идејнпг 
прпјекуа. 

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. 100 Contemporary house, Philip Jodidio, Taschen 2016 

4. Дизајн ентеријера, Jenny Gibbs, Дпн Вас, Бепград, 2009.гпд.  

5. Осветљеое у архитектури, захтеви и смернице за прпјектпваое, Лидија Ђпкић, Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2007. гпд 

6. Designing with light, Janet  Turner, RotoVision SA, 1998.                                                        
7. Small architecture, Philip Jadidio, Taschen, 2017. god 

8. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 4 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Насуава се пдвија крпз усменп излагаое и визуелне елекурпнске презенуације – анализа прпјекунпг 
задаука и прпблемауике, презенуација и анализа изведених прпјекауа, дискусија, кпрекууре прпјекуа и 
пракуишан деп – израду идејнпг прпјекуа енуеријера 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза (ангажпваое и разрада прпјекуа) и испиуних 
пбавеза (заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа  

30 Презентација и пдбрана прпјекта 30 

Прпјекат 40     

Брпј излазака на испит: 1 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета ЦРТАОЕ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Мартин Ердеш, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗAН 

Услпв / Шифра предмета 1CR1 1П 

Циљ 
предмета 

Суудену уреба да: 
- Развија и усаврщава вещуину и уехнику цруаоа суудија мруве прирпде и маоих прпсупрних 
целина, кап пснпвнпг ликпвнпг нашина изражаваоа; 
- Примеоује уехнике мереоа кпјима мпгу да прпвере прецизнпсу свпг визуелнпг ппажаоа; 
- Прпушава нашине грађеоа кпмппзиције, усаврщава вещуину приказиваоа пблика или групе 
пблика у јединсувену ликпвну кпмппзиципну целину /јединсувп делпва и целине/  
- Примеоује разлишиуе присуупе при грађеоу ппврщина, свеулпсуи, уексуура, валера, иуд. у 
приказиваое перспекуивних ппјава пблика и прпсупра.  
- Развија индивидуални сензибилиуеу и креауивнпсу визуелнпг изражаваоа; 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да суудену: 
• ппседује знаое и вещуине: - Да упши биуна свпјсува пбјекуа кпји ппсмаурају, пднпснп квалиуеуе 
пднпса између пбјекауа и прпсупра у пквиру једне перцепуивне целине; - Да се изрази ликпвним 
језикпм кприсуећи разлишиуа цруашка средсува и уехнике у предсуављаоу урпдимензипналнпсуи 
пбјекауа и прпсупра. 
• буде сппспбан: - Да креауивнп примени суешена знаоа у цруашкпм предсуављаоу пбјекауа и 
прпсупрних сиууација и примени их у другим видпвима визуелнпг изражаваоа;  

Садржај предмета  

Практична настава 
(предаваоа, вежбе, 
ДПН,) 

Насуава се базира на пракуишнпм раду сууденауа у ауељеу реализујући суудије пп прирпди: ужа 
прпсупрна целина /мрува прирпда/ и щира прпсупрна целина /мрува прирпда и фигура у 
енуеријеру/. Увпд у пракуишан насуаву је фпрмулисаое задаука, преппзнаваое и пбјащоаваое 
ликпвнпг прпблема.  
Сууденуи упкпм семесура сампсуалнп, ван акуивне насуаве, реализују циклусе радпве малпг 
фпрмауа. Инсисуира се на индивидуалнпм изразу и лишнпм избпру мпуива кприсуећи, 
кпмбинујући и исуражујући разне цруашке и ликпвне уехнике и мауеријале уз кпрекууру и 
кпнсулуације са насуавникпм.  
На крају насуавнпг прпцеса врщи се избпр радпва и припрема за щкплску излпжбу. 

Литература Усвajaоe цруaоa кao уeмeљнe  ликпвне дисциплинe. 

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 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски 
истраживачки рад 

Пстали часпви 

1 3 / / / 

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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

15 Ппртфплип радпва рађених тпкпм семестра 30 

Радпви рађени пп тематскп 
прпблемским целинама -задаци  

40   

Радпви малпг фпрмата рађених ван 
активне наставе /дпмаћи задатак/ 

15   

Брпј излазака на испит: 1 

 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета СЛИКАОЕ 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Мартин Ердеш, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗAН 

Услпв ПИ Цруаое Шифра предмета 1SL1 1П 

Циљ 
предмета 

Суудену уреба да: 
- Развија и усаврщава вещуине и уехнике сликаоа суудија малих прпсупрних целина /мруве прирпде/ и 
щирих прпсупрних целина /мрува прирпда и енуеријерскпг мпбилијара/;  
- Развија сензибилиуеу визуелнпг ппажаоа и суише знаоа п каракуеру бпје, упналним вреднпсуима бпје, 
кпмппзицијским вреднпсуима бпје;  
- Развија вещуину сликарскпг изражваоа у предсуављаоу пблика и прпсупра:- кплприсуишкп 
мпделпваое, факуура и мауеријализација, валер, свеулп и сенка, кплприсуишка и ваздущна перспекуива;  
- Суиће сппспбнпсу да кплприсуишки анализира ликпвну кпмппзицију /целина, фрагмену, деуаљ/ 
- Развија креауивнпсу у сппсувенпм визуелнпм изражаваоу ; 

Исхпд 
предмета 

Пшекује се да суудену:  
-реализује сликарску кпмппзицију - малe прпсупрнe целинe /мруве прирпде/ и щирe прпсупрнe целинe 
/мрува прирпда и енуеријерски мпбилијар/  
Буде сппспбан: - да сликаоем, крпз индивидуални нашин изражаваоа, креауивнп примени суешена 
знаоа п закпниупсуима прпсупрних пблика и оихпвих међуспбних пднпса у перспекуивнпм 
приказиваоу, - да примени разлишиуе сликарске уехнике у визуелнпм предсуављаоу. 

Садржај предмета 

Практична 
настава 
(предаваоа, 
вежбе, ДПН,) 

Насуава се базира на пракуишнпм раду сууденауа у ауељеу реализујући радпве пп прирпди: ужа 
прпсупрна целина /мрува прирпда/ и щира прпсупрна целина /мрува прирпда и енуеријерски 
мпбилијар/. Увпд у пракуишан насуаву је фпрмулисаое уемаускп прпблемских целина - задаука, 
преппзнаваое и пбјащоаваое ликпвних прпблема.  
Сууденуи упкпм семесура сампсуалнп, ван акуивне насуаве, реализују циклусе радпве малпг фпрмауа.  
Инсисуира се на индивидуалнпм изразу и лишнпм избпру мпуива кприсуећи, кпмбинујући и исуражујући 
разне ликпвне 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 

 репрпдукције умеунишких дела у кауалпзима, мпнпграфије умеуника и архиуекауа, перипдика из пбласуи 
дизајна енуеријера 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 3 / / / 

Метпде 
извпђео
а 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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

15 Ппртфплип радпва рађених тпкпм семестра 30 

Радпви рађени пп тематскп 
прпблемским целинама - задаци 

40 
  

Радпви малпг фпрмата рађених ван 
активне наставе /дпмаћи задатак/ 

15 
  

Брпј излазака на испит: 1 

 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Избпрнп ппдручје (мпдул)  

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета ЦРТАОЕ И СЛИКАОЕ АМБИЈЕНТА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе) Мр Мартин Ердеш, прпфеспр струкпвних студија из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 4 Статус предмета  ПБАВЕЗAН 

Услпв ПИ Цруаое, ПИ Сликаое Шифра предмета 1CA1 1П 

Циљ 
предмета 

Суудену уреба да:  
•Уппзна и суекне знаоа и вещуине слпбпдпрушнпг предсуављаоа прпсупрних целина /амбијенуа/; 
•Развија сензибилиуеу визуелнпг ппажаоа;  
•Суекне вещуину кприщћеоа цруашких и сликарских уехника у предсуављаоу прпсупрних и 
амбијенуалних целина и пбјекауа, крпз аналиуишки присууп мпуиву и грађеоу и прганизпваоу ликпвне 
кпмппзиције;  
•Усаврщава вещуине перспекуивнпг приказиваое прпсупра и пбјекауа у прпсупру: линијпм,ппврщинпм, 
вплуменпм, бпјпм, валерпм, уексуурпм, свеулпм;  
•Исуражи и изабере свпј нашин и израз слпбпдпрушнпг приказиваоа енуеријера. 

Исхпд 
предмета 

•Пшекује се да суудену ппседује знаое и вещуину да слпбпдпрушнп, ликпвним средсувима предсуави 
енуеријер, делпве енуеријера, са мпбилијарпм.  
•Пшекује се да суудену буде сппспбан да креауивнп примени суешена знаоа п закпниупсуима 
перспекуивнпг предсуављаоа прпсупрних пблика и оихпвих међуспбних пднпса у кпнкреунпм прпсупру 
/амбијенуу/. 
•Да буде сппспбан да крпз индивидуалан и креауиван нашин изражаваоа примени адеквауну ликпвну 
уехнику и средсува за презенуацију идејних рещеоа. 

Садржај предмета  

Практична 
настава 
(предаваоа, 
вежбе, ДПН,) 

Суудену цруашким и сликарским уехникама ради суудију прпсупра (ауељеа) у кпме се налазе. Увпд у 
пракуишан насуаву је фпрмулисаое уемаускп прпблемскпг задаука. Нпва визура – нпва суудија. 
У другпм делу насуавнпг прпцеса сууденуи ликпвнп и садржајнп инуервенищу у предсуављаоу прпсупра 
/апликације и урансфпрмација прпсупрнпг садржаја/ 
Сампсуалан рад: у упку насуаве суудену реализује циклусе радпва малпг фпрмауа. 
Инсисуира се на индивидуалнпм изразу и лишнпм избпру мпуива кприсуећи, кпмбинујући и исуражујући 
разне ликпвне присуупе и уехнике 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 репрпдукције умеунишких дела у кауалпзима и мпнпграфије умеуника и архиуекауа и перипдици из пбласуи дизајна 
енуеријера 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН СИР Пстали часпви 

1 3 / / / 

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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

15 Ппртфплип радпва рађених тпкпм семестра 30 

Радпви рађени пп тематскп прпблемским 
целинама /задаци/ 

40 
  

Радпви малпг фпрмата рађених ван 
активне наставе /дпмаћи задатак/ 

15 
  

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 



Студијски прпграм  Дизајн Ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета ПСНПВЕ ГРАФИЧКПГ ДИЗАЈНА 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН) 
 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета  ИЗБПРНИ 

Услпв / Шифра предмета 1OG1 1I 

Циљ 
предмета 

Пбјащоаваое улпге и задаука графишкпг дизајна какп у генералнпм кпнуеусуу друщува и привреде уакп и у 
кпнуексу Прпсупрнпг дизајна. Пбјащоеое кпнреуних веза између графишкпг дизајна и прпсупрнпг дизајна 
на примерима прпсупрне графике у кпмплексима кап щуп су: уржни ценури, прпдавнице, железнишке 
суанице и слишним прпсуприма кпји имају ппуребе за графишкпм навигацијпм и прпсупрним 
пбелажаваоем. Анлиза навигаципних сисуема и графишких фпрми пикупграма у прпсупрнпм пзнашаваоу. 
Анализа графишких суилпва кпји се мпгу наћи у виду графике у енуеријерима кап щуп су кафеи, ресупрани, 
клубпви или ппсласуишарнице. Схвауаое функципнисаоа Безијепвих крива, разумеваое уашке, линије и 
нашина функципнисаоа кпнурплних пплуга у кпмпјууерским прпграмима. Пвладаваое принципима 
кпмппнпваоа и прганизпваоа графишких елеменауа уз уппуребу кпнсуукуивних мрежа за ппуребе 
прављеоа визуелнп занимљивих и упешауљивих презенуација. 

Исхпд 
предмета 

Накпн заврщенпг семесура пд сууденуа се пшекује да зна да уради уашан 2д уехнишки цруеж са дпдауним 
кпуираоем у Adobe Illustratoru. Уме да уради векупрски цруеж, пауерн, лпгуип, уексу или неки други цруеж 
кпји мпже биуи неппхпдан у прпцесу дизајна енуеријера. Уме да сакупи и пбради рендер фајлпве и да пд 
оих направи вищесуранишну презенуацију свпг прпјекуа кприсуећи се неким пд принципа графишкпг 
кпмппнпваоа у Adobe indesign-у. Пд сууденуа се пшекује да уме направљену презенуацију у виду брпщуре 
или плакауа и уради припрему за щуампу. Пшекује се суудену развије вещуину кпмпјууерским прпграмима 
Adobe Illustrator i Adobe Indesigne уз ппмпћ кпјих ће мпћи да реализује кпнкреуне задауке везане за израду 
уехнишких цруежа у енуеријру или за ппуребе презенуације свпг прпјекуа клијенуу или на инуернеу 
сураници. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава 

Сасупји се пд предаваоа п улпзи графишкпг дизајна у друщуву, п услпвима и пшекиваоима пд графишкпг 
дизајнера на уржищуу у кпнкреуним задацима кап и п везама између г.дизајна и прпсупнпг дизајна. 
Анализа примера прпсупрне графике и дизајна плимипијских игара, Мексикп 68, Минхен 72, лпс Анђелес, 
Лпндпн 2012. Анализа примера пикупграма кпји се кприсуе у пбележаваоу прпсупра. Анализа Графике у 
енуеријерима угпсуиуељских пбјекуима: Хпуели, ресупрани, кафиуерије, барпви. Предаваоа п принципима 
кпмппнпваоа уз ппмпћ мрежа у циљу прављеоа презенуација. Предаваое п екранскпј и щуампанпј 
резплуцији и уехнплпгији щуампе.  

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

Сасупји се из серије вежби. Прва где суудену уши п неппхпдним алауима за цруаое прецизнпг уехнишкпг 
цруежа. Друге вежбе где суудену реализује серију пикупграма за ппуребе пбележаваоа прпсупра. Треће 
где суудену уши да пбради фпупграфију или слику рендера. Шеувруе где свпје дпсадащое радпве на 
предмеуу кпмппнује у визуелну занимљиву и упешауљиву целину у виду коижице и плакауа. И на крају 
исипуа где суудену презенуује свпј целпкупни рад на предмеуу у щуампанпм пблику. 

Литература  

1 Adobe Photoshop CS6 Ушипница у коизи, Експеруи фирме Adobe Systems, ЦЕТ 2012 

2 Adobe Illustrator CS6 Ушипница у коизи, Експеруи фирме Adobe Systems, ЦЕТ 2012 

3 Adobe InDesign CS3 Ушипница у коизи, Експеруи фирме Adobe Systems, ЦЕТ 2008 

4 CMYK впдиш, Мирсад Имампвић, ЦЕТ 2006 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

1 3 / / / 

Метпде 
Извпђеоа наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку предаваоа 30 дизајн презентација  15 

вежбе  40 реализација 15 

Брпј излазака на испит: 1 

SPGD_Knjiga%20nastavnika_2013_р.docx#ŽL


 

Студијски прпграм  Дизајн ентеријера  

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ  

Назив предмета Пснпвне сурукпвне суудије 

Наставник (за предаваоа) Елементи и принципи фпрме 1 

Наставник/сарадник (за вежбе) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 
Услпв / Шифра предмета 1EP1 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са пснпвним елеменуима ликпвнпг језика, кап шинипцима грађе визуелне кпмппзиције. 
Ппјмпвнп, уерминплпщкп  и пракуишнп пвладаваое ликпвним елеменуима и уппзнаваое и 
вербализација  оихпвпг неппсреднпг ппуишкпг дејсува.  
Развијаое сппспбнпсуи перцепције и примене суешених знаоа у пракуишнпм 2д и 3д раду. Ппвезиваое 
знаоа п кпмппнпваоу ликпвних елеменауа са знаоима п кпмппзицији из других визуелних и умеунишких 
пбласуи. Развијаое сппспбнпсуи примене суешених знаоа на другим предмеуима у кпнуексуима кпји 
следе.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да разуме универзалну и изражајну мпгућнпсу линије, уексуура, ппврщине, пблика и 
валера кап пснпвниих риумпва кпмппзиције (баланс, динамика, симеурија, асимеурија, репеуиција). 
Сппспбан је да демпнсурира суешенп знаое у пракуишнпм раду и да га примени у вербалнпј анализи 
умеунишких дела.  

Садржај предмета: 
Тепријска настава:       Крпз уепријски аспеку сууднеуи суишу знаоа п пснпвним ликпвним елеменуима.  
                                           Пувпрена расправа п принципима и знашеоима фпрме, плана, прпппрције, прпсупра.   

Практична 
настава 
(вежбе, ДПН, 
СИР) 

Крпз пракуишне вежбе; скице, цруеже и 3д мале фпрме, сууденуи исуражују релације између цруежа и 
прпсупра. У прпцесу прпјекуних задауака праве паралеле између двпдимензипналнпг и 
урпдимензипналнпг апсуракунпг, ликпвнпг исураживаоа.    

Литература 

1. Bauhaus 1919-1933 / Bauhaus archiv ; Magdalena Droste, Keln: Benedikt Taschen, 1998. 

2. 100 years of Architecture drawings, Neil Bingham,  Laurence King Publishing,  

3. Architects' Sketchbooks, Will Jones, 2011.  
4. Умеунпсу и визуелнп ппажаое, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1998. 
5 Кпсуа Бпгданпвић, Бпјана Бурић, Теприја фпрме, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград ,1999. 
6 Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980, Martino Stierli, Vladimir Kulid, Tamara Bjažid 

Klarin, Vladimir Deskov ,Andrew Herscher Sanja Horvatinčid, Theodossis Issaias, Ana Ivanovska Desakova, Jovan 
Ivanovski, Jelica Jovanovid, Anna Kats, Juliet Kinchin , Martina Malešič, Maroje Mrduljaš, Arber Sadiki, Luka 
Skansi, Lukasz Stanek, New York, The Museum of Modern Art, 2018. 

7 Enciklopedija arhitekture : arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer. Tom 1,  A-N /, Maldini, Slobodan, Beograd, 
S. Maldini,  2004 

8 Enciklopedija arhitekture : arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer. Tom 2,  N-Ž / , Maldini, Slobodan, Beograd, 
S. Maldini,  2004 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа, дискусије и ликпвнп-графишка реализација прпјекуних задауака. Ппјединашни и групни рад. 
Пцена се фпрмира на пснпву предиспиуних пбавеза и сажимаоем резулуауа ппсуигнууих на свим 
радпвпвима упкпм семесура. 
 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку 
предаваоа  

30 испит 30 

Вежбе 40   

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Neil+Bingham&search-alias=books&text=Neil+Bingham&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Will+Jones&search-alias=books&field-author=Will+Jones&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Martino-Stierli/e/B003UFY23S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Vladimir+Kulić&search-alias=books&field-author=Vladimir+Kulić&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tamara+Bjažić+Klarin&search-alias=books&field-author=Tamara+Bjažić+Klarin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tamara+Bjažić+Klarin&search-alias=books&field-author=Tamara+Bjažić+Klarin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Vladimir+Deskov&search-alias=books&field-author=Vladimir+Deskov&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Andrew+Herscher&search-alias=books&field-author=Andrew+Herscher&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_6?ie=UTF8&text=Sanja+Horvatinčić&search-alias=books&field-author=Sanja+Horvatinčić&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_7?ie=UTF8&text=Theodossis+Issaias&search-alias=books&field-author=Theodossis+Issaias&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_8?ie=UTF8&text=Ana+Ivanovska+Desakova&search-alias=books&field-author=Ana+Ivanovska+Desakova&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_9?ie=UTF8&text=Jovan+Ivanovski&search-alias=books&field-author=Jovan+Ivanovski&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_9?ie=UTF8&text=Jovan+Ivanovski&search-alias=books&field-author=Jovan+Ivanovski&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_10?ie=UTF8&text=Jelica+Jovanović&search-alias=books&field-author=Jelica+Jovanović&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_11?ie=UTF8&text=Anna+Kats&search-alias=books&field-author=Anna+Kats&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_12?ie=UTF8&text=Juliet+Kinchin&search-alias=books&field-author=Juliet+Kinchin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_13?ie=UTF8&text=Martina+Malešič&search-alias=books&field-author=Martina+Malešič&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_14?ie=UTF8&text=Maroje+Mrduljaš&search-alias=books&field-author=Maroje+Mrduljaš&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_15?ie=UTF8&text=Arber+Sadiki&search-alias=books&field-author=Arber+Sadiki&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_16?ie=UTF8&text=Luka+Skansi&search-alias=books&field-author=Luka+Skansi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_16?ie=UTF8&text=Luka+Skansi&search-alias=books&field-author=Luka+Skansi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Lukasz-Stanek/e/B004UTQ7D6/ref=dp_byline_cont_book_17


 
Студијски прпграм  Дизајн ентеријера  

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ  

Назив предмета Пснпвне сурукпвне суудије 

Наставник (за предаваоа) Елементи и принципи фпрме 2 

Наставник/сарадник (за вежбе) Југпслава Кљакић Дпнић, предавач из ппља уметнпсти 

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗАН 
Услпв ПИ Елеменуи и принципи фпрме 1 Шифра предмета 1EP2 1П 

Циљ 
предмета 

Уппзнаваое са пснпвним елеменуима ликпвнпг језика, кап шинипцима грађе визуелне кпмппзиције. 
Ппјмпвнп, уерминплпщкп  и пракуишнп пвладаваое ликпвним елеменуима и уппзнаваое и вербализација  
оихпвпг неппсреднпг ппуишкпг дејсува.  
Развијаое сппспбнпсуи перцепције и примене суешених знаоа у пракуишнпм 2д и 3д раду. Ппвезиваое 
знаоа п кпмппнпваоу ликпвних елеменауа са знаоима п кпмппзицији из других визуелних и умеунишких 
пбласуи. Развијаое сппспбнпсуи примене суешених знаоа на другим предмеуима у кпнуексуима кпји 
следе.  

Исхпд 
предмета 

Суудену је сппспбан да разуме универзалну и изражајну мпгућнпсу линије, уексуура, ппврщине, пблика и 
валера кап пснпвниих риумпва кпмппзиције (баланс, динамика, симеурија, асимеурија, репеуиција). 
Сппспбан је да демпнсурира суешенп знаое у пракуишнпм раду и да га примени у вербалнпј анализи 
умеунишких дела.  

Садржај предмета: 
Тепријска настава:       Крпз уепријски аспеку сууднеуи суишу знаоа  п слпженпсуи фпрме и п разлишиупсуи мауеријала кпјим   
                                           меоају перцепцију апсуракуних или јаснп дефинисаних пблика.   
Практична 
настава 
(вежбе, ДПН, 
СИР) 

Крпз пракуишне вежбе; скице, цруеже и 3д фпрме, сууденуи испиуују пднпсе мауеријала и пблика  
синхрпнизујући их у прпсупрне кпмппзиције. 

Литература 

1 Bauhaus 1919-1933 / Bauhaus archiv ; Magdalena Droste, Keln: Benedikt Taschen, 1998. 

2 100 years of Architecture drawings, Neil Bingham,  Laurence King Publishing,  

 Architects' Sketchbooks, Will Jones, 2011.  
3 Умеунпсу и визуелнп ппажаое, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи, Бепград, 1998. 

4 Кпсуа Бпгданпвић, Бпјана Бурић, Теприја фпрме, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград ,1999. 

5 Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980, Martino Stierli, Vladimir Kulid, Tamara Bjažid 
Klarin, Vladimir Deskov ,Andrew Herscher Sanja Horvatinčid, Theodossis Issaias, Ana Ivanovska Desakova, Jovan 
Ivanovski, Jelica Jovanovid, Anna Kats, Juliet Kinchin , Martina Malešič, Maroje Mrduljaš, Arber Sadiki, Luka 
Skansi, Lukasz Stanek, New York, The Museum of Modern Art, 2018. 

6 Enciklopedija arhitekture : arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer. Tom 1,  A-N /, Maldini, Slobodan, Beograd, S. 
Maldini,  2004 

7 Enciklopedija arhitekture : arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer. Tom 2,  N-Ž /, Maldini, Slobodan, Beograd, S. 
Maldini,  2004 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа, дискусије и ликпвнп-графишка реализација прпјекуних задауака. Ппјединашни и групни рад.  
Ваннасуавне акуивнпсуи у виду ппсеуа прпизвпдним ппгпнима мауеријала. Пцена се фпрмира на пснпву 
предиспиуних пбавеза и сажимаоем резулуауа ппсуигнууих на свим радпвпвима упкпм семесура. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Испит 30 

Вежбе  40   

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Neil+Bingham&search-alias=books&text=Neil+Bingham&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Will+Jones&search-alias=books&field-author=Will+Jones&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Martino-Stierli/e/B003UFY23S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Vladimir+Kulić&search-alias=books&field-author=Vladimir+Kulić&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tamara+Bjažić+Klarin&search-alias=books&field-author=Tamara+Bjažić+Klarin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Tamara+Bjažić+Klarin&search-alias=books&field-author=Tamara+Bjažić+Klarin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Vladimir+Deskov&search-alias=books&field-author=Vladimir+Deskov&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&text=Andrew+Herscher&search-alias=books&field-author=Andrew+Herscher&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_6?ie=UTF8&text=Sanja+Horvatinčić&search-alias=books&field-author=Sanja+Horvatinčić&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_7?ie=UTF8&text=Theodossis+Issaias&search-alias=books&field-author=Theodossis+Issaias&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_8?ie=UTF8&text=Ana+Ivanovska+Desakova&search-alias=books&field-author=Ana+Ivanovska+Desakova&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_9?ie=UTF8&text=Jovan+Ivanovski&search-alias=books&field-author=Jovan+Ivanovski&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_9?ie=UTF8&text=Jovan+Ivanovski&search-alias=books&field-author=Jovan+Ivanovski&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_10?ie=UTF8&text=Jelica+Jovanović&search-alias=books&field-author=Jelica+Jovanović&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_11?ie=UTF8&text=Anna+Kats&search-alias=books&field-author=Anna+Kats&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_12?ie=UTF8&text=Juliet+Kinchin&search-alias=books&field-author=Juliet+Kinchin&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_13?ie=UTF8&text=Martina+Malešič&search-alias=books&field-author=Martina+Malešič&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_14?ie=UTF8&text=Maroje+Mrduljaš&search-alias=books&field-author=Maroje+Mrduljaš&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_15?ie=UTF8&text=Arber+Sadiki&search-alias=books&field-author=Arber+Sadiki&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_16?ie=UTF8&text=Luka+Skansi&search-alias=books&field-author=Luka+Skansi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_16?ie=UTF8&text=Luka+Skansi&search-alias=books&field-author=Luka+Skansi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Lukasz-Stanek/e/B004UTQ7D6/ref=dp_byline_cont_book_17


 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Пснпве намештаја 1 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  

Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв / Шифра предмета 1NA1 1П 

Циљ 
предмета 

- Развпј креауивнпг мищљеоа у прпцесу  реализације прпјекуа; ппшеуна идеја-заврщни прпјекау  
- Ппсуављаое функципналних пквира у примени дизајна прпизвпда 
- Перципираое прпблема крпз будућу реалну уппуребу предмеуа   
 

Исхпд  
предмета 

- Сппспбнпсу израде прпјекуне,уехнишке и ликпвне дпкуменуације 
- Адеквауан пдабир мауеријала за реализацију идејних рещеоа 
- Да суешена знаоа примеоују у даљем прпцесу  пбразпваоа 
 

Садржај предмета: 
Тепријска настава 
 
Тепријска насуава је усмерена на функципнални и визуелни аспеку прпизвпда. Сууденуи дпбијају знаое из пбласуи 
анурппплпщких мера, функципналнпг сагледаваоа прпизвпда, а ппупм и из пбласуи сампг дизајна кап нешега щуп 
пбележава  
сам предмеу/кпмад и даје му сурукууру и каракуер.  
 
Практична 
настава 
(вежбе, ДПН, 
СИР) 

 
Исураживаое крпз скице, цруеже и дискусије са псврупм на дизајн прпизпда у прпщлпсуи и данас.  

Литература 

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

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

3. „From here to there and beyond“, Milano: Electa Architecture  

4.   „1000 chairs“,    Fiell, Charlotte;  Fiell, Peter ,  Köln *etc.+ : Taschen, 1997.                                                                                                                         

5  „Industry & Design in the Netherlands 1850-1950“ : / Organisation exibition Rayer Kras,  Museum Stedelijk 
Museum Amsteredam, 21 December 1985 - 9 February 1986  

6  „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

7 Кауалпзи мауеријала и ппреме 

8 Сурушни шаспписи из пбласуи дизајна Interni, Domus, Abitare, Wallpaper, Icon 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 1 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа и вежбе се пдвијају у кабинеуу.  
Прпјекуни задауак садржи блпк скица, уехнишку дпкуменуацију и макеуу.  
У упку насуаве се врщи индивидуална кпрекуура. 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбавеза и презенуације прпјекуа на испиуу. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Испит 30 

Вежбе  40   

Брпј излазака на испит: 1 

 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета Пснпве намештаја 2 

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

Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДПН)  

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв ПИ Пснпве намещуаја 1 Шифра предмета 1NA2 1П 

Циљ 
предмета 

- Имплемеуација суешенпг знаоа у развпју кпмплекснијих прпјекуних задауака  
- Ппсуављаое јасних функципналних пквира у примени дизајна прпизвпда 
- Разумеваое пднпса између кприсника и предмеуа/прпизвпда/кпмада намещуаја 
- Перципираое прпблема крпз будућу реалну уппуребу предмеуа 
- Сагледаваое ппјма реалнпг уржищуа   

Исхпд 
предмета 

- Сппспбнпсу деуаљне прпјекуне,уехнишке и ликпвне дпкуменуације 
- Адеквауан пдабир мауеријала за реализацију идејних рещеоа 
- Суешена знаоа мпгуће је примениуи у реалнпм пкружеоу  
- Мпгућнпсу  развпја идеје са прпизвпђашима присууним на уржищуу 

Садржај предмета 
Тепријска насуава је усмерена на функципнални и визуелни аспеку прпизвпда, са псврупм на суаое и мпгућнпсуи 
прпизвпдое. Сууденуи дпбијају знаое и из пбласуи анурппплпщких мера, функципналнпг сагледаваоа прпизвпда, а ппупм 
и из пбласуи сампг дизајна кап нешега щуп пбележава сам предмеу/кпмад и даје му сурукууру и каракуер. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДПН, 
СИР) 

Исураживаое крпз скице, цруеже и дискусије са псврупм на дизајн прпизпда у прпщлпсуи и данас. 
Тпкпм ваннасуавних акуивнпсуи, сууденуи се уппзнају са прпизвпдним ппгпнима  маоих и већих 
супларских радипница где суишу први дпдир са прпблемауикпм реалне прпизвпдое.  

Литература 

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

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

3. „From here to there and beyond“, Milano: Electa Architecture  

4.  „1000 chairs“,    Fiell, Charlotte;  Fiell, Peter ,  Köln *etc.+ : Taschen, 1997.                                                                                                                    

5.  „Industry & Design in the Netherlands 1850-1950“ : / Organisation exibition Rayer Kras,  Museum Stedelijk 
Museum Amsteredam, 21 December 1985 - 9 February 1986  

6  „EAMES“, Gloria Koening,  Tachen  

7 Кауалпзи мауеријала и ппреме 

8 Сурушни шаспписи из пбласуи дизајна  Interni, Domus, Abitare, Wallpaper, Icon 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2 2 / / / 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Предаваоа и вежбе се пдвијају у кабинеуу.  
Прпјекуни задауак садржи блпк скица, уехнишку дпкуменуацију и реалан прпупуип.  
У упку насуаве се врщи индивидуална кпрекуура. 
Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбавеза и презенуације прпјекуа на испиуу.  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку  
предаваоа 

30 Презентација 30 

Вежбе  40     
Брпј излазака на испит: 1 

 
 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Медији слике Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Примеоена психплпгија уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) Мр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) избпрни 

Услпв  / Шифра предмета 1PS4 1I 
Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је развпј сппспбнпсуи сууденуа да ефикасније уппуреби психплпщке кпнцепуе  
примеоене психплпгије  ради већег разумеваоа и бпљег вреднпваоа функција умеунпсуи. Разумеваое 
и ефкаснп бављеое  прпблемима придаваоа знашеоа ппаженим фпрмама. примена психплпщких  
принципа ради  рещаваоа прпблема у дпмену умеунишке креације. . Разумеваоа нашина на кпји се 
сазнаоа психплпгије  кприсуе  ради дирекубне примене у  визуелним умеунпсуима . Анализираоа 
функција умеунпсуи кап  пракуишнп примеоивпг прпцеса кпнсуруисаоа суварнпсуи. 

Исхпд 
предмета 

Пп заврщенпм курсу, суудену ће биуи у суаоу да примени , преухпднп суешенп криуишкп размаураое 
савремене уеприје умеунпсуи и умеунишкпг израза, ппсебнп у дпмену дигиуалних уехнплпгија и 
уехнпкулууре.    Такпђе ће биуи  пспппспбљен да  у пракси примеоује сазнаоа примеоене психплпгије  ,  
кап   креаупра умеунишкпг дела, пднпснп оегпвпг реципијенуа; накпн курса,  ппседпваће дубљи увид у   
нашине кприщћеоа примеоене психплпгије у кпнуекуу савремене кулууре и умеунпсуи 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и 
вежбе 

 

Литература 

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

2 Ian Verstegen; Arnheim, Gestalt and Art  
 

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

20 Завршни испит 50 

кплпквијуми 20   

семинари 10   
Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн  Медији слике Дизајн ентеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија креативнпсти 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв  / Шифра предмета 1PS2 1П 

Циљ 
предмета 

Раумеваое психплпщких пспбенпсуи креауивних лишнпсуи, са ппсебним акценупм на креауивнпсу у 
визуелним умеунпсуима. 
Асимилпваое уехника фпрмираоа, пдржаваоа и кприщћеоа креауивних функција.  
Пснаживаое креауивних вещуина и креауивнпг мищљеоа (сензиуивнпсу за прпблеме, флуенунпсу, 
пригиналнпсу и елабпрација пууем визуелних и вербалних вежби). 
Апликације наушених кпнцепауа у сврху ппбпљщаоа креауивнпг израза. 
Ппвећаое сензиуивнпсуи за перцепцију и вреднпваое креауивних и некреауивних креација у дпмену 
визуелне кпнмуникације. 

Исхпд 
предмета 

Пп заврщенпм курсу, суудену ће биуи у суаоу да:  
Разуме кпмплекснпсу ппјма креауивнпсуи, пспбиуп у дпмену визуелних умеунпсуи и визуелне 
кпмуникације. 
Влада уехникама ппспещиваоа и пшуваоа сппсувених креауивних функција. 
Криуишки размаура савремене психплпщке уеприје креауивних прпцеса. 
Инденуификује есуеуске вреднпсуи креауивнпг шина. 
Увиђа и рефлекуује креауивне преднпсуи и недпсуауке сппсувенпг креауивнпг израза. 

Садржај предмета 

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и 
вежбе 

 

Литература 

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

2 Kaufman J., Sternberg R.  2010 The  Cambridge Handbook of Creativity Cambridge University Press 

3  

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 2 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

20 писмени испит 50 

кплпквијуми 20   

семинари 10   
Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм   Графишки дизајн, Медији слике, Дизајн енуеријера 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија ппажаоа 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) пбавезан 

Услпв  / Шифра предмета 1PS1 1O 

Циљ 
предмета 

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

Исхпд 
предмета 

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

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

Тепријска 
настава  

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

Практична 
настава и 
вежбе 

нема 

Литература 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

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 

активнпст у тпку  
предаваоа 

20 писмени испит 50 

практична настава /   

кплпквијуми 20   

семинари 10   

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 



 

Студијски прпграм  Графички дизајн, Дизајн ентеријера, Медији слике 

Избпрнп ппдручје (мпдул)   

Врста и нивп студија Пснпвне сурукпвне суудије 

Назив предмета Психплпгија уметнпсти 

Наставник (за предаваоа) Mр Александар Кпнтић, предавач 

Наставник/сарадник (за вежбе)   

Наставник/сарадник (за ДПН)   

Брпј ЕСПБ 2 Статус предмета (пбавезни/избпрни) Избпрни 

Услпв  / Шифра предмета 1PS3 1I 
Циљ 
предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је развпј сппспбнпсуи сууденуа да развије сппспбнпсуи ефикасније уппуребе 
психплпщких кпнцепауа психплпгије  ради већег разумеваоа и бпљег вреднпваоа функција 
умеунпсуи. Разумеваое и ефкаснп бављеое  прпблемима придаваоа знашеоа ппаженим фпрмама. 
Примена психплпщких  принципа ради инуерпреуираоа и пбјащоаваоа  умеунпсуи. Разумеваоа 
нашина на кпји се сазнаоа психплпгије  кприсуе  ради пбјащоаваоа визуелних умеунпсуи. 
Анализираоафункција умеунпсуи кап прпцеса кпнсуруисаоа суварнпсуи. 

Исхпд 
предмета 

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

Садржај предмета 

Тепријска настава  Предмеу и задаци психплпгије умеунпсуи. Пснпвне меупде исураживаоа у психплпгији умеунпсуи. 
Савремене психплпщке уеприје умеунпсуи. Умеунпсу и симбпл. Гещуалу психплпгија и умеунпсу. 
Психплпщка мпуивација за умеунишким изразпм. Емпција и псећај у психплпгији умеунпсуи. 
Психплпгија умеунишке илузије. Суил кап психплпщка кауегприја. Умеунпсу и  психплпгија есуеускпг 
дпживљаја.  Психпуерапијскп дејсувп умеунпсуи 
Кпмпрауивна суудија (1): умеунпсу примиуивнпг шпвека, деуеуа и апсуракунпг 
умеуника.Кпмпарауивне суудије (2) Израз психпуишнпг умеуника наспрам израза прпдукуивнпг 
умеуника. Каракуерисуике и прпблеми савремене визуелне кулууре 

Практична настава 
и вежбе 

 

Литература 

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

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

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

2  / / / 

Метпде извпђеоа 
наставе 

Предаваоа, case study, радипнице, групне дискусије 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Активнпст у тпку предаваоа 20  50 

кплпквијуми 20   

семинари 10   
Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм   Дизајн ентеријера  

Избпрнп ппдручје (мпдул)     

Врста и нивп студија  Сурукпвне пснпвне суудије  

Назив предмета  Стручна пракса   

Наставник (за предаваоа)     

Наставник/сарадник (за вежбе)     

Наставник/сарадник (за ДПН)     

Брпј ЕСПБ  3 Статус предмета (пбавезни/избпрни)  пбавезан  

Услпв за упис предмета / Шифра предмета 1PA1 1П 

Циљ 

предмета  

Циљ предмеуа је уппзнаваое са прпцеспм рада у суварнпм ппслпвнпм пкружеоу. Улпга дизајнера у пракси 

и најшещћи прпблеми са кпјима се дизајнери енуеријера сусрећу. У зависнпсуи пд кпмпаније у кпјпј се 

пракса пдвија, сууденуи упкпм урајаоа праксе израђују адеквауну прпјекуну дпкуменуацију пп задауку. 

Радпви су исуих или слишних уемауика са индивидуалним креауивним рещеоима шиме се развија 

уакмишарски дух неппхпдан за будуће бављеое прпфесијпм.  

Исхпд 

предмета  

Пшекивани исхпди :  

- Суудену је сппспбан да суешенп знаое и вещуине сампсуалнп примени у реализацији задауих реалних 

прпјекауа.  

- Разуме услпве прпцеса дизајнираоа и ппреме пбјекауа.   

- Сппспбан је да сампсуалнп анализира дпкуменуацију, прпфесипналнп кпмуницира са сарадницима, 
ппщуује планиране рпкпве.  

- Суудену је псппспбљен да ушесувује у изради прпјекуа ппщуујући услпве и захуеве реалнпг задаука.  

Садржај предмета  

Тепријска 

настава  

Пракса се пдвија у реалнпм ппслпвнпм пкружеоу, где суудену дпбија прпјекуни задауак и ппдрщку пд 
суране кпмпеуенуних лица фирме са кпјпм је склппљен угпвпр п пракси, кап щуп су : Beoexpo, Oracal 
polikarbonati, IKEA и специфишне енуеријерске кпмпаније. 
Задауак мпже биуи кпнципиран и на пснпву јавнпг кпнкурса из дпмена дизајна енуеријера. Сууденуи раде 

на припреми и реализацији ппуребне прпјекуне дпкуменуације 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. Пракса се не пцеоује, али се прауе ппсуигнууи резулуауи, захвалнице парунера и награде 

на инуерним и јавним кпнкурсима кпји су реализпвани у пквиру праксе.  

Практична 

настава 

(вежбе, ДПН, 

студијски 

истраживачки 

рад)  

Литература  

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

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине  

Предаваоа  Вежбе  ДПН  Пстали часпви  

/  /  /  3  

Метпде 

извпђеоа 

наставе  

 сампсуалнп исураживаое ресурса инфпрмација  

- кпнсулуације са пвлащћеним лицима задуженим за праћеое реализације праксе  

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100)  

Предиспитне пбавезе  ппена  Завршни испит  ппена  

активнпст у тпку  

предаваоа  

   писмени испит     

практична настава     усмени испит     

кплпквијуми     презентација     

семинари     пдбрана рада     

Брпј излазака на испит: дп краја шкплске гпдине 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА 

Врста и нивп студија ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Назив предмета ЗАВРШНИ РАД 

Наставник (за предаваоа) / 

Наставник/сарадник (за вежбе)  / 

Наставник/сарадник (за ДПН) / 

Брпј ЕСПБ 5 Статус предмета (пбавезни/избпрни) ПБАВЕЗНИ 

Услпв за пплагаое Пплпжени сви испити и пбавоена пракса Шифра предмета 1ZR1 1O 

Циљ 
предмета 

Сампсуалнп ппвезиваое суешених знаоа и вещуина крпз прпцес фпрмулације, кпнципираоа и развпја 

прпјекуа. Пвладаваое целпкупним прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа разнпрпдне фазе пд 

исураживаоа и кпнцепууализације намера прекп прпјекупваоа енуеријера дп мауеријализације 

елеменауа дизајнерских целина. Циљ заврщнпг рада је пбједиоаваое свих суадијума исураживашких и 

прпјекуануских ппсуупака у пквиру дискурса Дизајн енуеријера. 

Исхпд 
предмета 

Фпрмираое елабпрауа идејнпг прпјекуа са елеменуима прпјекуа за извпђеое,  кпји пдгпвара на 

прпјекуануски задауак и кпнцепцију кпја је развијана и фпрмулисана на предмеуима Дизајн 

енуеријера. 

Садржај 
предмета: 
Тепријска настава:  
  
 

- Пснпвна намена пбјекуа 
- Кпнцепууалнп рещеое уз ппщупваое щирег пкружеоа, инвесуиципнпг улагаоа и есуеускпг 

пшекиваоа инвесуиупра 
- Нашин прганизације прпсупра схпднп  захуевима  кприсника и зауешенпј  кпнсурукцији 
- Анурпппмеуријски суандарди 
- Гпупва ппрема и ппрема пп деуаљу, уппуреба адеквауних мауеријала 
- Есуеуске пдреднице енуеријера 
- Презенуација прпјекуа 

Практична 
настава (вежбе, 
ДПН, СИР) 

- Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа пд ппсупјећег суаоа дп  
идејнпг прпјекуа и радипнишких 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. Дизајн ентеријера, Jenny Gibbs, Дпн Вас, Бепград, 2009.гпд.  

5. Осветљеое у архитектури, захтеви и смернице за прпјектпваое, Лидија Ђпкић, Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2007. гпд 

6. Designing with light, Janet  Turner, RotoVision SA, 1998.                                                        
7. Small houses, Tachen Gmbh, 2006. god 

8. Сурушна перипдика релевануна за пбласу дизајна енуеријера (шаспписи, публикације, сајупви, иуд...) 

Брпј часпва активне наставе недељнп тпкпм семестра/триместра/гпдине 

Предаваоа Вежбе ДПН Студијски истраживачки рад Пстали часпви 

/ / / / 4 

Метпде 
извпђеоа 
наставе 

Менупрски рад- кпнсулуације са сууденупм се пдвијају крпз  анализу прпјекунпг задаука и 
прпблемауике, дискусију, кпрекууре прпјекуа и израду идејнпг прпјекуа енуеријера са делпвима 
прпјекуа за извпђеое. Пцена испиуа се фпрмира на пснпву предиспиуних пбаваза и испиуних пбавеза 
(заврщен прпјекау и  пдбрана рада). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

Ангажпванпст 30 Прпјекат - Усмена пдбрана 30 

Практична настава  40     

Брпј излазака на испит: 1 – дп краја шкплске гпдине 

 


