
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висока технолошка школа струковних студија 

Аранђеловац 

 

2012. 

Књига предмета 
Дизајн 
2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 

 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

ДИЗАЈН 

 

Модули: Дизајн индустријске и уникатне керамике, 

    Дизајн и обрада камена 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   Aранђеловац 2012. 

 

 

 

 



 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа студија,  

модул Дизајн и обрада камена 
Р.бр. Шифра Назив предмета  

 

Сем. Тип  

 

Статус 

предмета  

 

Часови активне наставе  ЕСПБ 

П В ДОН   

ПРВА ГОДИНА 

Први семестар 

1. Б.1.1.Д.ум Цртање I 1 ум ОЗ 2 2   8 

Бира се један од следећа два изборна предмета 

2. Б.1.2.1.Д.ту Теорија форме 1 ту ИБЗ 2 2   6 

3. Б.1.2.2.Д.ту Цртачке и сликарске 

технике 

1 ту ИБЗ 2 2   6 

4. Б.1.3.Д.са Геометрија и 

пројектовање 

1 са ОЗ 2 2   6 

5. Б.1.4.Д.ту Mатеријали у ликовној 
уметности 

1 ту ОЗ 2 2   7 

6. Б.1.5.Д.дх Енглески 1 1 дх ОЗ 2 2   3 

Укупно у првом семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст. у семестру  =300 

Други семестар 

7. Б.2.6.Д.ум Цртање II 2 ум ОЗ 2 2   8 

8. Б.2.7.Д.са Интернет и WEB дизајн 2 са ОЗ 2 2   5 

9. Б.2.8.Д.дх Основе квалитета 2 дх ОЗ 2 2   3 

10. Б.2.9.Д.ум Вечерњи акт 2 ум О 2 2   7 

11. Б.2.10.Д.ту Моделовање и обликовање 2 ту О 2 2   7 

Укупно у другом семестру 10 10    

 Укупно часова активне наст. у 

семестру  =300 
30 

 Укупно часова активне наст. на 1. 

год. студија =600 
60 

ДРУГА ГОДИНА 

Трећи семестар 

12. Б.3.11.ДК.са Технологија настајања 

стена и обрада 

3 са ОМ 2 2   5 

13. Б.3.12.Д.дх Маркетинг у култури и 

уметности 

3 дх ОЗ 2 2   4 

14. Б.3.13.ДК.са Технологија рестаурације 

камена 

3 са ОМ 2 2   6 

15. Б.3.14.ДК.ум Уникатни дизајн и  

технологија ручне обраде 
камена I 

3 ум ОМ 2 2   10 

16. Б.3.15.Д.са Увод у информационе 

системе 

3 са ОЗ 2 2   5 

Укупно у трећем семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст. у семестру =300 

Четврти семестар 

17. Б.4.16.ДК.ум Уникатни дизајн и 

технологија ручне обраде 

камена II 

4 ум ОМ 2 2   10 

18. Б.4.17.Д.дх Енглески језик II 4 дх ОЗ 2 2   3 

19. Б.4.18.ДК.дх Историја уметности I 4 дх ОМ 2 2   4 

20. Б.4.19.ДК.са Технологија машинске 

обраде камена I 

4 са ОМ 2 2   7 

Бира се један од следећа два изборна предмета 



21. Б.4.20.1.ДК.с

а 

Технологија добијања 

драгог камења 

4 са ИЗБ 2 2   6 

22. Б.4.20.2.ДК.т

у 

Испитивање и примена 

камена у дизајну 

4 ту ИЗБ 2 2   6 

Укупно у четвртом семестру 10 10    

 Укупно часова активне наст. у 

семестру =300 
30 

 Укупно часова активне наст. на 2. 

год. студија =600 
60 

 
ТРЕЋА ГОДИНА 

Пети семестар 

23. Б.5.21.ДК.са Монтажа и уградња 5 са ОМ 2 2   5 

24. Б.5.22.Д.ум Цртање III 5 ум ОЗ 2 2   8 

25. Б.5.23.Д.са Рачунарска графика 5 са ОЗ 2 2   4 

26. Б.5.24.ДК.са Технологија машинске 

обраде камена II 

5 са ОМ 2 2   5 

27. Б.5.25.ДК.ум Мозаик и орнаментика 

камена 

5 ум ОМ 2 2   8 

Укупно у петом семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст. у семестру =300 

 

Шести семестар 

28. Б.6.26.Д.са Заштита на раду 6 са ОЗ 2 2   5 

29. Б.6.27.ДK.ум Уникатни дизајн и 
технологија ручне обраде 

камена III 

6 ум ОЗ 4 4   7 

30. Б.6.28.Д.дх Историја уметности II 6 дх ОЗ 4 4   4 

31. Б.6.29.Д.са Стручна пракса 6 са      2 

32. Б.6.30.Д.ум Завршни рад 6 ум      12 

Укупно у семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наставе у 

семестру =300 
 

 Укупно часова активне наставе на 3. 

години студија =600 
60 

 Уку

пно 

=60 

Укупн

о =60 

Укупн

о =0 

  

 Укупно часова активне наставе у 

свим годинама студија  =1800 

Укупно ЕСПБ бодова 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа 

студија, модул  Дизајн индустријске и уникатне керамике 
Р.бр. Шифра Назив предмета  

 

Сем. Тип  

 

Статус 

предмета  

 

Часови активне наставе  ЕСПБ 

П В ДОН   

ПРВА ГОДИНА 

Први семестар 

1. Б.1.1.Д.ум Цртање I 1 ум ОЗ 2 2   8 

Бира се један од следећа два изборна предмета 

2. Б.1.2.1.Д.ту Теорија форме 1 ту ИБЗ 2 2   6 

3. Б.1.2.2.Д.ту Цртачке и сликарске 

технике 

1 ту ИБЗ 2 2   6 

4. Б.1.3.Д.са Геометрија и 

пројектовање 

1 са ОЗ 2 2   6 

5. Б.1.4.Д.ту Материјали у ликовној 

уметности 

1 ту ОЗ 2 2   7 

6. Б.1.5.Д.дх Енглески 1 1 дх ОЗ 2 2   3 

Укупно у првом семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст. у семестру  =300 

Други семестар 

7. Б.2.6.Д.ум Цртање II 2 ум ОЗ 2 2   8 

8. Б.2.7.Д.са Интернет и WEB дизајн 2 са ОЗ 2 2   5 

9. Б.2.8.Д.дх Основе квалитета 2 дх ОЗ 2 2   3 

10. Б.2.9.Д.ум Вечерњи акт 2 ум О 2 2   7 

11. Б.2.10.Д.ту Моделовање и обликовање 2 ту О 2 2   7 

Укупно у другом семестру 10 10    

 Укупно часова активне наст. у 

семестру  =300 
30 

 Укупно часова активне наст. на 1. 

год. студија =600 
60 

 
ДРУГА ГОДИНА 

Трећи семестар 

12. Б.3.11.ДМ.са Основи технологије 

керамике 

3 са ОМ 2 2   7 

13. Б.3.12.Д.дх Маркетинг у култури и 

уметности 

3 дх ОЗ 2 2   4 

14. Б.3.13.ДМ.ум Сликање 3 ум ОМ 2 2   7 

15. Б.3.14.ДМ.ум Посудна керамика 3 ум ОМ 2 2   7 

16. Б.3.15.Д.са Увод у информационе 
системе 

3 са ОЗ 2 2   5 

Укупно у трећем семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст. у семестру =300 

Четврти семестар 

17. Б.4.16.ДМ.са Керамички материјали 4 са ОМ 2 2   8 

18. Б.4.17.Д.дх Енглески језик II 4 дх ОЗ 2 2   3 

19. Б.4.18.Д.дх Историја уметности I 4 дх ОМ 2 2   4 

20. Б.4.19.ДМ.ум Дизајнирање производа 

уникатне керамике I 

4 ум ОМ 2 2   9 

Бира се један од следећа два изборна предмета 

21. Б.4.20.1.ДМ.

ту 

Ликовно компоновање 4 ту ИЗБ 2 2   6 

22. Б.4.20.2.ДМ.

ту 

Основе вајарских техника 

- моделовање у глини 

4 ту ИЗБ 2 2   6 



Укупно у четвртом семестру 10 10    

 Укупно часова активне наст. у 

семестру =300 
30 

 Укупно часова активне наставе на 2. 

години студија=600 
60 

 
ТРЕЋА ГОДИНА 

Пети семестар 

23. Б.5.21.ДМ.ум Дизајнирање производа 

индустријске керамике  

5 ум ОМ 2 2   7 

24. Б.6.22.Д.ум Цртање III 5 ум ОЗ 2 2   8 

25. Б.5.23.Д.са Рачунарска графика 5 са ОЗ 2 2   4 

26. Б.5.24.ДМ.са Технологија глазура и 

енгоба  

5 са ОМ 2 2   6 

27. Б.5.25.ДМ.са Технологија декорисања 

керамике 

5 са ОЗ 2 2   5 

Укупно у петом семестру 10 10   30 

 Укупно часова активне наст.  у семестру =300 

Шести семестар 

28. Б.6.26.Д.са Заштита на раду 6 са ОЗ 2 2   5 

29. Б.6.27.ДM.у

м 

Дизајнирање производа 

уникатне керамике II 

6 ум ОЗ 4 4   7 

30. Б.5.28.Д.дх Историја уметности II 6 дх ОЗ 4 4   4 

31. Б.6.29.Д.са Стручна пракса 6 са      2 

32. Б.6.30.Д.ум Завршни рад 6 ум      12 

Укупно у шестом семестру 10 10    

 Укупно часова активне наставе у 

семестру =300 
30 

 Укупно часова активне наставе на 3. 

години студија =600 
60 

 Укупно 

-60 

Укупно

-60 

Укупно

-0 
  

 Укупно часова активне 

наставе на свим 

годинама студија  = 

1800 

  

Укупно ЕСПБ бодова  180 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Обавезни заједнички предмети 

 

1. Цртање I 

Наставник: Јасна Јелић Обрадовић 

2. Геометија и пројектовање 

Наставник: др Миланка Филиповић 
3. Материјали у ликовној уметности 

Наставник: мр Данијела Младеновић 

4. Енглески језик I 

Наставник: Љиљана Поповић 

5. Цртање II 

Наставник: Јасна Јелић Обрадовић 

6. Интернет и WEB дизајн 

Наставник: др Ђорђе Михаиловић 

7. Основе квалитета  

Наставник: др Ђорђе Михаиловић 

8. Вечерњи акт 

Наставник: Данијела Младеновић 
9. Моделовање и обликовање 

Наставник: мр Владан Мартиновић 

10. Маркетинг у култури и уметности 

Наставник: др Ђорђе Михаиловић 

11. Увод у информационе системе 

Наставник: др Дејан Симић 

12. Енглески језик II 

Наставник: Љиљана Поповић 

13. Историја уметности I 

Наставник: др Слободан Мијушковић 

14. Цртање III 
Наставник: Данијела Младеновић 

15. Рачунарска графика 
Наставник: др Ђорђе Михаиловић 

16. Заштита на раду 
Наставник: др Зоран Чегањац 

17. Историја уметности II  

Наставник: др Слободан Мијушковић 

18. Стручна пракса 
 

 

Изборни заједнички предмети: 

 
1. Теорија форме 

Наставник: Јасна Јелић Обрадовић 

2. Цртачке и сликарске технике   

Наставник: Јасна Јелић Обрадовић 

3. Завршни рад 

 

 

Изборни предмети на модулу Дизајн и обрада камена: 

 

1. Технологија добијања драгог камења 

Наставник: др Анка Луковић 
2. Испитивање и примена камена у дизајну 

Наставник: Бранко Боловић 

 

 



Изборни предмети на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

 

1. Ликовно компоновање 

Наставник: Јасна Јелић Обрадовић 

2. Основе вајарских техника – моделовање у глини 

Наставник: Бранко Боловић 
 

 

Обавезни на модулу Дизајн и обрада камена: 

 

1. Технологија настајања стена и обрада  

Наставник: др Зоранка Малешевић  

2. Технологија рестаурације камена  

Наставник: др Анка Луковић 

3. Уникатни дизајн и технологија ручне обраде I 

Наставник: мр Владан Мартиновић 

4. Уникатни дизајн и технологија ручне обраде II 

Наставник: мр Владан Мартиновић 
5. Технологија машинске обраде I 

Наставник: мр Mилун Миљковић 

6. Монтажа и уградња 

Наставник: мр Милун Миљковић 

7. Мозаик и орнаментика камена  

Наставник: мр Владан Мартиновић 

8. Технологија машинске обраде II 

Наставник: мр Милун Миљковић 

9. Уникатни дизајн и технологија ручне обраде III 

Наставник: мр Владан Мартиновић 

 
Обавезни на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике: 

 

1. Основи технологије керамике 

Наставник: др Драгица Гавриловски 

2. Сликање 

Наставник: Данијела Младеновић 

3. Посудна керамика 

Наставник: Бранислав Спасојчевић 

4. Керамички материјали 

Наставник: др Драгица Гавриловски 

5. Дизајнирање производа уникатне керамике I  

Наставник: Бранислав Спасојчевић 
6. Дизајнирање производа индустријске керамике  

Наставник: Бранислав Спасојчевић 

7. Технологија глазура и енгоба  

Наставник: др Анка Луковић 

8. Технологија декорисања керамике 

Наставник: др Анка Луковић 

9. Дизајнирање производа уникатне керамике II 

Наставник: Бранислав Спасојчевић 

 

 

 
 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Цртање I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јасна Т. Јелић Обрадовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Изучавање и практична примена ликовног процеса 

Исход предмета 

Након положеног испита студент је оспособљен да самостално визуелно, цртањем, презентује своје идеје 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Цртеж – од скице до студије, цртачки материјали. 

Вредност линије, слободно ритмичко компоновање, упознавање са цртачким материјалима,  

различитим сртачким подлогама, вредностима линије. 
Линија као ивица тродимензионалних облика (цртање мртве природе). 

Анализа форме, свођење природних облика на геометријске (цртање мртве природе). 

Анализа форме, волумен облика, пластичност (цртање мртве природе). 

Композиција, односи величина и облика, међусобни односи облика, преклапање, додиривање,  

мимоилажење. 

Композиција, дубина простора, линија (цртање мртве природе). 

Вредности линије од зависности од светлосних извора (цртање мртве природе). 

Вредности линије од зависности од светлосног извора врсте и боје материјала од којих су предмети  

направљени – материјализација (цртање мртве природе). 

Линија као површина предмета, врсте и вредности линије у зависности од текстуралних и тактилних 

 особина предмета  (цртање мртве природе). 
Разлагање форме, ломљење, отварање на основне геометријске планове, укидање дубине простора –  

искуства аналитичког кубизма (цртање мртве природе). 

Сажимање форме, издвајање најкарактеристичнијих облика предмета и њихово спајање у нову форму –  

искуства синтетичког кубизма (цртање мртве природе). 

Копирање кубистичког цртежа, анализа линије. 

Завршни рад, слободан избор материјала за рад (цртање мртве природе). 
 

Литература  

1. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Студентски културни 

центар, Београд, 1988. 

2. Ђерђ Доци, Моћ пропорција, Stylos, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други 

облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, индивидуална настава и практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присутност и активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

15 Практичан испит- 

провера стечених 

знања из предмета 

цртање I  

50 

Семинарски рад 10   

Присутност на вежбама и израда вежби  

15 

  

Тест из цртања I 10   

 

 



Студијски програми : Дизајн, Информационе технологије  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Геометрија и пројектовање 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Миланка Д. Филиповић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање метода помоћу којих можемо постојеће или замишљене просторне облике приказати цртежом у 

равни, тако да се из тог цртежа могу одредити облик, величина и положај у простору. Развијање 

способности осећаја простора и просторних представа. 

Исход предмета  

Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да другачије сагледавају простор, да сложене 

просторне облике сагледавају као композиције основних, те да лакше извршавају неке основне прорачуне. 

Стечена знања се могу непосредно применити у пракси, нпр. кроз процену потребних материјала за израду 
уметничких предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Аксиоме геометрије. Геометрија Еуклида, Римана и Лобачевског. Неке основне дефиниције. 

Углови и површине регуларних полигона. Звездасти полигони. Полиедарска површ. Дуалност 

полиедара. Полиедарска површ. Дуалност полиедара. Врсте полиедара. Платонова тела. Архимедова 

тела. Рефлексије (симетрије) и композиције рефлексија. Сличност и хомотетија. Израчунавање 

површине и запремине неких основних полиедара. Израчунавање површине и запремине сложених 

полиедара. Пресеци полиедара и равни. Ротациона тела. Израчунавање површине и запремине 

основних ротационих тела. Израчунавање површине и запремине основних ротационих тела. 

Израчунавање површине и запремине основних тела. 
 

Литература  

1. Драгомир Лопадић: Геометрија;  http>//Poincare.matf.bg.ac.rs/-zlucic/ 
2. Jill Vincent> A geometry journey along St. Kilda Road and Swanston Street, The Mathematical 

Association of Victoria 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 10 писмени испит 30 

припрема и израда и успешна 

одбрана експерименталних и/или 

рачунских вежби  

15   

2 теста 20   

2 колоквијума 20   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Студијски програми: Дизајн, Информационе технологије  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Материјали у ликовној уметности 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Данијела С. Младеновић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са традиционалним и савременим материјалима и начинима њихове употребе и 

справљања у сврху коришћења у уметничком стваралаштву.  

Исход предмета  

Кроз упознавање са материјалима и начином њихове употребе студенти стичу могућност да теоретска знања 

повежу са практичном наставом и да њима успешно  манипулишу. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Подлоге за цртање и њихово припремање 

Препаратуре за цртачке подлоге, материјал за цртање, фиксативи 

Графички материјали  и њихова примена 

Подлоге у сликарству, прибор за сликање  и препаратуре 

Затезање платна, припремање и наношење препаратура 

Медијуми, растварачи, лакови, прибор за сликање (алати) 

Пигменти: порекло, особине, употреба 

Пигменти: општа подела 

Ручна израда уметничких боја 

Примена боја у ликовној и примењеној уметности на различитим подлогама 

Вајарски материјали: глина, гипс, бронза, дрво, камен и њихове особине 
Прибор у вајарству и прилагођеност материлалу 

Употреба и наношење патине и позлате у изради дводимензионал. и тродимензионал. уметничких дела 

Синтетички материјали у изради дводимензионалних и тродимензионалних уметничких дела 

Примена неуметничких материјла у изради уметничких дела, дводимензионалних или 

тродимензионалних 
 

Литература  
1. Технологија сликарства и вајарства; Немања Бркић, Београд, Универзитет уметности, 1991. 

2. Сликарска технологија; Живојим Турински,Београд, Универзитет уметности,1990. 

3. Приступ ликовном делу; Матко Пеић,Загреб, Школска књига, 1968. 

4. Основе ликовног језика и ликовне технике; Маријан Јакубин, Загреб, Институт за педагогијска истраживања, 1989. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

• Наративне методе (предавање); 

• Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

• Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

• Метода практичног рада (практична примена наученог кроз употребу материјала. Нпр. прављење препаратуре, њено 

наношење на одговарајућу подлогу, извођење цртежа, његово фиксирање, справљање боја) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања (учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 
15 писмени део испита (10)(10 питања са по 3 

понуђена одговора на заокруживање) 
10 

практична настава (Припремање подлоге и препаратуре и 

наношење препаратуре на подлогу; ручна израда боја; 

наношење позлате и патине на уметнички објекат) 

15 

(5+5+5) 

усмени део испита(4x5) (4 питања из целокупног 

градива, која захтевају опширније одговоре) 
20 

колоквијуми (писмени тест – 15 кратких одговора на 

питања из обрађеног градива; писмени тест – 3 опширна 

одговора на питања из обрађеног градива)  

30 

(15+15) 

..........  

Семинарски рад (писани есеј о материјалима, алатима, 

технологији који се користе у конкретним уметничким 

задацима и техникама 

10   



 

Студијски програми: Дизајн, Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Информационе 

технологије  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Енглески I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана М. Поповић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено знање језика, да га 

подигну на виши ниво кроз разне облике усмених и писмених активности, да се јасно , лако и граматички 

исправно изразе на том језику, као и да несметано користе литературу на енглеском језику неопходну за 

проширивање знања из осталих предмета. 

Исход предмета  

Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на енглеском језику. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Unit 1 – GETTING TO KNOW YOU, Tense revision (Present Simple, Present Continuous),  

listening and speaking, reading – People- the great communicators 

Unit 1 – Workbook exercises 

Unit 2 – THE WAY WE LIVE, Have/has got, reading and speaking – Living in the USA  

Unit 2 – Workbook exercises 

Unit 3 – IT ALL WENT WRONG, Past tenses (Past Simple/Past Continuous), listening and reading –  

The perfect crime 

Unit 3 – Workbook exercises 

Unit 4 – LET’S GO SHOPPING, Much/many, CNs/Uns, articles, reading – The best shopping street in the world 

Unit 4- Workbook exercises 

Unit 5 – WHAT DO YOU WANT TO DO? Verb patterns, going to/will, reading- Hollywood kids, listening 

Unit 5 – Workbook exercises 

Unit 6 – TELL ME! WHA'S IT LIKE? , Comparison of adjectives, listening and speaking, reading-  

A tale of two millionaires 

Unit 6 – Workbook exercises 

Unit 7 – FAMOUS COUPLES, Present Perfect, adjectives and adverbs, listening and speaking, reading –  

Donna Flynn &Terry Wiseman 

Unit 7 – Workbook exercises, preparation for the final test (kolokvijum) 

The final test 
 

Литература  

NEW HEADWAY , Pre-intermediate, John and Liz Soars 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:2 

 

Вежбе:2 Други облици 

наставе:2 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне методе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 15 усмени испт 30 

3 теста 35 ..........  

Учешће у стручно практичним вежбама 15   

 

 

 
 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Цртање II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јасна Т. Јелић Обрадовић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Практично савладавање и примена елемената композиције. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је оспособљен да самостално визуелно, цртањем, презентује своје идеје. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Слободан и спонтан ритам линија, површина, мрља, облика (слободна композиција). 

Тонске разлике површина добијених цртачким материјалима (валерски цртеж мртве природе). 

Анализа односа светлости и сенке на предмете (цртање мртве природе). 
Градација светлости на предметима у односу на одређеност извора светлости (цртање мртве природе). 

Анализа светлости и таме на предметима у односу на светлосни извор, врсту и боју материјала од 

којих је предмет направљен (цртање мртве природе). 

Анализа светла и изазивање илузије заобљености и пластичности волумена (цртање мртве природе). 

Линија као ивица, контура (цртање студије копије античког портрета). 

Анализа вредности линије (цртање студије копије античког портрета). 

Вредности линија и површина у зависности од светлосног извора (цртање студије копије античког 

портрета). 

Вредности линија, површина, текстура, односи површина, композиције (цртање студије копије 

античког портрета у простору). 

Геометријско разлагање форме (кубистички приказ копије античког портрета). 
Излазак у природу (линеарни цртеж пејзажа). 

Излазак у природу (анализа текстура површина из природе). 

Излазак у природу (степен светлине и затамљености објеката у природи у датом тренутку). 

Израда завршног рада студија по избору. 
 

Литература  

1. Милун Митровић: Форма и обликовање, Виша економска школа – Београд, Београд, 1977. 

2. Рудолф Арнхајм: Уметност и визуелно опажање, Уметничка Академија у Београду, Београд, 

1971. 

3. Х. В. Џенсон: Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, индивидуална настава и практичан рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присутност и активност у 

току предавања (учешће у 
дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

15 практичан испит из 

предмета цртање II 
30 

Присутност вежбама и израда 

вежби 

15 презентација завршног 

рада 

20 

Израда скица и рада за 

презентацију 

20 ..........  

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн, Информационе технологије  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Интернет и WEB дизајн 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђорђе Д. Михаиловић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Обука студената за коришћење клијент апликација за познате Internet сервисе. Оспособљавање студената за 

дизајнирање Web локација са мултимедијалним садржајима. 

Исход предмета  

Стечена знања из области теорије web дизајна и практичних вежби у раду са апликацијама за web дизајн, 

студент је у могућности да искористи  за израду web страница која поштују све захтеве правилних форми и  

структуирања страница затим и препоруке за дизајн са могућношћу уноса садржаја са елементима 

мултимедије.    

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Увод у Internet. Internet протоколи. 

Internet сервиси. Web сервиси. Електронска пошта. 

FTP (File Transfer Protokol). WWW (World Wide Web). 

IRC. Usenet. Mailing листе. Internet телефонија. Intranet. 

Електронска трговина. Електронско пословање В2В, В2С. 

Мобилни Internet. Сигурност трансакција. 

Увод у Web дизајн. 

Језици и технологије на Webu. HTML. ASP, VBSCRIPT. 

Принципи дизајнирања Web страница. 

HTML. Рад са листама, табелама и оквирима. 
Линкови и HTML форме. Каскадне листе стилова – CSS.  

ASP основе и ASP објекти. 

Анимација и звук у Web апликацијама. 

Рад са базама података. SQL језик. 

Web сервиси. 
 

Литература  

1. Photoshop for web, Компјутер библиотека 

2. Macromedia Dreamweaver са практичним вежбама, Комјутер библиотека 

3. Аdobe Flash for Web, са практичним вежбама, Компјутер библиотека 

4. Брковић, М., Милошевић, Д.: Практикум за развој Web апликациј, Технички факултет, Чачак, 2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, пројектни рад (сајт) консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испита, 

одбрана пројектног 

рада (израђен сајт) 

30 

практична настава 15   

домаћи задатак 10   

пројектни задатак (сајт) 20 ..........  

тест  10   

 

 

 



Студијски програми : Дизајн, Информационе технологије, Технолошко  инжењерство, Заштита животне 

средине 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Oснове квалитета 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђорђе Д. Михаиловић  

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета је да студенти овладају основним концептима и терминологијом квалитета због стварања 

базе за надградњу кроз будуће предмете. 

Исход предмета је способност студената да разумеју основне појмове из области менаџмента квалитетом, 

способност разумевања могућности и ограничења у примени основних концепата у области квалитета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Историјат квалитета. Развој науке о квалитету. Филозофски правци у менаџменту 

квалитетом. Дефиниције и критеријуми за дефинисање квалитета. Квалитет у производњи роба и услуга. 

Димензије квалитета производа и услуга. 
Варијације. Трилогија квалитета. Системи и системски начин размишљања. Системски приступ квалитету. 

Процес. Менаџмент процесима. Менаџмент квалитетом. Систем квалитета. Систем за менаџмент 

квалитетом. Обезбеђивање квалитета. Интегрисани системи менаџмента. Ефективност и ефикасност. 

Унапређивање процеса (инкрементална побољшања, скоковита побољшања, Benchmarking и Reengineering). 

Принципи тоталног квалитета (TQM). Инфраструктура, пракса и алати TQM. 

Вежбе:  

Квалитет и личне вредности. Историја квалитета. Разјашњавање праваца рада у области квалитета. 

Корисници и заинтересоване стране. Трилогија квалитета. Утврђивање основних појмова, ознаке и 

дефиниције за објекте чији ће се квалитет одређивати. Израда докумената основних појмова, ознака и 

дефиниција везаних за квалитет. Квалитет производа: за репрезентативни производ детаљно разрадити 

квалитет производа (карактеристике квалитета). Квалитет услуга: на репрезентативним екстерним услугама 
(за услужни или комбиновани пословни систем) детаљно разјаснити квалитет услуга.  

Литература  

Филиповић Јован Основе квалитета ФОН, Београд, 2007. 

Митровић Ж. Квалитет и менаџмент YUPIG, Београд, 1996. 

J.M.Evans and W. M. Lindsay The Management and Control of Quality South-Western College Publishing, 2002. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Обрада научне и стручне литаратуре (домаће и иностране) уз представљање реалних ситуација и примера из 

праксе; презентације; рад у дискусионим групама на часу; креирање и решавање задатака и случајева из 

праксе; посете пракси; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10   

практична настава 10 усмени испт 30 

Домаћи задатак 10 ..........  

Пројектни задатак 20   

Тест 20   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Вечерњи акт 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Данијела С. Младеновић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Продубљивање знања студената из области цртачких вештина. Савладавање цртања људске фигуре, уз 

помоћ брзог цртежа, вежбање брзог запажања и бележења само битних визуелних информација. 

Исход предмета  

Савладавање цртања мотива људске фигуре, развијање осећаја за пропорцију, бележење утиска о мотиву, 

као и примена наученог на друге митиве. 

Стицање способности за брзо бележење сопствених идеја, допринос успешности цртања скица. 

Садржај предмета 

Игра линије, брзина потеза, запажање карактеристика форми 
Цртеж, кроки; анализа облика 

Цртеж, кроки; анализа линије у односу на форму 

Цртеж, кроки; приказивање форме у простору 

Цртеж, кроки; испитивање материјала за цртање (одабир материјала у односу на мотив) 

Цртеж, кроки; портрет (вежбање брзине уочавања карактеристика различитих физиономија) 

Цртеж; кроки; стојећа фигура 

Цртеж; кроки; лежећа фигура 

Цртеж; кроки; фигура у простору 

Цртеж;кроки; фигура у покрету 

Цртеж; кроки; однос више фигура 

Цртеж; кроки; више фигура у интеракцији 
Цртеж; однос фихура и малог и великог формата 

Цртеж; објекат у затвореном или отвореном простору 

Завршни рад,  серија крокија људске фигуре, смењивање различитог  цртачког материјала 
 

Литература  

1. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Студентски културни центар, Београд, 1988. 

2.Ђерђ Доци, Моћ пропорција, Stylos, 2005. 

3. Анатомија за уметнике, Барчај Јене, Београд, Моно и Мањана, 2000.  

Број часова  активне наставе  

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

• Наративне методе (предавање); 

• Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

• Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

• Метода практичног рада (цртање, практична примена наученог) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања (учешће у 

дискусијама, анализама, демонстрацијама) 
15 Практични рад (цртање фигуре у простору по 

моделу уз комплетну анализу пропорција, линије, 

светла, сенке, композиције, цртеж оловком на 

папиру димензија 40 cm x 60 cm) 

20 

практична настава  (серија 5 цртежа, кроки, 

однос форма-простор, објекат у ентеријеру; 

серија 5 цртежа, кроки, стојеће фигуре; 

серија 5 цртежа, кроки, карактер портрета) 

15 (5+5+5) Усмени испит (презентација нацртаних радова 

уз објашњење изведених ликовних анализа) 
10 

колоквијуми  (серија 10 цртежа, кроки, 

употреба различитих материјала; серија 10 

цртежа, кроки, фигура у покрету) 

30 (15 + 15) ..........  

Семинарски рад (серија од 5 кроки цртежа 

који представљају тражење решења, скице, 

за студију мртве природе уз издвајање 

најбољег решења и писано образложење о 

донесеним одлукама, процесу рада, 

селекције) 

10   



 

Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Моделовање и обликовање 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владан М. Мартиновић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Изучавање и практична примена ликовног процеса пластичних уметности 

Исход предмета  

Стицање вештина за тродимензионално  приказивање предлошка дизајнирања 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Материјали за моделовање, својства 

Моделовање керамичарским техникама 
Моделовање зидањем 

Моделовање из плоча 

Ливење глиненом масом 

Ливење у гипсу 

Моделовање у глини по задатку 

Копирање 

Моделовање предмета по предлошку 

Моделовање портрета по моделу 
 

Литература  

1. Арнхајм, Р., Уметност и визуално опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981. 

2. Митровић, М., Форма и обликовање, Научна књига, Београд, 1987. 

3. Јансонова историја уметности, Загреб, 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 
 

Вежбе: 
3 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 

Предавање, вежбе, пракса, консултације и индивидуални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

20 усмени испит и презентација рада 50 

практична примена стеченог знања 20   

1 семинар (писани есеј) 10 ..........  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Маркетинг у култури и уметности 

Наставник : др Ђорђе Д. Михаиловић 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: присуство и активност на предавањима и вежбама 

Циљ предмета 

Упознавање и овладавање појмовима и садржајима предмета. 

Исход предмета  

Стицање знања из овог садржаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Појам менаџмента и маркетинга; Настанак маркетинга у култури и уметности; Мултидисциплинарност овог 

предмета; Тржишни карактер културе и уметности у савременој култури; Елементи маркетинга у култури; 

Миx-маркетинг; Фактори маркетинга; Друштвено културни услови маркетинга; Врсте маркетинга по 
садржају; Маркетинг у пласирању камена и керамичког дизајна; савремене потребе маркетинга у области 

дизајна керамике; Савремене потрбе маркетинга у области дизајна камена. 

Практична настава: 

Извођење и активност на вежбама и израда пројеката. 

Литература: 

1. Драган Никодијевић: Маркетинг у уметности 

2. Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић: Култура у уметности (Клио 2007.) 

3. Дивна Радовановић (скрипта): Маркетинг у култури и уметности 

 

Број часова  активне наставе Остали часови:  

 Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:: предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена - 30 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени  испит 50 

вежбе 10   

пројекат 30   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Студијски програми: Дизајн, Информационе технологије, Технолошко инжењерство, Заштита животне 

средине 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Увод у информационе системе 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Дејан Б. Симић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознати студенте са основним појмовима и концептима из области информационих система и процесом 

развоја информационих система. Студенти се упознају са начинима коришћења информација у 

предузећима различитих делатности и побољшање квалитета, динамике и компететивности пословања 

употребом информационих технологија. 
 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да разумеју феномен информационог система, његову архитектуру, 
компоненте, примене, процесе и фазе његовог развоја. Студент упознаје врсте савремених 

информационих система и њихову функцију у пословном систему. Оспособљен је да, у домену стечених 

компетенција, учествује у развоју, имплементацији и одржавању информационог система. 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Основни појмови и концепти у области информационих система. Информациони системи у различитим 

функционалним областима у предузећу. Архитектура информационог система и модели развоја 

информационих система. Анализа система. Моделовање података. Стандардизација у софтверском 

инжењерству. CASE алати. Имплементација, коришћење и одржавање информационих система. Системи за 

подршку одлучивању.  Вештачка интелигенција и Експертни информациони системи. Примена 

информационих система у области заштите животне средине. Информациони системи у Електронском 

пословању. CIM системи. SCADA системи.  
Практична настава: 

Врсте информационих система и примери. Структурна системска анализа. Структурна системска анализа – 

примери. Основе пројектовања информационих система. Основе моделирања података. Примери за 

нормализацију и нормалне форме. Примери за превођење ПМОВ у релациони модел. Примери пројектовања 

релационих база података. Сложенији примери пројектовања релационих база података. Увод у  MS Access. 

Упознавање са SQL – упитним језиком. Примери за SQL – упитни језик. Рад са формама. Прављење 

извештаја. 

Литература  
 
1. C. N. Prague, M. R. Irwin, J. Reardon,  Access 2003 Biblija, Микро књига, Београд, 2004, ISBN: 86-7555-259-9. 

                2. А. Вељовић, Пројектовање информационих система  у пракси, Компјутер Библиотека, Београд, 2003, 
 ISBN: 86-7310-249-9 
                3. Л. Милићевић, Т. Матејић, Примена рачунара у технологији , Висока технолошка школа струковних студија, 
 Аранђеловац. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови 

/ Предавања:2 Вежбе: 2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:/ 

Методе извођења наставе 

Класична предавања. Вежбе у рачунарској лаборатор. Израда семинарских радова . Тестови. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 5 писмени испит 30 

Тест I 10   

Тест II 15   

Семинарски рад 40   

 

 

 

 



Студијски програми : Дизајн, Информационе технологије  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Енглески језик II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Љиљана М. Поповић 

Статус предмета: обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено знање језика, да га 

подигну на виши ниво кроз разне облике усмених и писмених активности, да се јасно , лако и граматички 

исправно изразе на том језику, као и да несметано користе литературу на енглеском језику неопходну за 

проширивање знања из осталих предмета. 

Исход предмета  

Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на ћенглеском језику 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Unit 8 Do’s and don’ts – modal verbs (should/must/mustn’t, have to) , listening, speaking, reading –  

Dilemmas, vocabulary 

Unit 8 – workbook exercises 

Unit 9 – GOING PLACES, - time clauses, conditional sentences , listening/speaking, reading –  

Megalopolis, everyday English 

Unit 9 – workbook exercises 

Unit 10 – SCARED TO DEATH – verb patterns, -ed/-ing adjectives, reading – Into the wild, listening/speaking 

Unit 10 – workbook exercises 

Unit 11 – THINGS THAT CHANGED THE WORLD – passives (present simple, past simple, present perfect,  

future simple), reading – Seeds of change, listening/speaking, everyday English 

Unit 11 – workbook exercises 
Unit 12 – DREAMS AND REALITY – second conditional, phrasal verbs, modal might, reading –  

I’m a ghost buster, vocabulary, everyday English (social expressions0 

Unit 12 – workbook exercises 

Unit 13 – EARNING A LIVING – Present Perfect Continuous, adverbs, word building, reading –  

A funny way to earn a living, listening 

Unit 13 – workbook exercises 

Unit 14 – LOVE YOU AND LEAVE YOU – Past Perfect Tense, reported statements, reading –  

The tale of two silent brothers, listening/vocabulary 

Unit 14 – workbook exercises, preparation for the test ( kolokvijum) 

 The final test (kolokvijum) 
 

Литература  

NEW HEADWAY , Pre-intermediate, John and Liz Soars 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 
 

Вежбе: 2 Други 
облици 

наставе: 0 

Студијски 
истражива

чки рад: 

Методе извођења наставе 

Групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне методе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни 

испит  

поена 

активност у току предавања 5 усмени 

испт 

30 

3 теста 35 ..........  

Учешће у стручно практичним вежбама 30   

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Историја уметности I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Мијушковић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са уметничко стилским појавама у уметности праисторије, старих цивилизација, 

грчко-римске уметности, средњовњковне и уметности ренесансе и барока. 

Исход предмета  

Развијање способности полазника за изграђивање историјске свести неопходне за развијање критичког 

мишљења и разумевања узрочно-последичних веза у процесима и појавама историјског развоја визуелног 

ствралаштва.  

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Праисторија; старије и млађе камено доба 

Египатска уметност 

Уметност старог блиског истока: сумерска, асирска и персијска уметност 

Егејска уметност: криткса и микенска уметност, архајска скулптура и 

сликарство 

Уметност класичне епохе; античка Грчка 

Хеленизам 

Етрурска уметност 

Римска уметност 

Ранохришћанска и византијска уметност 

Романичка уметност 
Готичка уметност 

Ренесанса; рана ренесанса 

Висока ренесанса 

Маниризам 

Барок 
 

Литература  

Историја уметности, Јансон,  

Историја модерне уметности, Арнасон, 

 монографије уметника 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

• Наративне методе (предавање); 

• Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

• Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

• Метода анализе (анализа уметничких дела из обрађиваних периода) 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 10 

практична настава (вежбе) 15(5+5+5) усмени испт 20 (4*5) 

колоквијуми 15 + 15 ..........  

Семинарски рад 10   

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Цртање III 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Данијела С. Младеновић  

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Продубљивање знања студената из области цртачких вештина. 

Изучавање портрета и фигуре и повезивање са ергономским и антропометријским аспектом дизајна. 

Исход предмета  

Разумевање наученог (схватање значаја појмова и чињеница, издвајање битног од небитног, повезивање 

чињеница и тд.); 

Критички однос према наученом и према сопственом раду; 

Стваралачки однос према наученом, који се огледа у самосталном примењивању наученог, односно цртању 
и помоћу цртежа презентовању сопствене идеје. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Студија људске фигуре, увод у аналитич. цртање по моделу, пропорц. људског тела, пластич. анатомија. 

Цртеж од скице до студије, анализа покрета (кроки). 

Портрет, цртање по моделу, пропорције. 

Портрет, цртање по моделу, анализа линија. 

Портрет, цртање по моделу, анализа светла и сенке. 

Портрет са шакама, цртање по моделу, пропорције. 

Портрет са шакама, цртање по моделу, анализа линија. 

Портрет са шакама, цртање по моделу, анализа светла и сенке. 

Анализа покрета, пропорција (кроки). 
Фигура, цртање по моделу, пропорције.  

Фигура, цртање по моделу, анализа линија. 

Фигура, цртање по моделу, анализа светла и сенке. 

Фигура у простору, цртање по моделу, анализа композиције односа величина и маса у простору. 

Фигура у простору, цртање по моделу, издвајање доминанте у простору, анализа  и истицање важности 

елемената у простору. 

Завршни рад, цртање фигуре, слободан избор материјала за цртање. 
 

Литература  
Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Студентски културни центар, Београд, 1988. 

Ђерђ Доци, Моћ пропорција, Stylos, 2005. 

Број часова  активне наставе 
Остали часови 

Предавања: 2 Вежбе: 2 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Наративне методе (предавање), 

Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

Метода практичног рада (цртање, практична примена наученог). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поен

а 

активност у току предавања (учешће у 

дискусијама, анализама, демонстрацијама) 
15 Практични рад (цртање фигуре у простору по моделу уз 

комплетну анализу пропорција, линије, светла, сенке, 

композиције, цртеж оловком на папиру димензја 40 cm x 60 cm) 

30 

практична настава (цртање портрета, цртање 

портрета са шакама, цртање фигуре по моделу) 
15 

(5+5+5) 

  

колоквијуми (анализа светла на портрету 

употребом линија; анализа светла на портрету са 

шакама употребом површина) 

30 (15 + 

15) 

..........  

Семинарски рад (ликовна анализа једног 

уметничког дела, фигуре по моделу, кроз писани 

есеј и копију рада: цртеж оловком на папиру А4 

формата) 

10   

 



Студијски програми : Дизајн, Информационе технологије 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Рачунарскa графика 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђорђе Д. Михаиловић 

Статус предмета: Обавезни заједнички 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Стицање основних знања о рачунарској графици и анимацији. Оспособљавање студената за самостално 

коришћење савременог софтвера рачунарске графике и анимације (Corel DRAW и Flash). 

Исход предмета  

Кроз теоријска предавања  студент је стекао знања о формама, концемтима, употреби боја и елемената  као и  

правилима рачунарске графике.  На практичним вежбама у раду са рачунарским апликацијама развијаних у 

ту сврху, студент  стиче знања и способности уз помоћ којих може изнети резултат исправних  графичких 
решења која  у спрези са стеченим знањима о дизајну (други предмети), може  обликовати.     

Садржај 

Теоријскаи практична настава 

Основи рачунарске графике. Увод. 

Хардвер рачунарске графике. Растерски графички алгоритми за цртање 2D примитива. 

Геометријске трансформације. 

Анимирање објекта. 

Софтвер за рачунарску графику и анимацију. 

Графички софтвер (Corel DRAW). Приказ окружења. Основне информације. Цртање. 

Испуњење боје и ефекти. 

Рад са лењирима. Рад са текстом. 

Пројектовање за Web. 
Рад са стиловима. 

Софтвер за анимације (Flash). Приказ окружења. 

Основне информације. 

Цртање и рад са бојама. Коришћење текста. 

Промена библиотека и симбола. Ефекти код анимација. 

Додавање звука анимацији. Креирање интерактивне анимације. 
 

Литература  

1.  J. D. Foley at all: Introduction to Computer graphics, Addison – Wesley . 

2.  Приручници за Corel DRAW i Flash. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испита 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 
 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн, Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Информационе 

технологије 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Заштита на раду 

Наставник: др Зоран К. Чегањац 

Статус предмета: изборни заједнички 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената у области заштите на раду и решавање проблема безбедности у организацијама. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент ће бити у стању да у процесу производње примени све заштитне мере из 

области екологије, здравља, учесника производње, као и заштите самог предмета обраде. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Екологија – наука и значај, увод. Организовање производње у односу на захтеве екологије, законска 
регулатива. 

Рециклажа шута и производња  тампон (или другог) материјала за путеве и грађевинарство. Дробилице за 

инд. постројења и мале радионице. Пречишћавање техничке воде потребне за рад машина  у производним 

процесима, као  и процесима прераде  камена. Одлагање и евентуална прерада талога из преливних базена у 

малим и средњим предузећима. Чишћење, одлагање и прерада талога из базена великих машина у великим 

предузећима. Отпрашивање радног простора и просторија. Филтери и џакирање камене прашине и др. 

прашине која настаје у производним процесима. Радиоактивност стена и правна регулатива. Заштита 

радника и заштитна средства.  

Професионална обољења која могу настати у индустрији. Посета предузећима, као и радионицама  великих 

каменопрерађивача (указивање на еколошке проблеме и решење). Међународна и национална законска 

регулатива која регулише област заштите на раду.  
Практична настава 

Извођење вежби у оквиру заштите на раду у технолошким процесима. 

Литература  

1. Арсенијевић, Д., Заштита на раду, Институт за документацију заштите на раду, Ниш, 1977. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

           2 

Вежбе: 

     2 

Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, практичан рад и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и 

вежбама 
5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама 25   

2 теста 15+15   

1 семинарски рад 10   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Историја уметности II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Мијушковић 

Статус предмета: обавезни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са уметничко стилским појавама у уметности 19. века, 20. века и уметничком 

тенденцијама на почетку 21. века. 

Исход предмета  

Развијање способности полазника за изграђивање историјске свести неопходне за развијање критичког 

мишљења и разумевања узрочно-последичних веза у процесима и појавама историјског развоја визуелног 

ствралаштва.  

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Утицаји и карактеристике уметности 19. века  

Неокласицизам и романтизам 

Реализам и импресионизам 

Неоимпресионизам, постимпресионизам, симболизам 

Уметност 20. века; теоријске поставке, уметнички покрети 

Сецесија 

Експресионизам и фовизам 

Кубизам и футуризам 

Беспредметни свет и руска авангарда 

Дадаизан и надреализам 

Енформел, сликарствво акције, лирска апстракција, оптичка уметност 
Поп арт, нови реализам 

Хиперреализам 

Концептуализам 

Уметничке тенденције на почетку 21. века 
 

Литература  

Историја уметности, Јансон,  

Историја модерне уметности, Арнасон, 

 монографије уметника 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

4 

Вежбе:  

4 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

• Наративне методе (предавање); 

• Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

• Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

• Метода анализе (анализа уметничких дела из обрађиваних периода ) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 10 

практична настава (вежбе) 15(5+5+5) усмени испт 20 (4*5) 

колоквијуми 15 + 15 ..........  

Семинарски рад 10   

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, презиме): мр 

Владан М. Мартиновић,  Бранислав Д. Спасојчевић 

Број ЕСПБ: 3 

 

Циљ  

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и практичних знања за решавање 

конкретних задатака у оквиру изабраног предузећа или институције. Упознавање студената са радом 

изабраног предузећа или институције, начином рада и местом и улогом дизајнера у њиховим 

организационим структурама.  

Очекивани исходи 

 Обављање стручне праксе студент стиче искуство и вештину руковања машинама и сировинама које се 
користе у производњи, као и искуства у организацији и тимском раду. Свршивши праксу студенти ће бити у 

могућности да стечена искуства примени у организовању сопственог  бизниса или на руководећим местима 

већих система. 

Садржај стручне праксе  

Учествовање у текућој производњи и пројектима изабраног предузећа или институције, као и евентуално 

реализовање сопствених идеја. Студент ће током праксе водити дневник који ће менторо из предузећа или 

институције и наставником задуженим за организацију стручне праксе посебно вредновати. 

Број часова , ако је специфицирано  

 
45 

Методе извођења  

-присуство редовним активностима  установе у којој се пракса изводи 

-извођење практичних активности уз супервизију ментора из установе 

-коришћење стручне литературе која је у функцији савладавања и обогаћивања сазнања из одређене области 

стручне праксе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), задовољаваjуће 

реализовао задатке (51-70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Теорија форме 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јасна Т. Јелић Обрадовић 

Статус предмета: изборни заједнички на оба модула  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Изучавање теоријских законитости компоновања и пројектовања ликовних садржаја 

Исход предмета  

Примена закона теорије форме у дизајнирању 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Увод у теорију форме 

Форма у визуелним уметностима 

Форма – видљиви облик садржаја 
Стваралачки процес 

Материјали и технике 

Естетика – историјски преглед 

Обликовање 

Простор 

Ликовни елементи и простор 

Ликовни елементи и композиција 

Репетиција, хармонија и контраст 

Равнотежа 

Величина 

Симетрија 
Пропорција 

 

Литература  

1. Милун Митровић, Форма и обликовање, ВЕШ, Београд, 1979. 

2. Раденко Мишевић, Теорија форме, Универзитет уметности, Београд, 1977. 

3. Рудолф Арнхајн, Уметност и визуално опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981. 

4. Владан Мартиновић, Скрипта за предмет теорија форме, ВТШСС-Аранђеловац, 

Аранђеловац, 2010. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинари, естови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у току дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

15   

присутност и активност на 

практичној настави 
реализација вежби  

15 

 

15 

усмени испт 30 

1 тест 10   

семинарски рад 15   

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Цртачке и сликарске технике 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јасна Т. Јелић Обрадовић 

Статус предмета: изборни заједнички предмет на оба модула 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Стицање основних стручних знања из области  цртачких и сликарских техника. 

Исход предмета  

Студент се оспособљава да теоријска знања испроба и примени у практичном уметничком раду, као и 

касније у професионалној пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Увод у цртачке технике – првобитни материјали; носиоци; порекло и примена   

Цтрачке технике – оловка; основне вредности линије  

Цтрачке технике – лавирани туш – примена валера  

Цтрачке технике – суви пастел – светлосни извори 

Увод у сликарске технике – првобитни материјали; носиоци; порекло и примена  

Врсте боја – природне и вештачке боје  
Класичне сликарске технике – акварел  

Класичне сликарске технике – темпера – примена на различитим носиоцима  

Класичне сликарске технике – уљане боје; откриће, развој и примена  

Класичне сликарске технике зидног сликарства  
Савремене сликарске технике – акрилне боје за штафелајно о зидно сликарство  

Примена цртачких и сликарских техника у извођењу малог формата – минијатура  

Комбиноване технике – материјали, варијације, истицање текстуралних вредности поовршине  

Иновативни начини примене цртачких техника у савременом ликовном изражавању  

Иновативни начини примене сликарских техника у савременом ликовном изражавању 
 

Литература 

1. Васић, П., Увод у ликовне уметности, Уметничка академија, Београд, 1968.  

2. Бркић, Н., Технологија сликарства, вајарства и иконографија, Уметничка академија, Београд, 1973. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, семинари, тестови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност у току 

предавања (учешће у току 

дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

15   

присутност и активност на практичној 

настави 
15 

 

  

реализација вежби 15   

1 тест 15 усмени испит 30 

Семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 
 



Студијски програм: Дизајн 

Врста и ниво студија: Студије првог нивоа; основне струковне студије 

Завршни рад 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени сви предмети са студијског програма предвиђени наставним планом и програмом. 

Циљеви завршног рада:  
Припрема студената за самостални рад у средњим и мањим предузећима у области дизајна, усавршавање 

студената за писање стручних радова и реализација уметничког рада, самостално дизајнирање у области 

уникатне и индустријске обраде камена (за модул: Дизајн и обрада камена) и керамике (за модул: Дизајн 

индустријске и уникатне керамике), кроз припреме пратеће документације и реализације одобреног 

пројекта. 

Очекивани исходи:  
Након одбране завршног рада очекује се да струковни дизајнер креативно и стваралачки примењује стечена 

знања у привреди, култури, образовању итд. Очекује се да студент буде оспособљен за самостални и тимски 

рад у дизајнирању унапређених производа, чија је основа ликовна уметност, технологија, информатика и др. 
стручне дисциплине, савладане на основним струковним студијама. 

Општи садржаји: 
Завршни испит се састоји из два дела: 

1. израде самосталног завршног рада и 

2. јавне усмене одбране. 

Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у 

области уметности. Општи садржај се формира појединачно, у складу са потребама које су обухваћене 

задатом темом завршног рада. Студент у договору са ментором припрема и израђује завршни рад у писменој 

форми у складу са предвиђеним стандардима Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац 

и/или ради предмет у камену (за модул: Дизајн и обрада камена) или керамике (за модул: Дизајн 
индустријске и уникатне керамике) са писменим образложењем. 

Студент припрема и брани писмени завршни рад јавно, пред комисијом у чијем саставу су ментор и два 

члана и у складу са предвиђеним стандардима.  

Методе извођења:  
Метод наставе и савладавање градива: ментор рада саставља задатаке студенту. Студент је обавезан да рад 

изради у оквиру задате теме која је дефинисана задатком рада. Током израде завршног рада, ментор може 

давати додатна упутства студенту, упућивати на одрећену литературу и додатно га усмеравати. У оквиру 

теоријског и практичног дела завршног рада студент обавља консултације са ментором, а по потреби и са 

другим наставницима који се баве проблематиком из области теме завршног рада. У оквиру задате теме, 

студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, анкете и др. истраживања, ако је то предвиђено 
задатком завршног рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од стране комисије за 

оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. 

Све остале радње су дефинисане Правилником о правилима студирања ( од чл. 65-87). 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Рад може бити оцењен са оценом од 5 до 10  

-Активност на консултацијама за израду завршног рада – 10 поена 

- Израда и оцена рада – 50 поена 

- Презентација и усмена одбрана рада – 40 поена 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Технологија добијања драгог камења 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Анка Луковић 

Статус предмета: изборни предмет  модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основима технологије добијања драгог камења.  Овладавање основним методама и 

техникама идентификације и обраде драгог камења. 

Исход предмета  

Студенати су оспособљени за самосталан рад на обради  полудрагог камена као и препознавање њихове 

примене у дизајнирању уникатних предмета и шире. Студенти су стекли знање за испитивање свих особина 

полудрагог и драгог камења, како би могли препознати њихову примену према особинама. 

Садржај предмета 

Увод у гемологију, шта је драги камен... 
Класификације драгог камења. 

Начини образовања лежишта јувелирских минералних сировина (драгог камена) и њихово 

распрострањење у природи и њихова експлоатација. 

Минералогија драгог камења – шта је кристал, кристални системи, класификације минерала. 

Хемијске карактеристике драгог камења. 

Физичка својства драгог камења: тврдина, густина/специфична тежина... 

Оптичка својства драгог камења. оптички ефекти – шатојанција, адуларесценција, иризација... 

Боја драгог камења, бојиоци минерала (драгог камења). 

Начини третирања драгог камења, имитације и вештачко драго камење. 

Идентификација драгог камења, поступци и методе идентификације. 

Обрада (брушење) драгог камења: обрада заобљавањем/израда кабошона.  
Обрада (брушење) драгог камења: глиптографија/гравирање. 

Обрада (брушење) драгог камења: фасетирање. 

Драго камење (І група): дијамант, корунд (рубин, сафир), берил (смарагд, аквамарин, морганит, 

гошенит, хелиодор), александрит... 

Драго камење (ІІ група): кварцна група минерала (кварц, калцедон, опал, јаспис), лапис лазули, тиркиз, 

жад, гранати...   
 

Литература  
Минералогија — Данило Бабич, Посебно издање, Београд 2003; Минералогија — Светислав Јањић, Предраг Ристић, 
Научна књига, Београд, 1995; Јувелирске минералне сировине и њихова налазишта у Србији — Милоје Илић, 
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд 2001; Гемолошки лексикон – Јувелирске минералне 
сировине: терминологија и номенклатура, Милоје Илић, Универзитет у Београду. Рударско-геолошки факултет, Београд, 
2001, 222 с; Гемолошки приручник – Најважније идентификационе одлике племенитих материјала — Милоје 

Илић, Југословенско гемолошко друштво, Београд, 2002, 100 с; Обрада неких типова јувелирског камена – обле и 

равне површине — Антоније Антоновић, Југословенско гемолошко друштво, Београд, 2004,   Gemstones of the World 
— Schumann W., Sterling Publishing Co., Inc., New York, 1997, 271 p. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе:2 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, аудиторне вежбе, практичан рад, семинарски 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у току дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

5   

практична настава 25 усмени испт 30 

2 теста 30 ..........  

семинар-и 10   

 



Студијски програм: Дизајн  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Испитивање и примена камена у дизајну 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко Р. Боловић 

Статус предмета: изборни предмет на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Циљ изучавања предмета је да обухвати широк стручни простор у областима примене камена које до сада 

нису изучаване комплементарно. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је оспособљен да стечена знања практично примени у разрешавању 

конкретних проблема у стручном раду на преради и дизајнирању камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Петрографска својства; 
Текстура; 

Физичка својства; 

Вода у камену и временска трајност; 

Физичко временско распадање; 

Чврстоћа на: притисак, савијање, смицање и затезање; 

Облици коришћења камена; 

Ручно и машинско цепање камена; 

Камен обрађен тесањем; 

Површинска обрада изрезаних плоча; 

Ротациони и абразивни поступци површинске обраде камена; 

Површинска обрада камена: водом, ласером и четкањем; 
Процеси вештачког старења камена; 

Патинирање и бојено-колоритни поступак; 

Литература  

1. Мирко Максимовић, Експлоатација, испитивање и примена архитектонског камена, Contractor 

d.o.o., Београд, 2006. 

2. Делић – Николић и група аутора, Травертини и њихова употреба,  

      V међународно саветовање „Камен – Аранђеловац“, 2004. 

3. Н. Билбија, Техничка петрографија, уџбеник РГФ – Београд, 1968. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истражи. рад: 

Методе извођења наставе 

Наративне методе (предавање), дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), методе демонстрације 

(показивање, презентовање), метода анализе (дефинисање и коментарисање појединих дела из области 

уметности), метода практичног рада (сликање, практична примена наученог). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања (учешће у 

дискусијама, анализама, демонстрацијама) 
15 писмени испит 10 

практична настава 15(5+5+5) усмени испт 30 (10+10+10) 

Колоквијуми (два) 20 (10 + 10) ..........  

Семинарски рад 10   

 
 

 

 



Студијски програми: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија        

Назив предмета: Ликовно компоновање 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Јасна Т. Јелић Обрадовић 

Статус предмета: изборни предмет на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање са принципима у компоновању ликовних елемената, упознавање са различитим врстама 

композиције и оспособљавање за схватање и разумевање ликовног језика. 

Исход предмета  

Способност разноврсног ликовног компоновања; оспособљавање студента за што студиознији, разноврснији 

и креативнији начин ликовног изражавања у будућем практичном раду.  

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Композиција – врсте композиције 
Површине и њихови односи 

Анализа и примена линије у компоновању 

Анализа валера – примена светлости и сенке у композицији 

Градација величина у ликовној композицији 

Геометрија и естетика 

Геометријско рашчлањавање композиције 

Компоновање – варијације са геометријским елементима 

Тела, масе и њихови односи – аналитички приступ 

Примена боје и колористичке варијације оквиру ликовне композиције 

Примена разнородних елемената/објеката у оквиру исте композиције 

Примена различитих текстуралних површина у ликовном компоновању 
Примена акцента и контраста у ликовном компоновању 

Јединство стила у компоновању уметничког дела 

Слободно ликовно компоновање 

Литература  

Васић, П., Увод у ликовне уметности, Уметничка академија у Београду 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава, индивидуална настава и практичан рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присуство и активност у току 

предавања (учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

15   

присуство и активност практичној 

настави 

израда вежби 

тест 1 

15 

 

15 

15 

усмени испт 30 

тест 2 10 ..........  

 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија        

Назив предмета: Основе вајарских техника – моделовање у глини 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко Р. Боловић 

Статус предмета: изборни на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Савладавање теоријских и практичних основа рада са глином (моделовање у глини) од најједноставнијих ка 

сложенијим облицима. 

Исход предмета  

Студент је опособљен да самостално реализује вештине које је стекао у току изучавања предмета 

моделовање у глини. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Врсте глина. Алати и материјали за моделовање у глини. Врсте моделовања. Глина као материјал за 
моделовање: моделовање по предлошку, моделовање из плоча, моделовање конструисањем змијица,  

моделовање зидањем глине, припрема за печење, моделовање рељефа и портрета. 

Припрема глине за вајање. Савладавање простих облика и форми у глини. Начин одржавања глине и чување. 

Вертикално моделовање са прављењем конструкције за глину (држање глине). 

Литература  

1. Митровић, М. Форма и обликовање, Научна књига, Београд, 1987. 

2. Јансонова историја уметности, Загреб, 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, пракса, семинарски 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

25   

практична настава 25 усмени испт 30 

семинарски рад 20 ..........  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена), Технолошко инжењерство (модул Технологија 

неметала) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија        

Назив предмета: Технологија настајања стена и обрада 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоранка Н. Малешевић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Стицање знања у изучавању стена, њиховог настанка, поделе и анализе састава и текстуре стена. 

Исход предмета  

Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредбу врсте стена и петрографску 

анализу (структура, текстура, састав) 

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Увод у петрологију. 

Подела стена по настанку. 

Подела стена по намени (грађевинарство, фунерална архитекрура, скулптура и технички камен). 

Подела стена по обради. 

Подела стена по физичко хемијско техничким особинама. 

Запреминска тежина. Специфична тежина. 

Порозност. Густина. 

Упијање воде. Водопропустљивост. 

Мајданска влага. 

Постојаност на мразу. 

Тврдоћа (по Мосу). 
Чврстоћа на затезање и савијање. 

Отпорност на хабање. 

Отпорност на удар. 

Постојаност уграђеног. 
 

Литература  

1. Весна Ђорђевић, Предраг Ђорђевић, Драган Миловановић: Основи петрологије, Београд, 1991. 

2. Ненад Билбија, Весна Матовић: Примењена петрографија – својства и примена камена, Грађевинска 

књига, Београд, 2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, семинарски 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 25 усмени испт 30 

2 теста 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Технологија рестаурације камена 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Анка И. Луковић 

Статус предмета: обавезан предмет на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са својствима грађевинског камена, механизмима деградације камена, основним 

принципима и методама конзервације и рестаурације камена. 

Исход предмета  

Студенти владају терминима конзервација и рестаурација у практичном смислу, разликују основне методе 

рада и технолошке процесе.   

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Увод. Основи циљеви образовања у конзервацији-рестаурацији. 

Етички кодекс. Документ из Павије. Европска образовна мрежа за конзервацију-рестаурацију 

Грађевински камен. Земљина кора, стене, минерали. Врсте стена. Магматске стене. 

Седиментне стена. Метаморфне стене. Својства и примена камена. 

Отпорност и трајност камена. Деградација камена. Узроци деградације камена. 

Извори загађивача и њихов утицај на процесе, облике и интензитет распадања камена. 

Материјали за конзервацију и рестаурацију камена. 

Узроци деградације материјала који се користе за конзервацију  и рестаурацију камена. 

Конзервација камена. Поступци отклањања капиларне влаге.  

Поступци отклањања соли из камена. Поступци чишћења камена. 

Консолидација трошних делова камена. Неорганска средства за консолидацију камена. 
Консолидација синтетичким полимерима. Остала средства за консолидацију. 

Заштита камена. Избор средстава за заштиту камена. Антиграфитна заштита. 

Рестаурација камена. Рестаурација камених површина. 

Рестаурација спојница код споменика. 
 

Литература  

1. Љ. М.Драгичевић, М.М.Рушумовић, Конзервација и рестаурација камена  

2. Н. Билбија, Техничка петрографија –својства и примена камена, Научна књига, Београд, 

1984.  

3. Б.Црнковић, Љ.Шарић, Грађење природним каменом, Загреб, 2003. 

4. E. Winkler, Stone in Architecture, 1996. 

5. H. Weber, Zinmeister, Conservation of natural Stone, Expert Verlag, Ehnigen, 1990. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, семинарски рад, тестови, лабораторијске вежбе, теренски обилазак објеката. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 10 усмени испт 30 

израда и одбрана вежби 15   

3 теста 40 ..........  

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Уникатни дизајн и технологија ручне обраде камена I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владан М. Мартиновић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Овладавање техникама старог заната у обради камена као предуслова стварања уникатног дизајна. 

Исход предмета  

Примена стечених знања из области моделовања примењених на основном материјалу, тј. камену, 

употребом специфичних техника и технологија ручне обраде камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Историјски преглед алата и камена за обраду. 

Технике ручне обраде – цепање. 
Технике ручне обраде – шпицовање. 

Технике ручне обраде – брушење. 

Технике ручне обраде – полирање. 

Технике ручне обраде – клесање. 

Врсте алата – подела по врсти камена и врсти обраде. 

 
 

Литература  

1. Рајко Блажић, Методологија рада у вајарским материјалима, Академија за уметност и 

конзервацију СПЦ, Београд, 2008. 

2. Н. Бркић, Технолологија сликарства, вајарства и иконографија, Уметничка академија, 

Београд, 1973. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, пракса и индивидуални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

10 усмени испит и презентација рада 50 

практична настава 20   

1 семинарски рад 20 ..........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм/студијски програми : Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Уникатни дизајн и технологија ручне обраде II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владан М. Мартиновић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Овладавање техникама старог заната у обради камена као предуслова стварања уникатног дизајна. 

Исход предмета  

Примена стечених знања из области моделовања примењених на основном материјалу, тј. камену, 

употребом специфичних техника и технологија ручне обраде камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Технике преношења и обележавање са цртежа или модела, увеличавање. 

Ручни класични алат. 

  Ручни пнеуматски алати. 

Помоћни алат – обележавање. 

Помоћни алат – преношење. 
 

Литература  

1. Рајко Блажић, Методологија рада у вајарским материјалима, Академија за уметност и 

конзервацију СПЦ, Београд, 2008. 

2. Н. Бркић, Технолологија сликарства, вајарства и иконографија, Уметничка академија, 

Београд, 1973. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, пракса и индивидуални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

10 усмени испит и презентација рада 50 

практична настава 20   

1 семинар 20 ..........  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Технологија машинске обраде I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Милун Миљковић 

Статус предмета: обавезан предмет на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање са савременим технологијама у обради камена, машинама и алатима за индустријску прераду. 

Исход предмета  

Овладавање основним техникама и технологијама машинске обраде у складу са најновијим научним 

достигнућима. Упознавање са најсавременијим машинама технолошки развијених земаља и употреба CNC 

машина у индустријској обради камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Резање блокова (гатери и дијакрајци). 
Резање блокова (монофиле, мултифиле, резање дијамантском жицом). 

Резање плоча (фрезе, кратилице и сл.). 

Полирање – припрема за полирање и ојачавање плоча резинирањем епоксидним мрежицама, полирање 

уграђеног камена. 

Полирање – ручне полирке, аутоматске, линијско полирање, бочно полирање, фикертова глава. 

CNC машине и њихова примена. 

CNC машине и специјални рачунарски програми. 

CNC технологија примењена на класичне машине (фрезе, полирке ...). 

Резање воденим млазом и припадајући рачунарски програми. 

Стругови и обртне копир машине. 

Уређаји за радионичку манипулацију (обртање, преношење, вакуум системи). 
Површинска обрада (штоковање и пескирање). 

Површинска обрада (фламовање, хемијска обрада). 

Употреба ласера у обради камена. 

Машине за цепање камена. 
 

Литература  

1. Николић, Д. и др.: Машинска обрада I, МФБ, Београд, 1997. 

2. Маринковић, В.: Машинска обрада, МФН, Ниш, 1990. 

3. Калајџић, М. и др.: Технологија обраде резањем, МФБ, Београд 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања и практични рад, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 25 усмени испт 30 

2 теста 30 ..........  

семинарски рад 10   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Монтажа и уградња 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Милун Р. Миљковић 

Статус предмета: обавезан предмет на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са врстама камених производа за монтажу и уградњу, опреме, алата, материјала,  као 

и начина извођења монтаже и уградње.   

Исход предмета  

Након положеног испита студент овладава основним техникама у монтажи и уградњи камених елемената за 

потребе грађевинарства и архитектуре. 

Садржај предмета 

Теоријскаи практична настава 
Историјски преглед (градња, уградња и монтажа). 

Пројектовање уградње. 

Врста обраде камених производа за уградњу (резане плоче по димензијама, цепане плоче слободног 

формата, буња, сложени мозаик, интарзија, масива по димензијама). 

Припрема камених елемената за монтажу (контрола, бушење, суво уклапање). 

Опрема и алати потребни за уградњу и монт. камена (скеле, дизалице, машине, бушилице, анкери и сл.) 

Материјали за уградњу (цемент, лепкови и сл., зависно од врсте монтаже). 

Монтажа камена у односу на врсту камена. 

Врста монтажа камена према технолошким достигнућима и захтевима (класичне, вентилирајуће,...) 

Врста монтаже камена у односу на намену (фасаде, базени, високо фреквентни простори као што су 

тротоари, железничке станице, шопинг центри, високе температуре – камини, специјални климатски  
услови и сл.) 

Врста монтаже камена у односу на намену (фасаде, базени, високо фреквентни простори као што су 

тротоари,железничке станице, шопинг центри, високе температуре – камини, специјални климатски  

услови и сл.). 

Стандарди и контрола квалитета монтаже. 
 

Литература  

1. Завршни радови у грађевинарству: ауторизована предавања, Друштво грађевинских инжењера и 

техничара, Загреб, 1992. 

2. Благојевић, Б., Завршни грађевински и инсталатерски радови, Подгорица, 1990. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежб, практични рад и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 25 усмени испт 30 

2 теста 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн (модул: Дизајн и обрада камена) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Технологија машинске обраде II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Милун Миљковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање са савременим технологијама у обради камена. Машине и алати за индустријску прераду. 

Исход предмета  

Овладавање основним техникама и технологијама машинске обраде у складу са најновијим научним 

достигнућима. Упознавање са најсавременијим маинама технолошки развијених земаља и употреба CNC 

машина у индустријској обради камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Резање блокова (монофиле, гатери, жичани гатери и дијакрајци).          

Резање плоча (фрезе, кратилице). 

Полирање (припрема плоча за полирање, резинирањем, ручне полирке, аутоматске, линијско полирање, 

полирање уграђеног камена). 

CNC машине и њихова примена (специјални рачунарски програми).                

Water-Jet технологија (припадајући рачунарски програми).              

Стругови и копир машине.           

Машине за манипулацију (обртање, преношење, вакуум системи). Паковање и трансфер блокова, плоча и 

готових производа. 

Ласерска обрада. 

Обрада пескирањем. Површинска обрада (штоковање, фламовање, хемијска обрада). 
Алати и прибор за полирање (брусеви, дијамант, четке, шмиргле, бубњеви). 

Машине за цепање камена (пресе). Дробилице. 

Алати за обраду (кварцни песак, сачва, карбурундум, дијамант, видија, легирани челик). 

Апликација танког камена на alu паное и друге врсте подлога за потребе лаких фасада, лифтове, бродове. 

Бушилице за велике пречнике. 

Паковање и трансфер блокова, плоча и готових производа. 
 

Литература  

1. Николић, Д. и др.: Машинска обрада I, МФБ, Београд, 1997. 

2. Маринковић, В.: Машинска обрада, МФН, Ниш, 1990. 

3. Калајџић, М. и др.: Технологија обраде резањем, МФБ, Београд 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, практични рад и консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5   

практична настава 25 усмени испт 30 

2 теста 30 ..........  

семинар-и 10   

 
 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Мозаик и орнаментика камена 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владан М. Мартиновић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да кроз теоретско-практичан рад студенте оспособи за квалитетно и креативно извођење 

мозаика. 

Исход предмета  

Студент ће бити оспособљен да самостално изводи дела од камена у техници мозаика по својим или 

донетим нацртима, као и значај орнаментике у традиционалном и савременом дизајну. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 
Историјски преглед по епохама, стиловима, материјалима и намени камених орнамената и мозаика. 

Цртање, моделовање у глини, ливење у гипсу. 

Ручна израда орнамената (клесањем, пескирањем). 

Технологија израде мозаика (класичан начин, утискивање, лепљење на папир или мрежицу); историјски 

преглед. 

Геометријски орнаменти (конструкција). 

Флорални (акантус и  друге артифицијелне биљке, винова лоза, грожђе, маслина, лотус, разно цвеће и 

лишће). 

Животиње у орнаменту (лавови, коњи, орлови, риче, шкољке, гуштери). 

Гротескне маске у орнаменту. 

Симболички орнамент (наука, занат, хороскоп). 
Орнаменталне траке (геометријске, флоралне, преплет, византијски средњи век, Моравска школа). 

Крст у камену. 

Антички стуб (базе, канелуре, капители). 

Конзоле. 

Розете (подне и рељефне). 

Art nuovo – сецесија. 
 

Литература  

1. Андрејевић, К., Приручник за предмет сликарске технике, Универзитет уметности, Београд, 1983. 

2. Зека, Р.,Фреска, Културни центар, Крушевац, 2002. 

3. Оцокољић, Ј., Посне сликарске технике, Боград, 2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

теорија, вежбе, пракса, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

20 усмени испит и презентација рада 50 

практична настава 20   

1 семинарски рад 10 ….......  

 

 

 

 

 

 



Студијски програм/студијски програми : Дизајн (модул Дизајн и обрада камена)  

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија       

Назив предмета: Уникатни дизајн и технологија ручне обраде камена III 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Владан М. Мартиновић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн и обрада камена 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Овладавање техникама старог заната у обради камена као предуслова стварања уникатног дизајна. 

Исход предмета  

Примена стечених знања из области моделовања примењених на основном материјалу, тј. камену, 

употребом специфичних техника и технологија ручне обраде камена. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Мале специјализоване електричне машине. 

Словорезање – ручно. 
Клесање – равне површине на мермеру или граниту. 

Моделовање камена ручним алатима. 
 

Литература  

1. Рајко Блажић, Методологија рада у вајарским материјалима, Академија за уметност и 

конзервацију СПЦ, Београд, 2008. 

2. Н. Бркић, Технолологија сликарства, вајарства и иконографија, Уметничка академија, 

Београд, 1973. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 4 

 

Вежбе: 

4 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, пракса и индивидуални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

10 усмени испит и презентација рада 50 

практична настава 20   

1 семинар 20 ….......  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике), Технолошко 

инжењерство (модул Технологија неметала) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Основи технологије керамике 

Наставник: др Драгица С. Гавриловски 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Систематско упознавање са теоријским основама минералогије природних сировина за керамику и 

структуре керамичких материјала. Предмет представља основу за изучавање других стручних предмета. 

Исход предмета  

Стицање знања о минералогији природних сировина за керамику и структури керамичких материјала. 

Оспособљавање за разумевање и савладавање осталих стручних предмета. Развијање креативних 

способности студената и склоности за тимски рад. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са значајем и циљем предмета. Керамика, научна област и технологија. Минералогија 

природних сировина за керамику. Стене – врсте и начини постанка. Геохемијски процеси настајања 

минерала. Минерали у саставу керамичких сировина. Силикатни минерали.  SiO2  - минерали – 

анхидриди; колоидни облици. Извори снабдевања. Силикати магнезијума, гвожђа и калцијума. 

Алумосиликати алуминијума. Хидросиликати алуминијума, глинени минерали. Керамичке глине. 

Алкални и земноалкални алумосиликати. Лискуни. Илити. Оксидни минерали. Карбонатни минерали. 

Сулфатни минерали. Структура керамичких материјала. Карактеристике кристалног стања. Елементи 

симетрије. Елементи кристалографије. Правилно паковање сфера. Правила изградње кристалних 

структура. Класификација силикатних структура. Структуре са изолованим тетраедрима. Ланчасте 

структуре. Структура слојевитих силиката. Капацитет измене катјона. Просторне структуре. Стакласто 
чврсто стање. Услови настајања стакластог стања. Карактеристике стакластих система. Глазуре. 

Основне особине. Врсте глазура. Сировине за израду глазура. Декорисање керамичких предмета. 

Практична настава 

Лабораторијске вежбе: Одређивање влажности и  густине керамичких материјала. Ситовна анализа по 

сувом поступку. Ситовна анализа по мокром поступку. Одређивање дисперзног састава глина. 

Рачунске вежбе: Рационална анализа глина. Диференцијално-термијска анализа. Термогравиметријска 

анализа. Дилатометријска испитивања. Рендгенска анализа. Одређивање састава глазура. 

Литература: 

 1. Д. Гавриловски: Основи технологије керамике, ВТШСС, Аранђеловац, 2010. 

 2. М. Тецилазић-Стевановић: Основи технологије керамике, ТМФ, Београд, 1990. 

 3. Д. Гавриловски: Основи технологије керамике I, II, Практикум, ВТШ, Аранђеловац, 2005. 

 4. Љ. Костић-Гвозденовић, М. Тодоровић, Р.  Петровић:  Прак. из техн. керамике,ТМФ, Београд, 2000. 

 5. Ш. Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, 2001.                       

Број часова  активне наставе Остали часови:  

Предавања:  

         2 

Вежбе: 

    2 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: предавања,  лабораторијске вежбе, рачунске вежбе,  тестови, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  поена  

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

лабораторијске и рачунске вежбе 15   

тестови (три теста) 40   

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн, (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Сликање 

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Данијела С. Младеновић 

Статус предмета: обавезни на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање полазника са сликарским вештинама, техником рада, технологијом сликарства, поступним 

приступом слици;  

Развијање способности код полазника за анализирање уметничког дела; 

Исход предмета  

Разумевање наученог (схватање значаја појмова и чињеница, издвајање битног од небитног, повезивање 

чињеница и тд.); Критички однос према наученом; Стваралачки однос према наученом, који се огледа у 

самосталном примењивању наученог, односно сликању приликом изношења сопствених идеја студената из 
области дизајна коју проучавају. 

Садржај предмета 

Увод у сликарске материјале и технике, упознаванје са материјалима, техникама, подлогама. 

Валерско сликање, анализа светла и сенки у оквиру композиције сликањем мртве природе. 

Валерско сликање, анализа светла и сенки, скале тонова одређених боја (сликање копије античког 

портрета). 

Боја, анализа интензитета боја, међусобни утицаји (сликање мртве природе). 

Изазивање илузије  заобљености, дочаравање волумена, форме предмета помоћу боја (сликање мртве 

природе). 

Анализа светла и приказивање дубине простора (сликање мртве природе). 

Анализа светла, излазак у природу (сликање пејзажа). 

Боја, употреба чистих боја, без мешања (сликање портрета по моделу). 
Градација светлости у односу на светлосни извор, студија (сликање по моделу, портрет  са шакама). 

Студија, сликање фигуре. 

Студија, сликање фигуре у простору. 

Издвајање доминанте у оквиру композиције, одвајање планова, сликање фигуре у простору. 

Сликарска текстура, фактура, слојевито сликање (сликање портрета). 

Анализа покрета, сликање по моделу, студенти сликају једни друге док раде (фигура у покрету). 

Завршни рад, слободан избор мотива. 
 

Литература  

Монографије уметника 

Јансон, Историја уметности, Просвета, Београд, 1996. 

Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе 
Наративне методе (предавање); дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), методе демонстрације (показивање, презентовање), 

метода анализе (дефинисање и коментарисање појединих дела из области уметности), метода практичног рада (сликање, практична 

примена наученог) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања (учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 
15 Практични рад (сликање, темпера на папиру 

димензија 40 cm x 60 cm, студија мртве 

природе) 

30 

практична настава (валерски рад, мртва природа; 

колористички рад, употреба чистих боја, портрет; 

колористички рад, сликање фигуре по моделу) 

15 (5+5+5)   

колоквијуми (анализа светла на слици, мотив: копија 

античког портрета; издвајање доминанте у 

композицији; сликање портрета са шакама у простору, 

по моделу) 

30 (15+15)   

Семинарски рад (ликовна анализа једног уметничког 

дела, слике, кроз писани есеј и копију рада: темпера на 

папиру А3 формата) 

10   

 



Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Посудна керамика 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранислав Д. Спасојчевић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упућивање студената у основне начине реализације керамичких форми насталих на грнчарском колу (витлу) 

и оспособљавање студената да извршавају сложеније задатке. 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је обучен да самостално реализује центричне форме израђене на 

грнчарском колу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Керамички материјали за производњу посудне керамике. Методе и поступци у производњи посудне 
керамике. Технике рада на грнчарском колу: центрирање, бушење, формирање основе, подизање, 

формирање зида, затварање форме. Керамички процеси у току печења посудне керамике.  

Практична настава: 

Припрема глине за рад на грнчарском колу. Центрирање. Бушење. Формирање дна. Формирање зида. Израда 

једноставних облика (ваљак, купа, полулопта).  

 

Литература 

1.  Бранислав Стајевић: Говор глине (Уметност керамике на колу), Етнографски музеј, 

Београд, 1992. 

2. Мирослав Фрухт: Дизајн у производњи, Научна књига, Београд, 1990.  

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

1 Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе и практични рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

20 усмени испт и презентација рада 30 

практична настава 30   

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програми: Технолошко инжењерство (модул Тенологија неметала), Дизајн (модул Дизајн 

индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Керамички материјали 

Наставник: др Драгица С. Гавриловски 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услов 

Циљ предмета 

Систематско упознавање са основним и помоћним сировинама и материјалима, њиховим особинама и 

применом у керамичкој технологији. Предмет представља основу за изучавање других стручних 

предмета. 

Исход предмета  

Стицање знања о основним и помоћним сировинама и материјалима, њиховим особинама и применом у 
керамичкој технологији. Оспособљавање за разумевање и савладавање осталих стручних предмета. 

Развијање креативних способности студената и склоности за тимски рад. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са значајем и циљем предмета. Основне керамичке сировине. Дисперзни систем глина-

вода. Суспензије глине у води. Реакције измене катјона код глина. Пластична теста глине. Ваздух у 

пластичном тесту. Вода у пластичном тесту. Скупљање при сушењу. Реологија система глина-вода.  

Природа воде у систему глина-вода. Основне операције и процеси керамичке технолгије. Припрема 

сировина. Припрема масе.  Припрема прес-праха. Припрема пластичних маса.  Припрема ливачких 

маса. Обликовање керамичких производа. Обликовање пресовањем. Обликовање пластичних маса. 

Обликовање истискивањем. Обликовање остругивањем. Обликовање ливачких маса. Теоријски основи 

процеса сушења.  Испаравање и дифузија. Кинетика процеса сушења.Теоријски основи процеса печења. 
Дифузија у чврстом стању.  Реакције у чврстој фази. Реакције у чврстом стању силикатних система. 

Процеси синтеровања. Физичке промене у току синтеровања. Синтеровање у присуству течне фазе. 

Практична настава 

Лабораторијске вежбе:  

Одређивање влажности, густине, остатка на ситу, литарске масе керамичких шликера. Одређивање 

филтрационе способности керамичких шликера. Избор врсте и концентрације електролита. Одређивање 

течљивости и броја згушњавања керамичких шликера. Одређивање пластичности пластичних теста. 

Одређивање осетљивости на сушење глина. Одређивање везивности и везне способности глина. 

Одређивање скупљања при сушењу и при печењу пластичних теста. 

Литература: 

 1. Д. Гавриловски: Керамички материјали, ВТШСС, Аранђеловац, 2010. 

 2. М. Тецилазић-Стевановић: Основи технологије керамике, ТМФ, Београд, 1990. 

 3. Д. Гавриловски: Основи технологије керамике I, II, Практикум, ВТШ, Аранђеловац, 2005. 
 4. Љ. Костић-Гвозденовић, М. Тодоровић, Р.  Петровић:  Прак. из техн. керамике,ТМФ, Београд, 2000. 

 5. Ш. Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, 2001.                       

Број часова  активне наставе Остали часови:  

Предавања:  

           2 

Вежбе: 

     2 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: предавања,  лабораторијске вежбе,  тестови, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена  Завршни испит  Поена  

активност у току предавања 15 усмени испит 30 

лабораторијске вежбе 15   

тестови (три теста) 40   

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн (модул: Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Дизајнирање производа уникатне керамике I 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранислав Д. Спасојчевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Упућивање студената на основне начине реализације уникатне керамичке форме и начине 

третирања керамичке површине (текстура, декорисање, глазирање). 

Исход предмета: Након полагања испита студент је способан да самостално или као део тима реализује 

производе уникатне керамике  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Керамички материјали за производњу уникатне керамике. Методе одређивања пластичности керамичких 

материјала за израду уникатних производа. Технике дизајнирања производа уникатне керамике. Поступци 
наношења декора на уникатне производе од керамике. Алати и уређаји за декорисање производа. 

Практична настава: 

Грађење форме техником кобасице. Израда идејних решења (скица). Реализација изабраних решења.  

Литература  

1. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 

2001. 

2. Polly Roatenberg: The Complete of Ceramic Art, Crown Publishers NY 

3. Peter Dormer: The New Ceramics, Thames and Hudson 

4. Коста богдановић: Увод у визуелену културу, Завод за уџбенике и наставна средства 

Број часова  активне наставе Остали часови 

2 Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испт и презентација рада 30 

практична настава 30   

семинарски рад 20   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Дизајнирање производа индустријске керамике  

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранислав Д. Спасојчевић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизан индустријске керамике 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање стручних, теоријских и практичних знања из области керамичког дизајна и оспособљавање 

студената да самостално и тимски раде на производу за масовну употребу 

Исход предмета  

Након положеног испита студент је способан да самостално ради на изради индустријских керамичких 

производа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у историју керамике. Основни облици обликовања керамике. Технике ливења. Процеси ливења. 

Кинетика процеса ливења. Техника обликовања истискивањем. Особине пластичности. Технике обликовања 

пресовањем. Суво пресовање. Полувлажно пресовање. Технике дизајнирања и декорисања индустријских 

керамичких производа. 

Практична настава: 

Креирање идејних решења и скице. Коректуре и одабир скица. Технички цртежи. Израда модела у глини 

игипсу. Израда калупа за ливење и пресовање. Припрема ливачке масе. Процес ливења. Ретуширање и 

дорада. Припрема за печење и декорисање.  

 

Литература 

1.  Ш. Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 
2001. 

2. Charlot &Peter Fiell: Дизајн данас, Taschen, 2008. 

3. D. Rhodes: Clay and Glazes for the Potter, Krause publications, 2000. 

4. Д. Извонар: Керамичке глазуре, ФПУ, Београд, 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, пракса и индивидуални рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испт и презентација рада 30 

практична настава 30   

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Студијски програми: Технолошко инжењерство (модул Технологија неметала), Дизајн (модул Дизајн 

индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Технологија глазура и енгоба  

Наставник: др Анка И. Луковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Савладавање теоријским и практичним знањима из области нискотопивих и високотопивих глазура, енгоба  

у циљу примене знања у индустријама где се користе исте у производном процесу. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за рад у поменутим индустријама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод, особине суспензије, топљивост глазура. Вискозитет растопљене глазуре. Површински напон глазуре, 

дегазација глазурних компоненти. Реакција између глазуре и керамичког материјала. Коефицијент 

топлотног ширења. Особине производа, хемијска постојаност. Изглед глазиране површине, пасте за сито-

штампу. Сировине за глазуре. Припрема глазура, млевеност глазура. Додавање средстава за регулацију. 

Додавање лепка, контрола глазура. Финоћа млива, литарска тежина. Густина, вискозитет. Боја после 

жарења. Израда пасте за ситну штампу. Упознавање са методама и начинима декорисања. Метод 

декорисања коришћењем боја. Декорисање сирових производа. Примена обојених маса. Декорисање 

печених неглазираних производа. Декорисање печених неглазираних производа. Енгобе, безбојене, обојене, 

начин примене. 
Практична настава 

Извођење лабораторијских и рачунских вежби. 

Литература 

1. Анка Луковић,  Душан Извонар: Технологија за  III разред за  занимање глазер ,ОЦ „Вељко Влаховић“  

    Младеновац,1980. 

2. Љиљана Вулићевић:  Фина и техничка керемика, ВТШ, Аранђеловац, 1983. 

3. Киш Ш. :Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, колоквијуми, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност на предавањима и 

вежбама (учешће у дискусијама, 

анализама, демонстрацијама) 

10 усмени испит и презентација 

рада 

50 

припрема и израда и успешна 

одбрана ескперименталних и/или 

рачунских вежби 

20   

2 теста 20   

 
 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Технологија декорисања керамике  

Наставник: Бранислав Д. Спасојчевић 

Статус предмета: обавезан на модулу Дизајн индустријске и уникатне керамике 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са декорисањем предмета у циљу добијања производа индустријске и уникатне 

керамике лепшег естетског изгледа, а самим тим и веће вредности. 

Исход предмета  

Студенати су оспособљени за декорисање индустријске и уникатне керамике разним методама.   

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Упознавање са методама и начинима декорисања. 

Декорисање облика разним методама обликовања. 
Метод декорисања коришћењем боја: гвожђе оксида, манган оксида, хром оксида, бакар оксида, никал 

оксида, калај оксида. 

Декорисање сирових производа. Примена обојених маса или енгоба. 

Декорисање методом сликања са обојеним керамичким шликерима. 

Декорисање печених али не глазираних производа. Примена подглазурних боја. Примена 

подглазурних обојених раствора. Примена обојених глазура. Тест 1. 

Декорисање глазираних производа. Надглазурна техника наношења боја. 

Декорисање племенитим металима. 

Техника сликања и штампања. Вишебојна штампа. Једнобојна штампа. Сито штампа. 

Фото керамика. 

Примена хардвер рачунарске графике. 
Примена графичког софтвера (Corel DRAW) – цртање, испуњење боје и ефекта. 

Примена софтвера за анимације (Flash): приказ окружења, основне информације, цртање и рад са 

бојама. 

Практично упознавање са вежбама. Пренос знања на практичан рад у оквиру радионице. 

Израда два рада, један цртеж у Corel DRAW-у и један предмет по избору дизајна студента. 
 

Литература 

1. Анка Луковић,  Душан Извонар: Технологија за  III разред за  занимање глазер ,ОЦ „Вељко Влаховић“  

    Младеновац,1980. 

2. Љиљана Вулићевић:  Фина и техничка керемика, ВТШ, Аранђеловац, 1983. 

3. Киш Шандор: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: предавања, рачунске и лабораторијске вежбе, колоквијуми, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност на предавањима и 

вежбама (учешће у дискусијама, 
анализама, демонстрацијама) 

20 усмени испит и презентација 

рада 

30 

припрема и израда и успешна 

одбрана ескперименталних и/или 

рачунских вежби 

20   

практична настава 30   

 

 

 

 

 



Студијски програм/студијски програми: Дизајн (модул: Дизајн индустријске и уникатне керамике) 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија 

Назив предмета: Дизајнирање производа уникатне керамике II 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранислав Д. Спасојчевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упућивање студената на основне начине реализације уникатне керамичке форме и начине третирања 

керамичке површине (текстура, декорисање, глазирање). 

Исход предмета:  

Након полагања испита студент је способан да самостално или као део тима реализује производе уникатне 

керамике 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дизајнирање комбинованим техникама. Примена пигмената за дизајнирање производа уникатне керамике. 
Примена енгоба за дизајнирање производа. Колоидни боиоци за дизајнирање уникатне керамике. 

Практична настава: 

Грађење форме комбинованим техникама (плоче, кобасице и др.). Израда идејних решења (скица). 

Реализација изабраних решења.   

Литература  

1. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 

2001. 

2. Polly Roatenberg: The Complete of Ceramic Art, Crown Publishers NY 

3. Peter Dormer: The New Ceramics, Thames and Hudson 

4. Коста богдановић: Увод у визуелену културу, Завод за уџбенике и наставна средства 

Број часова  активне наставе Остали часови 

 Предавања: 

4 

 

Вежбе: 

4 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 
предавања, вежбе, практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 

(учешће у дискусијама, анализама, 

демонстрацијама) 

20 усмени испт и презентација рада 50 

практична настава 20   

семинарски рад 10   

 

 


