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ОБАВЕШТЕЊЕ КАНДИДАТИМА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ 

ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

 

Студијски програм: МЕДИЈИ СЛИКЕ 

Име и презиме кандидата:  

 

 

 
 

ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ И ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ 60 минута: 

Кандидат у тестовном облику одговарана на40 питања од којих је 15 питања из 

домена историје уметности и ликовне културе, а остала питања су питања из 

опште културе. Питања из историје уметности састављена су према уџбенику за 

средњу школу: „ЛИКОВНА КУЛТУРА“за гимназије и стручне школе /Видосава 

Галовић, Бранка Гостовић,Београд: Завод за уџбенике, издање 2017. и 2020. 

 

ЦРТАЊЕ – мртва природа, (испит траје 4 школска часа): 

Студија неколико аранжираних предмета мртве природе. Композиција, линија, 

светло-тамно, компоновање облика, величина, пропорције. 

За испит понети: Натрон папир величине 50 x70cm, угљене штапиће за цртање, крпу 

за брисање и штапић за визирање. 

 

СЛИКАЊЕ – мртва природа, (испит траје 4 школска часа): 

Слика се темпером (или другом техником на воденој основи) неколико 

аранжираних предмета мртве природе. Композиција, локални тон, контраст у 

боји, валер, светло и сенка. 

За испит понети: Триплекс картон величине50 x 70cm препариран за сликање, 

лепљиву траку, боје на воденој основи, четке разних облика и величина, већу палету за 

мешање боја, посуде за воду и крпу за брисање. 

 

ВИЗУЕЛНО ОБЛИКОВАЊЕ- Индивидуално изражавање креативних 

способности, (испит траје 5 школских часова): 

Практична вежба са задатим појмом где се, кроз слободну употребу и 

комбиновање ликовних елемената, као исход вреднује визуелно решење 

постигнуте композиције (однос линије, боје и облика). Кандидат може да уради 

више скица и радова за презентацију. 

За испит је дозвољено понети:  Натрон папир, хамер, акварел папир, разнобојни 

папир, материјал за колаж, фломастере, оловке, пастеле, туш и перо, боје, четкице и 

остали прибор, посуду за воду, крпу, вајарске шпахтле или сличне алатке по избору, 

дигиталне табле за цртање, фото и видео опрему, лап-топ. 

 

НА ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ОВАЈ ОБРАЗАЦ, ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ 

ПАСОШ. 

ЗАБРАЊЕНА ЈЕ УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА ВРЕМЕ ИСПИТА.  

РАСПОРЕД КАНДИДАТА ПО ГРУПАМА БИЋЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ 

ТАБЛИ И САЈТУ ШКОЛЕ. 


