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1. РЕШЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ И ДОЗВОЛА ЗА РАД 
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2. ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Назив студијског програма ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

Самостална високошколска установа у којој 

се изводи студијски програм 

Висока школа струковних студија Београдска 

политехника, Београд, Бранкова 17 

Образовно-научно/образовно-уметничко 

поље 
Уметност 

Научна, стручна или уметничка област Примењене уметности и дизајн 

Врста студија Основне струковне студије 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 180 ЕСПБ 

Ниво студија 
Струковне студије првог степена: основне струковне 

студије у трајању од три године 

Назив дипломе – стручни назив Струковни дизајнер 

Додатак дипломи – стручни назив Струковни дизајнер – графички дизајн 

Дужина студија Три године, шест семестара 

Датум издавања Уверења о акредитацији 

студијског програма 
30.04.2007. године 

Датум издавања Дозволе за рад којом се 

одобрава извођење студијског програма 
10.07.2007. године 

Одобрена квота за упис у прву годину 60 студената 

Година у којој је започела реализација 

студијског програма 
1994. година 

Језик на коме се изводи студијски програм Српски 

Web адреса на којoј се налазе подаци о 

студијском програму 
www.politehnika.edu.rs 

Услови уписа на студијски програм 

На студијски програм могу се уписати кандидати који 

имају претходно стечено средње образовање и положен 

класификациони испит из теста општег образовања, 

теста склоности и способности и цртања. Изузетно, на 

студијски програм из поља уметности могу се уписати и 

кандидати који немају стечено средње образовање, ако 

су освајали награде на међународним конкурсима из 

одговарајуће области. 

Услови за прелазак с других студијских програма у оквиру истих или сродних области 

 лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена из истог научно-стручног, 

односно уметничког поља; 

 лице коме је престао статус студента због исписивања са студија или неуписивањем школске 

године; 

 студент студија првог степена друге високошколске установе из истог научно-стручног, односно 

уметничког поља; 

 студент другог студијског програма у Школи. 

Исходи образовања 

 знање и разумевање у специфичној области студија, 

 примена знања у специфичној области студија (практичне вештине) и 

 оспособљеност за деловање у широј друштвеној заједници. 

Сврха студијског програма 

Сврха студијског програма основних струковних студија Графички дизајн огледа се у образовању 

струковних дизајнера у складу са препознатим потребама друштва. Студијски програм обезбеђује 

квалитетно и ефикасно образовање струковних графичких дизајнера за потребе: дизајн студија, 

штампарија, графичких предузећа, студија за припрему штампе, итд. 

 

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе који се огледају у 

http://www.politehnika.edu.rs/
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квалитетном и ефикасном образовању, које омогућује успешну примену знања у пракси. Програм је 

заснован на савременом курукулуму, и савременим наставним плановима предмета који прате трендове у 

области графичког дизајна и обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. 

Сврха реализације студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана и усмерена је на образовање 

струковног дизајнера који ће се активно и професионално бавити графичким дизајном. 

Циљеви студијског програма 

Основни циљеви студијског програма су усклађени са образовним циљевима и мисијом Школе, да се на 

квалитетан и приступачан начин кроз теоријску и практичну наставу образују струковни дизајнери - 

графички дизајн. 

 

Циљ студијског програма је образовање струковних дизајнера у области графичког дизајна оспособљених 

за преношење идеја, чињеница и вредности. Савладавањем студијског програма студенти се оспособљавају 

за дизајнирање графичког знака, визуелног идентитета, амбалаже, књиге, каталога, рекламног материјала и 

др. Развој креативних способности студената подстиче се практичном наставом и реализацијом већег броја 

вежби и задатака, чиме се обезбеђује остваривање постављеног циља студијског програма. 

 

Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани и усмерени на 

образовање струковних дизајнера који ће успешно обављати послове у области графичког дизајна. 

Компетенције 

По завршетку студија студенти стичу следеће компетенције: 

а) опште компетенције: 

 способност претраживање стручне литературе; 

 примењивање информационих технологија; 

 способност рада у тиму; 

 способност комуникације на енглеском језику; 

 способност примењивања знања у пракси; 

 способност наставка студирања. 

б) специфичне компетенције: 

 способност креативног повезивања знања из области графичког дизајна 

 способност дизајнирања графичког производа према унапред дефинисаним елементима; 

 способност примењивања актуелних софтверских пакета из области графичког дизајна; 

 способност вербалне и графичке презентације свог рада; 

 способност праћења новина из области графичког дизајна. 

Исходи процеса учења 

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Графички дизајн, студент ће моћи да: 

 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког еврпоског језичког оквира и разуме 

садржаје у вези са струком; 

 примени ликовне елементе при обликовању графичких решења; 

 сарађује са окружењем при дизајнирању графичког производа; 

 користи типографска правила при осмишљавању графичких производа; 

 дизајнира ликовно-графичка решења (знак, логотип, визуелни идентитет, плакат, каталог, књигу, 

амбалажу и др.) у складу са естетским, функционалним и техничко-технолошким захтевима; 

 примени алате софтверских пакета: за векторску и растерску графику, обликовање текста и web 

дизајн; 

 образложи своје дизајнирано графичко решење; 

 претражује литературу и интернет; 

 графичко решење прилагоди техникама штампе и дораде; 

 направи спецификацију потребних материјала за израду графичких производа. 

Наставне методе 

 предавање, 

 дискусија, 

 израда скица и цртежа, 

 коректура цртежа, 

 вредновање мапе радова 

 интерактивне вежбе 

 показне вежбе, 

 рачунарске вежбе, 

 семинарски радови, 

 вежбе у наставним базама, 

 практичан рад, 

 самосталан рад, 

 консултације, 

 аудитивне методе 
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Методе оцењивања 

Методе које се користе за проверавање стеченог знања и вештина: 

а) Формативно оцењивање: 

1. Вредновање/оцењивање учешћа студената у наставним активностима (диску-сије, постављање 

питања, припремљеност за наставу) 

2. Оцењивање/вредновање студентског постигнућа (колоквијуми, писмене конт-ролне вежбе, 

тестови, вредновање самосталних вежби, вредновање извођења пра-ктичних вежби, вредновање 

ликовних радова, вредновање дневника – елаборат са стручне праксе, вредновање пројектних 

задатака, вредновање семинарских радова, вредновање завршног рада) 

3. Вредновања/оцењивање презентације студентских радова (семинарски радови, пројектни радови, 

завршног рада, израда макета) 

б) Сумативно оцењивање – провера стечених знања испитивањем студената (писмени, усмени, 

практични испит, оцењивање цртежа, графичких радова, макета). 

 

Извод о ЕСПБ  
Приликом процене укупно утрошеног радног времена, односно при израчунавању ЕСПБ, полази се од 

следећих основних поставки. 

1. Укупне радне обавезе студента на савладавању студијског програма износе 40 часова седмично, 

током 30 седмица у току школске године. 

2. У укупно ангажовање студента у оквиру фонда сати из тачке 1. урачунава се све време које он 

треба да утроши за успешно савлађивање студијског програма, односно урачунава се време 

проведено на предавањима, вежбама, семинарима и другим облицима наставе, самосталном раду, 

колоквијумима, испитима, изради завршног рада, добровољном раду у локалној зајединици и 

другим видовима ангажовања. 

3. Укупне активне наставне обавезе студента трају најмање 20 часова седмично. 

4. Један наставни час у трајању од 45 минута рачуна се као један сат рада студената.  

 

Предмету се одређује, по правилу, цели број ЕСПБ бодова, а изузетно се може одредити полуброј. Истом 

предмету који је саставни део различитих студијских програма може бити одређена различита вредност 

ЕСПБ бодова, с обзиром да је мерило ЕСПБ бодова одређеног предмета укупно утрошено време просечног 

студента на појединачном студијском програму.  

 

Између различитих студијских програма може се вршити преношење стечених ЕСПБ бодова. Под 

студијским програмима подразумевају се како студијски програми који се изучавају у Школи, тако и 

студијски програми који се изучавају на другим високошколским установама, из истог или сродног научно-

стручног поља.  

 

Студенту се могу признати бодови за предмете положене на претходном или другом студијском програму 

ако по циљевима, садржају, структури и исходима потпуно одговарају предметима студијског програма у 

Школи на који студент прелази. За признате предмете број ЕСПБ бодова признаје се према студијском 

програму у Школи на који студент прелази.  

Могућност наставка студија 

По завршетку студија, студент може наставити студије другог степена. 

Практичне вештине и способности  

Стручна пракса, практична настава, као и посете предузећима, значајно доприносе развоју комуникационих 

способности и провери стечених знања у пракси.  
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3. СТРУКТУРА КУРИКУЛУМА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 

Одељење за дизајн 

О струковне студије 

Студијски програм: ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН 

 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА 

Редни 

број 

Шифра 

предмета 
Назив предмета Услов Сем. П В ДОН 

Остали 

часови 
ЕСПБ Врста 

1 ОГП50ОО0 Основи графичке производње -- 

1 

2 1 0 -- 5 СА 

2 ОСД50ДО1 Основи дизајнирања 1 -- 3 2 0 -- 8 ТУ 

3 ЦРТ50ДО1 Цртање 1 -- 2 4 0 -- 7 УМ 

4 РПР50ОО0 Развој производа -- 2 2 0 -- 6 СA 

5 ЕНГ50ОО1 Енглески језик 1 -- 2 1 0 -- 4 ДХ 

6 ИУМ50ДО1 Историја уметности 1 -- 

2 

2 0 0 -- 4 ДХ 

7 ОСД50ДО2 Основи дизајнирања 2 -- 2 4 0 -- 8 ТУ 

8 ЦРТ50ДО2 Цртање 2 -- 2 4 0 -- 7 УМ 

9 ЕНГ50ОО2 Енглески језик 2 -- 2 1 0 -- 4 ДХ 

10 ПИС50ДГ0 Писмо -- 2 2 0 -- 7 УМ 

Укупно 21 21 0 -- 60 -- 

 ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА 

11 СЛК50ДО0 Сликање -- 

3 

2 4 0 -- 7 УМ 

12 ИУМ50ДО2 Историја уметности 2 -- 2 0 0 -- 4 ДХ 

13 РГД50ДГ1 
Рачунарске технике у графичком 

дизајну 1 
-- 2 2 0 -- 6 СА 

14 ГКМ50ДГ0 Графичке комуникације -- 3 3 0 -- 8 УМ 

15 ГМТ50ДГ0 Материјали -- 2 1 1 -- 4 СА 

16 СЛГ51ОО0 Слог -- 

4 

3 2 0 -- 8 УМ 

17 ПЗШ51ДГ0 Припрема за штампу -- 1 3 1 -- 6 СА 

18 РГД50ДГ2 
Рачунарске технике у графичком 

дизајну 2 
-- 2 2 0 -- 6 СА 

19 ГДЗ50ДГ0 Графички дизајн -- 3 3 0 -- 8 УМ 

20 СТП50ДГ0 Стручна пракса --    8 3 СА 

Укупно 20 20 2 8 60 -- 

ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 

21 ДАМ50ДГ0 Дизајнирање амбалаже -- 

5 

3 2 0 -- 5 УМ 

22 РГД50ДГ3 
Рачунарске технике у графичком 

дизајну 3 
-- 2 2 0 -- 5 СА 

23 ФОТ50ДГ0 Фотографија -- 2 2 0 -- 5 УМ 

24 РГД50ДГ4 
Рачунарске технике у графичком 

дизајну 4 
-- 3 2 0 -- 5 СА 

Предмет изборног блока 1 -- 2 2 0 -- 4 СА 

25 СОК50ДО0 Социологија културе -- 

6 

2 0 0 -- 4 ДХ 

26 ПФП50ДГ0 Портфолио и презентација -- 3 2 4 -- 10 ТУ 

27 ПСИ50ДО0 Психологија -- 2 0 0 -- 4 ДХ 

28 ГДП50ДГ0 Графички дизајн публикација -- 3 3 0 -- 6 УМ 

29 ЗВР50ДГ0 Завршни рад -- -- -- -- -- 12 УМ 

Укупно 22 15 4 -- 60 -- 

Изборни блок 1 – од понуђена три предмета бира се један предмет  

30 ЗАШ50ОО0 Заштита животне средине - 

5 

2 2 0 -- 4 СА 

31 МКВ50ОО0 Менаџмент квалитетом -- 2 2 0 -- 4 СА 

32 ОПО50ОО0 Основи пословања -- 2 2 0 -- 4 СА 
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Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони "Услов" означавају које је предмете потребно претходно положити, да би  

се уписао дати предмет. 

Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 

предметним наставником изборног предмета.  

Ознаке: Сем. = семестар; П =  часова предавања; В = часова вежби; ДОН =  часова других облика наставе; ЕСПБ = број ЕСПБ 

бодова 

Врста предмета: УМ = уметнички; ТУ = теоријско-уметнички; ДХ = друштвено-хуманистички; СА = стручно-апликативни 

Израда завршног специјалистичког рада је могућа из предмета на редним бројевима: 10, 14, 19, 21, 22, 23, 24 и 28. 
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4. ОПИСИ ПРЕДМЕТА 

4.1. Oснови графичке производње 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Основи графичке производње - ОГП50ОО0 

Наставник Миодраг Љ. Тодоровић 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета   Стручно апликативни 

Година и семестар студија I година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 5 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  1 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

1. Да студентима пружи основна теоријска знања из области графичке технологије 

Опште компетенције: 

- Способност учења 

Специфичне компетенције: 

- Основно опште знање из области графичке технологије 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Наведе основне видoве комуникација 

2. Дефинише основне фазе израде графичких производа 

3. Кратко опише поступке у припреми за штампу 

4. Наведе основне графичке машине које се примењују у припреми, штампи и доради 

5. Именује захтеве које треба да испуне савремене графичке машине 

6. Кратко опише основне технолошке поступке за различите технике штампе 

7. Наведе основне графичке материјале  

8. Кратко опише основне технолошке поступке графичке дораде 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Предмет обједињује основна знања из области графичких материјала, припреме за штампу, најважнијих техника штампе 

и дораде. Обухваћени су описи основних технолошких процеса, машина и уређаја који се примењују у савременој 

графичкој производњи. Студенти сагледавају значај и могућности графичке производње, као и врсте појединих занимања 

која су заступљена у грaфичкој струци. 

 

Вежбе (Практична настава): 

На вежбама се прктично сагледавају и анализирају поједине технологије које су најчешће заступљене у грфаичкој 

производњи. 

 Други облици наставе (ДОН): 

 

Литература:  

Основна: 

1. М. Тодоровић, Д. Жарковић, Основи графичке производње, Виша политехничка школа Београд, Београд 2004 

Допунска:  

2.  Kipphan H, Handbook of Print Media, Heidelberg, 2001 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0,25 1,2,3,4,5,6,7,8 
- предавања 

- дискусија 

Оцењује се редовност 

присуства 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења 

5 
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Вежбе 0,25 1,2,3,4,5,6,7,8 
- предавање 

- дискусија 

Оцењује се редовност 

присуства 

- припреме за вежбе 

- праћење вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења 

5 

Колоквијуми 3 1,2,3,4,5,6,7 

- писмено се 

одговара на 

постављена 

питања 

Оцењује се постигнути 

успех кроз тачне 

одговоре на постављена 

питања 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

60 

Полагање 

испита 
1,5 1,2,3,4,5,6,7,8 - писмени испит 

- оцењује се 

постигнути успех на 

испиту кроз дате 

тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

30 

ЗБИР 5  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством на настави и вежбама наставник саопштава студенту на последњем часу 

наставе, на основу евиденције о присуству током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту најкасније 7 дана након одржаног 

колоквијума. 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Нема услова 
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4.2. Основи дизајнирања 1 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Основи дизајнирања 1 - ОСД50ДО1 

Наставник Александра А. Глигоријевић, Раде В.Пејовић 

Тип предмета Обавезни 

Врста предмета Теоријско - уметнички 

Година и семестар студија I година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 8 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  2 Други облици наставе  0 

Циљеви учења:  

1. Циљ предмета је да кроз теорију и практичне вежбе, развија код студената кинестетику покрета руке и ментални 

креативно-стваралачки процес (обрнут процес од предмета цртања кроз виђено, значи полази се од идеје и иде до 

визуелизације. 

Опште компетенције: 

1. Способност праћења и усвајања нових сазнања из области визуелних комуникација 
2. Способност примене теоретских и практичних знања у изради идејних решења  

Специфичне компетенције: 

1. Способност извођења прелиминарне скице и тродимензионалних  макета 

2. Способност креирања идејног решења различитим техникама и различитим материјалима 

3. Способност истраживања линије, облика и површине као елемената форме 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Примењује законитости из домена визуелних и пластичких облика: тачка, линија, површина, волумен. 

2. Користи технике визуелног изражавања. 
3. Користи кинестетику покрета руке код употребе алата 

4. Врши избор материјала за израду макета и тродимензионалних форми 

5. Креира и објашњава своју идеју кроз процес дизајнирања од идејне скице до тродимензионалне  макете 

6. Разликује поступак сагледавања виђеног (по поставци у атељеу) од индивидуално осмишљеног (према задатој теми) 

Садржај предмета: 

Значај изучавања законитости и појава у стварању облика, у обликовању и пластичким или визуелним уметностима •Простор и 
опажање простора •Маса-волумен-пропорције •Феномен светлости •Анализа облика разлагањем на једноставне делове-елементе 

•Условна подела на седам елемената •Основни односи унутар облика •Све о интервалима, градација, ритам •Карактеристике 

основних односа: репетиције, хармоније и контраста •Елемент- линија •Елемент- усмереност-положај •Елемент-лик-облик 
•Елемент-величина-пропорција •Елемент-текстура •Елемент-валер и боја •Јединство целине-композиција 

Вежбе (Практична настава): 

•Наведену програмску, семестралну грађу прате практичне вежбе •Оне су прилагођене нивоу и могућностима студената који се 
први пут срећу са овим предметом •Сваки студент је обавезан да уради петнаест вежби у школи- клаузура и петнаест обавезних 

вежби као домаћи рад •Вежбе се раде на одређеном формату и на одређеним материјалима •Писмено су формулисане по сваком 
завршеном предавању 

 Други облици наставе (ДОН): 

Литература:  

1. Богдановић К., Бурић Б.: Теорија форме, завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 

2. Васиљевић М., Дизајн, Елит - Београд, Београд, 1997. 

3. Еко Умберто: Историја лепоте, Плато, Београд, 2004. 

4. Ханс Бидерман: Речник симбола, Плато, Београд 2004. 
5. Николаус Певснер: Извори модерне архитектуре и дизајна издавачки завод ,,Југославија”, Београд 1972. 

6. Габријела Штернер: Југенстил,издавачки завод Југославија, Београд, 1978. 

7. Арнхајм Р.: Визуелно мишљење 1970, Динамика архитектонске форме 1977, универзитет уметности у Београду 1990 
 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања Активности студената Поени 

активност на 
часу 

1.6 1,2,5,6 - предавања 

- оцењивање ангажовања 

и присуства на 
предавањима 

 

- присутност 

- припрема за 
реализацију наставе  

- израда прелиминарних 

скица  
-  упознавање са 

техникама рада  

20 

рад на задату 

тему 
1,6 1,2,3,5,6 

- практичан рад  

- показне вежбе 

- процењивање идејних 

решења, 
- приступ у реализацији 

постављених задатака 

- процењивање техника 
рада и избора алата 

- процена тачности 

одговора на тему 

- разрада  идејних скица 
у току наставе уз 

консултације са 

предметним 
наставником 

 

20 
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техника 

извођења 
1,6 1,2,3,4,5,6 

- вредновање 
студентских 

радова од 

стране 

наставника, 

- дискусија међу 

студентима о 
резултатима 

сопственог 

рада. 

- провера знања кроз 

визуелизацију задатих 
тема 

- индивидуална израда 

рада 
20 

Креативност 0.8 1,2,5,6 

- практичан рад 
- вредновање 

студентског 
рада од стране 

наставника 

- вредновање 

практичног рада  и 
креативности 

- израда скица 
- примена техника рада 

- посете културним 
манифестацијама 

везаним за дизајн 

10 

Испит 2.4 1,2,3,4,5,6 

- презентација 

практичних 
радова 

- усмени испит  

- вредновање 

студентског рада од 

стране наставника 

- припрема за испит 
-презентација рада  

30 

ЗБИР 8  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Наставник у току семестра студенту у континуитету оцењује сваку задату практичну вежбу и одмах му саопштава 

оцену.  

2. Процењује се примена усвојених теоретских знања у практичном извођењу радова. 

3. Вреднује се квалитет одговора на задату тему. 

4. Важан елемент код оцењивања је и квалитет уметничко-техничке презентације радова. 

5. Укупан број поена остварених у предиспитним обавезама наставник студенту саопштава на крају семестра. 
1. Коначна оцена коју студент добија на крају савладаног наставног садржаја предмета, представља збир поена остварених 

у предиспитним обавезама и самог испита. Студент сазнаје оцену на самом испиту. 

Услови за полагање испита:  

1. Сви практични радови  позитивно оцењени  у току семестра. 
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4.3. Цртање 1 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Цртање 1 - ЦРТ50ДО1 

Наставник 
Александра Р. Шарановић, Иван А. Луковић, Наталија Д. Симеоновић, Жолт 

К. Ковач 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Уметнички 

Година и семестар студија I година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 7 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  4 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Студенти се кроз ликовне вежбе упознају са основама ликовног језика. Кроз аналитички цртеж/студију, оспособљавају се 

да користе ликовне елементе: линију и линијске вредности, облик и простор, примену перспективе, композицију. 

Упознају се са различитим материјалима и техникама цртања као и применом ликовних решења на задатке из области 

дизајна 

Опште компетенције: 

1. способност интегрисања основних стручних знања у професионалну праксу 

2. способност самосталног рада и рада у групи 

3. способност сталног стручног усавршавања 

Специфичне компетенције: 

1. развијање визуелног мишљења кроз практичне задатке 

2. oвладава основним цртачким вештинама неопходним за визелну комуникацију 

3. способност примењивања теоријског знања на област визуелне комуникације 

4. способност базичне анализе и вредновања ликовних решења 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Препозна и класификује ликовне елементе 

2. Усвоји базичну теоријску терминологију из области визуелне комуникације 

3. Примењује различите ликовне поступке и цртачке технике 

4. Демонстрира цртачку вештину у оквиру аналитичког цртежа по природи 

5. Идентификује однос између пропорције и карактера облика 

6. Користи конструкцију,геометријске облике и различите врсте перспективе у цртежу 

7. Организује и користи елементе простора /површина, планови) у грађењу визуелне композиције 

8. Обавља одређене ликовне задатке самостално и у групи 

9. Препознаје, анализира и вреднује ликовна решења у делима визуелних уметности, али и у свом раду 



СН-010201 Висока Школа струковних студија - Београдска политехника 

Информатор о студијском програму Графички дизајн за школску 2016/2017. годину                                          Страна 14 од 81 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

1. •Увод: Садржај предмета, начин извођења, врсте материјала, врсте ликовних елемената  • Линија: дефиниција, 

вредности као и примена у ликовном делу •. Врсте линија, анализа облика и форми кроз  вредности линија , 

увод у конструкцију облика. • Облик: детерминисање облика као ликовног појма, закони визуелног опажања • 

Величине и пропорције облика • Светлост: однос светло/тамно, валер, детерминисање полутона, начини 

реализације полутонских вредности у цртежу (шрафура, сенчење, лавирање) • Светлост: Начин реализације 

полутонске вредности у цртежу,моделирање облика и грађење волумена •.Простор: детерминисање  појма 

простор; елементи простора- површина, планови, • Перспектива: врсте перспекиве и њихова примена у 

ликовном делу • Простор: примена различитих врста перспективе у композицији • Врсте цртежа •. Врсте 

цртачких техника:, • Композиција: Врсте композиција, формат у ликовном делу • Композиција: Однос линије и 

површине; Ритам и опажајне силе у ликовном делу • Анализа пређеног градива 

 

Вежбе (Практична настава): 

• Упознавање са различитим цртачким материјалима, графитна оловка, угљен. Линеаран цртеж.• Цртање конструкција 

једноставних геометријских облика и форми • Конструкција и пропорције (мотив:гипсани одливак или модел) • Цртање 

(конструкција)сложенијих облика и форми.(гипсаног одливка • Студија мртве природе • Цртеж гипсаног одливка или 

модела са предметима и драперијама  • Цртање студије комбинованом техником, мотив:индустријски предмети, намештај  

или  модел •Цртање мотива у скраћењу (предмети,столице, степенице) •  Цртање студије ентеријера или предмета у 

скраћењу • Студија модела у простору • Израда серије малих цртежа техника: туш/перо .  •Израда малих цртежа 

техником: пастела, туш и перо у боји, туш и креда , комбинована техника акварел са пастелом или дрвеним бојама • 

Цртање студије  једног дела веће поставке (мртва природа или фигуре у простору) •Амбијентална поставка или модел 

(техника: лавирани туш, и туш/перо) •Дискусија о радовима (преглед мапа) и анализа урађених  вежби 

 

 Други облици наставе (ДОН): - Нема 

Самостални  радови: 

•Моторичка вежба постизања различитих линијских вредности, мали цртежи (техника: разни цртачки материјали); 

•Конструкција неколико једноставних предмета • Грађење волумена једноставних форми употребом различитих 

ликовних техника (колаж, графит, лавирани туш) • Цртеж ентеријера или екстеријера 

• Мали цртежи (комбинована техника) по различитим мотивима 

Литература:  

Основна: 

1. Ликовне технике, МЈМ Штампа Београд, Београд 2000. 

Допунска:  

2. Ray Smith, Сликарски приручник,Знање, Загреб, 2003.  3. Frontizi, K., Нова историја уметности, Larousse, Београд , 

2005. 4. Sarah Simblet The Drawing Book . A Dorling Kindersley Book 2009. 5. Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, A 

Dorling Kindersley Book 2001. 6. Anatomy Lessons From The Great Masters, Robert Beverly, 1977. 7.  George B. Bridgman The 

Book Of A Hundred Hands, Dover Publications, INC, 1971. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 1,5 

1, 2, 4, 6, 

9 
 

- предавања 

- презентације 

примера 

- претраживање 

литературе 

 

 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

 

Ликовне 

вежбе 
2,5 

3, 5, 6, 7, 

8 
  

-коректура 

цртежа од стране 

наставника 

-вредновање 

студентског рада 

од стране 

наставника 

-дискусија и 

питања о 

постигнутим 

резултатима 

- дискуси 

- употерба одговарајућег 

При оцењивању узима се 

у обзир: 

 

- квалитет цртежа и 

решавање постављеног 

задатка (ликовног 

проблема) 

  - коментарисање примера 

- учешће у дискусијама и 

решавању проблема 

- употреба адекватног 

материјала 

припремљеност за 

наставу и за теоријска и 

практична питања на 

часу 

-израда цртежа (вежбе) 

у току наставе 

-разговор и 

постављање питања у 

току наставе 

45 
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Самостални 

радови 
2 

3, 5, 6, 7, 

8 

-презентација 

примера (цд , 

литература, 

монографије, 

интернет) 

- коректура 

самосталног рада 

- дискусија  

-вредновање 

студентског рада 

од стране 

наставника 

-квалитет рада и степен 

разумевања задатка 

-количина радова – 

поштовање задатог рока 

-квалитет презентације 

рада 

-припрема за израду 

радова, преглед 

литературе и примера 

-израда самосталних 

радова 

25 

Полагање 

испита 
1 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

-вредновање 

мапе радова 

-вредновање 

студије портрет с 

рукама 

- квалитет и квантитет 

радова у мапи 

- презентација мапе  

- редовност и 

ангажованост у току 

године 

-напредак постигнут у 

току семестра 

- учешће у школским 

изложбама и пројектима 

-израда мапе радова 

- вредновање студије- 

портрет с рукама 

30 

ЗБИР 7  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Студент је дужан да уради најмање 12 ликовних вежби у току семестра. Свака вежба се оцењује са 0-5 бодова.  

2. Студент је у обавези да уради 5 самосталних радова. Сваки рад се оцењује са 0-5 бодова.  

3. Студент је у обавези да на испит приложи мапу са минимум 12 вежби (за коначну оцену се сабирају бодови  9 

најбоље оцењених ликовних вежби)  и 5 домаћих ради утврђивања коначне оцене. На испиту се  додељују и 

бодови за квалитет и квантитет радова (0-10),редовност, ангажованост и напредак (0-10), презентација мапе и  

учешће у школским изложбама (0- 10)  

Када студент не задовољи квалитетом радова прелазну оцену, а има предиспитне обавезе, упућује се на полагање 

испита (црта студију мртве природе) 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 25 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.4. Развој производа 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Развој производа - РПР50ОО0 

Наставник Александра П. Настасић 

Тип предмета Стручно апликативни 

Врста предмета обавезан 

Година и семестар студија I година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 6 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за свеобухватно разумевање процеса дизајнирања од: истраживања 

тржишта, преко генерисања и оцењивања идеја, развоја и тестирања концепта производа, фаза пројектовања производа, 

анализe способности за увођење новог производа на тржиште, до комерцијализације производа. 

Опште компетенције: 

1. способност прикупљања, тумачења и коришћења релевантних стручних информација 

2. способност стварања и комуникације нових идеја 

3. способност комуникације са стручњацима из других области 

4. способност за рад у тиму  

5. етичка посвећеност  

6. свест о квалитету производа и процеса 

7. способност примене знања у даљем току студија и пракси 

Специфичне компетенције: 

1. разумевање фаза процеса развоја производа 

2. примена техничко-функционалне, естетске, економске и ергономске компоненте при развоју производа 

3. способност разумевања потреба, захтева и очекивања корисника корисника и могућности организације да на исте 

одговори 

4. способност да се креативно и флексибилно одговори на промене у екстерном окружењу 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. разликује фазе процеса развоја производа и фазе животног циклус производа 

2. повеже информације значајне за развој специфичног производа које су добијене кроз маркетиншке активности 

3. планира фазе развоја новог и усавршавања постојећег производа 

4. реализује активности у оквиру процеса развоја производа (генерише нове идеје, анализира алтернативе и 

предложи решење новог производа, услуге или начина производње) 

5. примени савремене методе и технике фази материјализовања производа 

6. анализира квалитет постојећих производа и предлаже решења за њихово побољшање 

7. идентификује одредбе закона, техничких прописа и стандарда које треба узети у обзир при развоју производа 

8. припреми и презентира извештај и резултате свог или тимског рада 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

•Основна обележја дизајна •Области дизајна •Компоненте дизајна •Развој производа (појам, значај о облици новог 

производа, дефинисање, састав и класификација производа, животни век производа, истраживање и развој производа, 

стил и мода, производни програм и асортиман) •Развој производа и маркетинг (аспекти маркетинга у контексту деловања 

дизајна, тржиште као област истраживачких и оперативних активности маркетинга, инструменти маркетинг-

микса).•Истраживање и развој (дефинисање проблема, прикупљање информација, генерализација концепта новог 

производа, избор између више алтернатива, димензионисање и моделирање) •Производња (техничка припрема, 

материјали, опрема, технолошки поступци, терминирање, оцена трошкова, систем за обезбеђење квалитета, нулта серија, 

производња) •Квалитет производа (Квалитет као глобални феномен, Димензије квалитета производа и услуга, QMS, ISO 

стандарди, Оцењивање усаглашености производа, TQM, Пословна изврсност) •Развој производа и менаџмент 

(организација, организациона култура, заштита интелектуалне својине, кодекс професионалне етике, решавање етичких 

конфликата) 

Вежбе (Практична настава): 

•Настанак и развој дизајна (Познате школе и дизајнери) •Изазови дизајна •Утицај компоненти дизајна на квалитет 

производа •Анализа производа из окружења •Методе за стимулисање креативности у групи •Савремене методе и технике 

које се примењују у процесу развоја производа •Презентација софтверских програма применљивих у свим фазама развоја 

производа •Паковање производа •Ризик, поузданост и сигурност производа •Упознавање са ISO стандардима •Узроци 

проблeма у квалитету производа •Закон о правној заштити индустријског дизајна •Презентовање семинарских радова. 

 Други облици наставе (ДОН): - Нема 
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Литература:  

Основна: 

1. Васиљевић М., Дизајн, Елит - Београд, Београд, 1997. 

2. Цветковић, Д., Дизајн и развој производа, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

Допунска:  

1. Цвијановић, Ј., Лазић, Ј., Настасић, А., Корпоративна култура и организациона структура, Економски институт, 

Београд, 2006. 

2. Fiell, C., & P., Design of the 20th Century, Taschen GMBH, Köln, 2005. 

3. Fiell, C., & P., Designing the 21th Century, Taschen GMBH, Köln, 2005.  

4. Портер, М., Конкурентска предност, Asee, Нови Сад, 2007. 

 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0,3 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7,  

- предавања 

- видео 

презентације 

- дискусија 

- претраживање 

литературе 

- коришћење 

интернета 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на 

предавањима и 

вежбама приказану 

кроз: 

- постављање питања на 

часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање 

примера 

- учешће у расправама и 

решавању проблема, 

- припремљеност за 

наставу и за теоријска 

и практична питања на 

часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, тачност 

и аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина, 

логика повезивања 

појмова 

- припреме за 

предавања 

- претраживање 

стручне литературе 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- изношење 

сопствених ставова 

5 

Аудиторне 

вежбе 
0,3 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе 

- презентација 

сопствених 

резултата и 

закључака 

студената 

- рад у тиму  

- припреме за вежбе 

- претраживање 

стручне литературе 

- праћења вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- решавање проблема 

часу 

5 

Семинарски 

рад 
1,8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- израда и 

презентација 

семинарског 

рада 

- дискусија и 

питања на тему 

рада 

- вредновање 

рада од стране 

других 

студената 

- студентско 

вредновање 

сопственог 

рада 

- вредновање 

студентског 

рада од стране 

наставника 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, потпуност и 

оригиналност) 

- коректност језика и 

стила и примене 

одговарајуће 

терминологије 

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

одговора  

- претраживање 

стручне литературе 

- коришћење 

интернета 

- израда писаног 

семинарског рада 

- консултације током 

израде рада 

- припрема и израда 

презентације рада 

- припрема за одбрану 

и одбрана 

семинарског рада 

30 

1 Колоквијум 0,9 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

- израда 

колоквијума 

- оцењује се постигнути 

успех на колоквијуму 

кроз тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

15 
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2 Колоквијум 0,9 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

- израда 

колоквијума 

- оцењује се постигнути 

успех на колоквијуму 

кроз тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

15 

Полагање 

испита 
1,8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

- израда 

писменог 

испита 

- оцењује се постигнути 

успех на испиту кроз 

дате тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

30 

ЗБИР 6  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту најкасније 7 дана након одржане вежбе. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 12 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.5. Енглески језик 1 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Енглески језик 1, ЕНГ50ОО1 

Наставник Светлана М. Велимирац 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Друшзвено-хуманистички 

Година и семестар студија I година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  1 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика како би се студенти оспособили за 

комуникацију и коришћење литературе на страном језику 

Опште компетенције: 

1. Способност комуникације на енглеском језику 

Специфичне компетенције: 

 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. демонстрира основне језичке вештине као што су: читање, писање, слушање (разумевање) и говор на Б нивоу 

Заједничког европског језичког оквира; 

2. опише познате, конкретне ситуације и теме у складу са наставним материјалом; 

3. примени граматичка правила при писању и говору; 

4. користи речнике и језичке приручнике. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): UNITS: The World of English, Don't Get Stressed Out, TV and the Media, Making a Living, 

On the Move, Memories, Time Off, Feelings, Can You Do It?, Before I'm Thirty?, Making a Difference, Talents and Abilities, 

Describing Things, A Healthy Mind and a Healthy Body 

 

Вежбе (Практична настава): Grammar: Parts of Speech, Pronouns,  Plural Forms, Numbers, Auxiliary Verbs, Countable and 

Uncountable Nouns, Tenses, Irregular Verbs, Articles, Quantifiers, Prepositions, Phrasal Verbs, Adjectives, Adverbs, 

Comparative and Superlative Forms, Conditionals, The Passive Voice 

 

 Други облици наставе (ДОН): - 

 

Литература:  

Основна:  

1. Велимирац, С: „Енглески језик - збирка текстова са вежбањима“ ВПШ, 2006.  

2. Harmer, J, Lethaby, C, Acevedo A, "Just Right" (Pre-intermediate), Student's Book/Workbook  + Class Audio CD, 

Marshall Cavendish Education 2006. 

Допунска:  

1. ЕССЕ речник са граматиком, Институт за стране језике, Београд 2005.  

2. Interaktivni tečaj Euro plus Reward, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поени 

Предавања 0,5 1,2,3,4 

-Теоријска 

излагања  

-преглед 

материјала 

- анализа 

-аудитивне вежбе 

Оцењује се:  

1) активност на 

предавањима приказану 

кроз: 

- постављање питања на 

часу  

- читање и превођење 

текста који се обрађује 

- одговарање на питања 

- изношење и 

коментарисање 

примера 

- припремљеност за 

наставу  

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- репродуковање 

садржаја UNIT-а 

обрађеног током часа 
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Вежбе 0,5 1,2,3,4 

-Индивидуални 

рад  

-рад у паровима  

-рад у групама 

Оцењује се активност на 

вежбама: 

- тачност одговора  

- припремљеност за 

наставу 

 

- припреме за вежбе 

- праћење вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- прорада пређеног 

градива 

 

Периодична 

провера 

знања 

1 1,2,3,4 

-Писмена и 

усмена провера 

савладаног 

градива 

Оцењује се: 

- тачност одговора  

- коректност језика, 

жанра и стила 

- квалитет усменог 

излагања 

- припреме за проверу 

стеченог знања 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

30 

Испит 2 1,2,3,4 
- писмени испит 

у облику теста 

-оцењује се постигнути 

успех у савладавању 

основних језичких 

вештина 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

70 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Број поена остварен на писменој провери наставник саопштава студенту најкасније 10 дана након одржане 

провере. 

2. Број поена остварен на усменој провери наставник саопштава студенту након одржане провере. 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. –нема услова 
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4.6. Историја уметности 1 

Ниво студија Оcновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Историја уметности 1, ИУМ50ДО1 

Наставник Ангелина Милосављевић 

Врста предмета Друшзвено-хуманистички 

Тип предмета Обавезан 

Година и семестар студија I година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање 

предмета 
Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  0 Други облици наставе  0 

 Циљеви учења:  

Увид у основне стилске одлике, функцију уметности, као и развој мотива и тема током историје уметности, као и 

разумевање логике развоја ликовних уметности од праисторије до модерног доба. Дефиниција формално-језичких 

темеља уметности уопште, и идејних и идеолошких темеља појединачних уметничких појава. Студенти стичу способност 

за анализу и разумевање уметничког дела на темељу упознавања са историјским, формалним, теоријским, политичким и 

општедруштвеним предусловима за настанак појединачних форми ликовног израза, као неопходног темеља за студију 

историје и теорије дизајна. 

Опште компетенције:  

- способност самосталног рада 

- коришћење литературе и способност прикупљања информација  

- анализирање и повезивање информација из различитих извора 

Специфичне компетенције: 

1. основно опште знање из историје уметности 

2. разумевање разноликости култура и друштвених утицаја кроз дела, стилове и правце ликовне уметности 

3. познавање главних друштвено-историјских и естетских концепата и њихов одраз на развој ликовне уметности 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. препозна и разликује ауторе, стилове, правце, технике и дела из историје уметности и дизајна 

2. опише главне ликовне карактеристике одређеног стила или правца 

3. класификује уметничка дела и периоде историје уметности  

4. користи различиту литературу, анализира и повезује чињенице 

5. изложи своја сазнања и закључке везане за уметничка дела и периоде у семинарском радз 

6. користи искуства, формална и идејна решења зметничких дела прошлости у својим дизајнерским решењима у 

току даљег образовања и професионалног ангажмана 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): Праисторијска уметност и њена функција у религијском ритуалу. Уметност 

Месопотамије, владарска идеологија и иконографија; митологија као литерарни предложак уметности. Уметност Египта, 

религијске теме, развој владарске иконографије. Уметност античке Грчке; идеализација; појава уметничке теорије. 

Етрурска уметност. Уметност античког Рима; натурализам и персонализација власти; појава алегорије. Ранохришћанска 

уметност; дефинисање хришћанске иконографије; симболички језик хришћанске представе. Уметност раног средњег 

века; формалне карактеристике номадске уметности. Уметност Византије као баштиника античке традиције. Романика и 

готика; архитектура манастирских седишта и урбаних целина, нови иконографски обрасци; појава жанра. Уметност 

ренесансе као обнова античке традиције; развој уметничке теорије као борба за признање племенитог статуса уметника 

као ствараоца. Барок: реформација и противреформација и њихов утицај на уметност, појава жанрова и њихова 

социјална, морализаторко-дидактичка функција. Рококо и појава модерне слике. Уметност 19. века; неокласицизам, 

романтизам, реализам. 

Литература:  

1. И. Луковић, Од праисторије до импресионизма, Виша политехничка школа Београд, Београд, 2004. 

2 H. W. Janson, Istorija umetnosti, Beograd 2006. 

3. E. Gombrich, Saga o umetnosti, Beograd 2006. 

4. Grupa autora, Opšta Larousse Istorija umetnosti, Beograd 2005. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавања 0.5 1,2,3,4 
- предавања 

- дискусија 

Активност на 

предавањима 

  

- припреме за 

предавања 

- претраживање 

стручне литературе 

- праћење предавања 

- разговор о кључним 

концептима ради 

додатних појашњења 

 

0 

Семинарски 

рад 
0.5 1,4,5,6 

- семинарски рад 

- дискусија и 

питања на тему 

рада 

Оцењује се: 

- квалитет образложења 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

обраде теме  

- коректност језика и 

примена стручне 

терминологије 

- ширина коришћене 

литературе 

- претраживање 

стручне литературе 

- коришћење 

интернета 

- израда писаног 

семинарског рада 

- консултације током 

израде рада 

- одбрана семинарског 

рада 

10 

Периодична 

провера 

знања 

1 1,2,4,5, писмени тест 

Оцењује се успех 

постигнут на тесту кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања. 

- припреме за 

полагање теста 

- консултације 

- обрада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

40 

Полагање 

испита 
2 1,3,4,5, писмени испит 

Оцењује се успех 

постигнут на тесту кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања. 

- припреме за полагање 

испита кроз 

консултације 

- обрада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

- претраживање 

стручне литературе 

50 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

2. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада. 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе 

Услови за полагање испита:  

- Остварено најмање 30 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.7. Основи дизајнирања 2 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Основи дизајнирања 2 - ОСД50ДО2 

Наставник Александра А. Глигоријевић,  Раде В.Пејовић 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Теоријско - уметнички 

Година и семестар студија I година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 8 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  4 Други облици наставе  0 

Циљеви учења:  

1. Циљ предмета је да кроз теорију и практичне вежбе, пружи студенту комплетне стручне информације о свим 

феноменима из домена визуелних и тродимензионалних облика усмерених на разумевање законитости у сложеном 

дизајнерском процесу. 

Опште компетенције: 

1. Способност креативног изражавања 

2. Способност вредновања сопственог и туђег рада кроз поређења 

3. Способност рада у тиму 

Специфичне компетенције: 

1. Интегрисање принципа и законитости обликовања 

2. Способност извођења пројеката од идејне скице до завршеног пројекта уз израду модела 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Примењује ликовне елементе теорије форме: линија, усмереност, лик-облик, пропорције, текстуре, валер, боја 
2. Користи принципе слагања елемената теорије форме (репетиција, хармонија, контраст) 

3. Примењује принципе компоновања у дводимензионалној и тродимензионалној форми 

4. Демонстрира усвојено знање кроз визуелизацију задатих пројеката 
5. Реализује идеју у тимским радом 

6. Презентује и аргументовано објашњава свој рад 

Садржај предмета: 

а) Предавања (Теоријска настава): 

•Елемент: текстура, растери •Елемент: валер, перцепција светлости, валерске тонске скале, валерски кључеви, начини тонског 

изражавања (реално, декоративно), тонско компоновање •Пажња при опажању •Елемент: боја-7 бојних контраста •Физика и 
физиологија боје, мешање боја •Слагање боја, бојени контрасти •Боја у дизајну(комуникација бојом), психологија и симболика 

боја •Појам реда и нереда •Динамичка форма и језгро облика •Празнина као појам •Конструкција и деконструкција 

•Материјализовани звук •Репетитивни аутоматизам •Меморија •Униформне структуре •Пластичко трајање •Медијска култура 
•Визуелни језик (циљеви и начин грађења) •Одређеност појма-знак •Компјутер-ера електронске стварности •Концептуална 

уметност и однос у дизајну •Компјутерски сензибилитет 

б) Вежбе (Практична настава): 

•Практичан део наставе се односи на извођене вежби које се раде у школи и самостални део код куће 

Литература:  

1. Богдановић К., Бурић Б.: Теорија форме, завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999. 
2. Еко Умберто: Историја лепоте, Плато, Београд, 2004 

3. Ханс Бидерман: Речник симбола, Плато, Београд, 2004. 

4. Николаус Певснер: Извори модерне архитектуре и дизајна, издавачки завод Југославија, Београд, 1972. 
5. Габријела Штернер: Југенстил, издавачки завод Југославија, Београд, 1978. 

6. Арнхајм Р:, Визуелно мишљење, 1970., Динамика архитектонске форме, 1977., универзитет уметности у Београду, 

1990.  

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања Активности студената Поени 

активност на 

часу 
1.6 1,2,5,6 - предавања 

- оцењивање ангажовања 
и присуства на 

предавањима 

 

- присутност 
- припрема за 

реализацију наставе  

- израда прелиминарних 
скица  

-  упознавање са 

техникама рада  

20 

рад на задату 

тему 
1,6 1,2,3,5,6 

- практичан рад  

- показне вежбе 

- процењивање идејних 

решења, 

- приступ у реализацији 
постављених задатака 

- процењивање техника 

рада и избора алата 
- процена тачности 

одговора на тему 

- разрада  идејних скица 

у току наставе уз 
консултације са 

предметним 

наставником 
 

20 
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техника 

извођења 
1,6 1,2,3,4,5,6 

- вредновање 
студентских 

радова од 

стране 

наставника, 

- дискусија међу 

студентима о 
резултатима 

сопственог 

рада. 

- провера знања кроз 

визуелизацију задатих 
тема 

- индивидуална израда 

рада 
20 

Креативност 0.8 1,2,5,6 

- практичан рад 
- вредновање 

студентског 
рада од стране 

наставника 

- вредновање 

практичног рада  и 
креативности 

- израда скица 
- примена техника рада 

- посете културним 
манифестацијама 

везаним за дизајн 

10 

Испит 2.4 1,2,3,4,5,6 

- презентација 

практичних 
радова 

- усмени испит  

- вредновање 

студентског рада од 

стране наставника 

- припрема за испит 
-презентација рада  

30 

ЗБИР 8  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Наставник у току семестра студенту у континуитету оцењује сваку задату практичну вежбу и одмах му саопштава 

оцену. 

2. Процењује се примена усвојених теоретских знања у практичном извођењу радова. 

3. Вреднује се квалитет одговора на задату тему. 

4. Важан елемент код оцењивања је и квалитет уметничко-техничке презентације радова. 

5. Укупан број поена остварених у предиспитним обавезама наставник студенту саопштава на крају семестра. 
6. Коначна оцена коју студент добија на крају савладаног наставног садржаја предмета, представља збир поена остварених 

у предиспитним обавезама и самог испита. Студент сазнаје оцену на самом испиту. 

Услови за полагање испита:  

1. Сви практични радови  позитивно оцењени у току семестра. 
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4.8. Цртање 2 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Цртање 2  -  ЦРТ50ДО2 

Наставник 
Александра Р. Шарановић, Иван А. Луковић, Наталија Д. Симеоновић, Жолт 

К. Ковач 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија I година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 7 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  4 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: Предмет има за циљ да студенте упозна са основама пропорција људског тела и сложенијих 

облика.Кроз аналитички цртеж-студију студенти савладавају универзалне ликовне проблеме (пропорције, волумен 

облика, простор, композицију,покрет).Студенти уче да аналитички сфоде форму до потпуне једноставности. Оваква 

искуства  им помажу да схвате суштину и основе поступака у дизајну.  Кроз процес учења форсира се индивидуалност 

сваког студента. 

Опште компетенције:      
- Способност примене теоријског знања у пракси. 

- Способност анализе и синтезе форме 

- Способност стварања нових идеја и креативних решења. 

 

Специфичне компетенције: 

- Стицање теоријског знања из области ликовне теорије (динамике опажања) и пластичне анатомије 

- Интегрисање теоријског и практичног знања у реализовању ликовних задатака из  области дизајна 

- Способност препознавања, анализе, категоризације и вредновања ликовних вредности 

- Самостално стварање креативних ликовних решења 

- Унапређивање способности визуелне комуникације. 

 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Примени конструкцију и перспективу на моделовање сложеног облика. 

2. Анализира пропорције људског тела 

3. Примењује у цртежу и дизајну базична знања из области пластичне анатомије 

4. Унапређује цртачку вештину и ефикасност ликовних поступака 

5. Препознаје и користи динамичке односе делова унутар целине (форме). 

6. Комбинује и анализира ликовне елементе унутар композиције 

7. Креира нову функционалну ликовну композицију и идеју користећи унапред испланиране ликовне поступке. 
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Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

•О предмету Цртање2, начину извођења, оцењивању, цртачким материјалима •. Портрет-Пропорције, карактерне  црте, 

волумен и маса •. Компоновање портрета, важност формата, психологија код портрета•. Фигура-Структура и 

конструкција људске фигуре. Пропорције људског тела са елементима пластичне анатомије •.Опште и појединачне 

карактеристике код људске фигуре.Конструкција шака и стопала, са елементима пластичне анатомије •. Конструкција 

стојеће фигуре  у равнотежи •.Конструкција стојеће фигуре  у контрапосту •.Употреба полутонских вредности (светла)у 

моделацији фигуре •.Конструкција полулежеће или лежеће фигуре Равнотежа и смер •. Стилизација Увод у 

поједностављивање форме, људске (животињске)фигуре • Поједностављивање и иѕдвајање битног код фигура •. Грађење 

студије фигуре уз помоћ  једноставних органских форми • Стилизација-Грађење студије фигуре са аспекта просторно, 

динамичке оријентације •.Анализа пређеног градива 

 

Вежбе (Практична настава): 

•Конструисање портрета по моделу•Студија портрета по моделу • Цртање студије шака и стопала •Цртање студије 

портрет са рукама•Конструисање седеће фигуре, линеаран цртеж•Конструкција стојеће фигуре  у равнотежи • 

Конструкција стојеће фигуре  у контрапосту• Израда полутонске студије фигуре  

• Конструкција полулежеће или лежеће фигуре • Мали цртежи људске фигуре кроки • Мали цртежи различитим 

цртачким техикама• Студија фигуре, лавирани цртеж • Колаж /цртеж целе или детаља људске фигуре• Завршна студија , 

материјал по избору студента у договору са професором 

 

Други облици наставе (ДОН): 

Самостални радови (Практична настава): 

•Цртежи анатомије шака и стопала, и студије шака и стопала, као и детаља тела • Аутопортет/портрет. Техника: оловка 

или туш на папиру, колаж• Брзе скице, кроки. мотив: животиње  

•Мали цртежи једне или више фигура у простору (СГД, МДК), индустријских предмета (СДП) Одабир примера 

композиције иу историје уметности. Израда серије малих цртежа на задату тему из области композиције(сви 

смерови)•Свођење фигуре животиње од детаљног до једноставног линеарног цртежа,  

Литература:  

Основна:. 

1. Луковић, И., Ликовне технике, МЈМ Штампа Београд, Београд 2000 

Допунска:  

1. Ray Smith, Сликарски приручник,Знање, Загреб, 2003.  2..Frontizi, K, Нова историја уметности, Larousse, Београд , 

2005. 3. Sarah Simblet The Drawing Book . A Dorling Kindersley Book 2009. 4. Sarah Simblet, Anatomy For The Artist, A 

Dorling Kindersley Book 2001. 5. Robert Beverly, Anatomy Lessons From The Great Masters, 1977. 6.  Јене Барчаи , 

Анатомија за уметнике, Форум- Југословенска књига 1985. 7. George B. Bridgman The Book Of A Hundred Hands, Dover 

Publications, INC, 1971. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 1 

1, 2, 3, 

5, 6 
 

- предавања 

- презентацијa 

-претраживање 

литературе 

 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

постављање питања 

 

Ликовне 

вежбе 
3 

2, 3, 5, 

6, 7 
 

-коректура 

цртежа од стране 

наставника 

-вредновање 

студентског рада 

од стране 

наставника 

-дискусија и 

питања о 

постигнутим 

резултатима 

- дискусија 

 

- При оцењивању узима 

се у обзир: 

 квалитет цртежа и 

схватање поставњеног 

задатка (ликовног 

проблема) 

   коментарисање примера 

-  учешће у дискусијама и 

решавању проблема 

-употреба адекватног 

материјала 

 

-припрема материјала 

за вежбу 

-израда цртежа (вежбе) 

у току наставе 

-разговор и 

постављање питања у 

току наставе 

45 
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Самостални 

радови 
2 

2, 3, 5, 

6, 7 
 

-презентација 

примера (цд , 

литература, 

монографије, 

интернет) 

- коректура 

самосталног рада 

од стране 

наставника 

- дискусија 

(индивидуална и 

групна) 

-вредновање 

студентског рада 

од стране 

наставника 

 

 

При оцењивању узима се 

у обзир: 

 

-квалитет рада и степен 

разумевања задатка 

-количина радова – 

поштовање задатог рока 

-квалитет презентације 

рада 

 

-припрема материјала и 

преглед литература 

-израда самосталног 

рада 

-разговор и 

постављање питања у 

вези са радом у току 

наставе или на 

консултацијама 

25 

Полагање 

испита 
1 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 

-израда мапе 

радова 

-израда студије 

седеће фигуре 

- квалитет и квантитет 

радова у мапи 

- презентација мапе  

- редовност и 

ангажованост у току 

године 

-напредак постигнут у 

току семестра 

- учешће у школским 

изложбама и пројектима 

-припреме за полагање 

испита кроз 

консултације 

- припрема мапе радова 

-полагање испита 

(цртање студије) 

30 

ЗБИР 7  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Студент је дужан да уради најмање 12 ликовних вежби у току семестра. Свака вежба се оцењује са 0-5 бодова.  

2. Студент је у обавези да уради 5 самосталних радова. Сваки рад се оцењује са 0-5 бодова.  

3. Студент је у обавези да на испит приложи мапу са минимум 12 вежби (за коначну оцену се сабирају бодови  9 

најбоље оцењених ликовних вежби)  и 5 домаћих ради утврђивања коначне оцене. На испиту се  додељују и 

бодови за квалитет и квантитет радова (0-10),редовност, ангажованост и напредак (0-10), презентација мапе и  

учешће у школским изложбама (0- 10)  

4. Када студент не задовољи квалитетом радова прелазну оцену, а има предиспитне обавезе, упућује се на полагање 

испита (црта студију људске фигуре) 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 25 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.9. Енглески језик 2 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Енглески језик 2, ЕНГ50ОО2 

Наставник Светлана М. Велимирац 

Тип предмета Друштвено-хуманистички 

Врста предмета обавезан 

Година и семестар студија II година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  1 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: Усавршавање знања енглеског језика, разумевање стручних текстова и литературе и способност 

изражавања на енглеском језику. Унапређење језичких способности студената, овладавање граматичким, лексичким и 

синтаксичким јединицама. Савладавање општег и стручног вокабулара енглеског језика како би се оспособили за 

комуникацију и коришћење стручне литературе на страном језику, као и за праћење новина из струке у свету.  

Опште компетенције: 

1. Способност комуникације на енглеском језику 

Специфичне компетенције: 

1. Способност коришћења стручне литературе на енглеском језику 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. интерпретира садржај текстова на енглеском језику користећи стручну терминологију; 

2. анализира прочитани стручни текст на енглеском језику; 

3. изложи садржај теме обрађене у прочитаном стручном тексту из стране литературе на енглеском језику; 

4. користи стручну литературу, речнике и језичке приручнике. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): Стручни текстови, стручни чланци и остали допунски материјал на енглеском језику: 

Approach to a graphically communicated message; Functioning of a Printing Press; Pollution - Water Soil, Air, Global 

Warming; Graphic Design Theory; Elements of Design; Principles of Design; Industrial Design - The Father of Industrial 

Design; Leather; Glue; Rubber; Plastics; Siemens; Swatch; Ikea; Ford; Bauhaus; Management; Management and Marketing; 

Nature of Work; Safety and Health at Work 

 

Вежбе (Практична настава): Језичка обрада стручних текстова на енглеском језику; вежбе које прате текстове из 

Збирке; комуникацијске вежбе. 

 

 Други облици наставе (ДОН): - 

 

Литература:  

Основна: 

     1. Велимирац, С, Енглески језик - збирка текстова са вежбањима, ВШСС Београдска политехника, Београд, 2006;   

Допунска:  

1. Гајић, Р, Збирка текстова,  Виша политехничка школа, Београд, 2003;   

2. Harmer, J, Lethaby, C, Acevedo A, Just Right (Pre-intermediate), Student's Book/Workbook  + Class Audio CD, 

Marshall Cavendish Education 2006. 

3. Harmer, J, Lethaby, C, Acevedo A, Just Skills-Listening and Speaking  Marshall Cavendish Education 2006.  

4. ЕССЕ речник са граматиком, Институт за стране језике, Београд 2005. 

5. Interaktivni tečaj Euro plus Reward, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавања 0,5 1,2,3,4 

-Теоријска 

излагања  

-презентације  

-интерактивне 

вежбе  

 

Оцењује се:  

1) активност на 

предавањима приказану 

кроз: 

- постављање питања на 

часу  

- читање и превођење 

текста који се обрађује 

- одговарање на питања 

- изношење и 

коментарисање 

примера 

припремљеност за 

наставу 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- репродуковање 

садржаја обрађеног 

током часа 

 

Вежбе 0,5 1,2,3,4 

-Индивидуални 

рад  

-рад у паровима  

-рад у групама 

Оцењује се активност на 

вежбама: 

- тачност одговора  

- припремљеност за 

наставу 

 

- припреме за вежбе 

- праћење вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- прорада пређеног 

градива 

 

Периодична 

провера 

знања 

1 1,2,3,4 

- Писмена и 

усмена провера 

савладаног 

градива  

 

Оцењује се: 

- тачност одговора или 

превода  

- коректност језика, 

жанра и стила 

- квалитет усменог 

излагања 

- разумевање и 

коришћење 

одговарајућих стручних 

термина на енглеском 

језику 

- припреме за 

полагање вежбе 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива  

-коришћење основне и 

стручне литературе 

30 

Испит 2 1,2,3,4 
- писмени испит 

у облику теста  

-оцењује се постигнути 

успех у савладавању 

основних језичких 

вештина  

-оцењује се способност 

интрпретације стручних 

садржаја на енглеском 

језику 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

70 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Број поена остварен на писменој провери наставник саопштава студенту најкасније 10 дана након одржане 

провере. 

2. Број поена остварен на усменој провери наставник саопштава студенту након одржане провере. 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. - 
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4.10. Писмо 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Писмо,  ПИС50ДГ0 

Наставник Душко М. Трифуновић, Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија I година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 7  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Циљ предмета Писмо је упознавање студената са историјским развојем, функцијом писма, његовим значајем у савре-

меној цивилизацији и култури, и применом различитих врста писама. 

Опште компетенције: 

- способност самосталног рада; 

- способност практичне примене знања у пракси 

Специфичне компетенције: 

- способности препознавања историјског развоја писма 

- идентификовање материјала и прибора који се користи за писање словних знакова 

- способност писања и обликовања текста историјским писмом 

- дизајнирање калиграфских решења која задовољавају естетске критеријуме 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Конструише словне знакове, 

2. Направи и користи алат за калиграфско писање; 

3. Пише слова поштујући њихов облик, карактер као и пропорције; 

4. Демонстрира вештину обликовања текстова историјским писмима: римска капитала, ћирилица, ренесансни 

курзив, у складан естетски однос. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): У оквиру предмета студенти се упознају са следећим наставним јединицама: Функција 

и развој писма, Мнемотехничка писма (рабоши, quipu, wampumi, ароко и тетовирање), Пиктографија, идеографија, 

слоговно (силабичко) писмо, Египатска писма (хиероглифи, хиератско, демотско, коптско), Материјали и инструменти за 

писање (историјски преглед до материјала који се данас користе), Писма месопотамије (сумерско, клинасто), Критска 

писма (феничанско писмо и појава фонетског писма), Грчко и римско писмо, Развој српске ћирилице (од настанка до 

данас), Писмо и типографија, Употреба писма, Рачунарски слог и обрада писма помоћу рачунара.  

Вежбе (Практична настава): На вежбама студенти раде самостално следеће вежбе: Припрема алата и подлога за 

писање (резање трске и дрвених плочица и начин њихове употребе. Посебно из сваке врсте писма вежбање основних 

потеза (праве, косе, полукругови) и прелазак на исписивање одређених текстова са вежбањем облика писма и правилних 

размака између слова, речи и редова као и компоновањем текста у односу на формат, са следећим писмима: Римска 

капитала, Средњевековна ћирилица (устав), Ренесансни курзив (латиница или ћирилица), Савремена калиграфија, 

Уцртавање иницијала. 

Други облици наставе (ДОН): - 

 

Литература:  

Основна: 

1. Noble, М., Calligraphy Techniques, Abbeydale Press, 2001. 

2. Noble, М., & Mehigan, J., Calligrapher’s Companion, HarperCollins Publishers Limited, 1997. 

3. De Hamel, C., A history of ILLUMINATED MANUSCRIPTS, Phaidon, 2004. 

4. Кулунџић, З., Књига о књизи. 

 

Допунска:  

1. Ђорђић, П., Историја српске ћирилице, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Београд, 1990. 

2. Samara, T., Typography Workbook, Rockport, 2004. 

3. Blackwell, L., 20th Century Type (remix), 1998. 

5. Николић, Р., Мали речник писма и типографије, Нова просвета Београд, Београд, 1996. 

6. Давидов, Д., Српска уметничка ћирилица, Просвета Београд, 1994. 

 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавање 0,8 1-4 

- -предавања 

- -презентација 

материјала у 

виду цртежа, 

слика, 

фотографија 

- -активност и присуство 

на предавању. 

-припрема за 

предавања 

претраживањем 

стручне литературе и 

интернета. 

10 

Семинарски 

рад 
0,8 3, 4 

- презентација 

семинарског 

рада 

- вредновање 

студентског 

рада од стране 

наставника 

- начин обраде теме 

(квалитет, потпуност и 

визуелни издлед) 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације 

семинарског рада  

-  

- претраживање 

стручне литературе и 

интернета 

- израда писаног 

семинарског рада 

- консултације током 

израде рада 

- припрема и израда 

презентације рада 

- припрема за одбрану 

- одбрана семинарског 

рада 

10 

Практичне 

вежбе 
3.2 1-4 

- -практичан рад; 

- -израда 

пројектних 

задатака; 

- -демонстрирање 

усвојених 

знања; 

- -вредновање 

рада од стране 

других 

студената, 

- -вредновање 

рада од стране 

наставника. 

-Активност на вежбама 

-Заинтересованост 

- - израда пројектних 

задатака. 

- -начин обраде задатка 

-  

-  

- -припрема за 

практичне вежбе; 

- -претраживање 

стручне литературе, 

интернета; 

- консултације током 

израде рада 

- -припрема за 

практичне вежбе; 

- -самосталан рад 

- -израда пројектних 

задатака. 

50 

Испит 2.2 2-4 
- -израда испитног 

задатка 

- - оцењује се квалитет 

испитног задатка по 

аспектима: 

композиције, изгледа 

слова и самог текста, 

креативност, 

прецизност извођења и 

увежбаност писма 

-  

-  

- -припрема радова за 

испит; 

- -комплетирање 

пројектних задатака 

30 

ЗБИР 7  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на испиту. 

2. Број поена остварен на пројектним задацима наставник саопштава студенту најкасније 7 дана након предаје 

радова 

3. Број остварених поена и испуњење услова за излазак на испит саопштава се студенту на последњем часу. 

4. Урађени и кориговани пројектни задаци морају бити спремни и достављени најкасније до последњег дана наставе 

5. Кашњење у предаји радова санкционише се оценом мање. 

 

Услови за полагање испита:  

1. Оцењени сви пројектни задаци. 

2. На предиспитним обавезама остварено минимално 15 поена. 

3. Одбрањен и оцењен семинарски рад. 
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4.11. Сликање 

 
Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Сликање - СЛК50ДО0 

Наставник Александра Р. Шарановић, Иван А. Луковић, Наталија Д. Симеоновић 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 7 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  4 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: Циљ предмета у наставном процесу  је упознавање студената са применом боје као и са сликарским 

техникама и материјалима ради оспособљавања за самостално ликовно изражавање уз развијање посебне 

индивидуалности. Акценат је на примени ликовних елемената: боја, светло, површина, текстура , како у класичним 

сликарским материјалима, тако у дизајну 

Опште компетенције:  
- Способност разумевања основних  карактеристика и специфичности стручне области. 

- Способност анализе и синтезе  комплексних форми . 

- Способност самосталног креативног изражавања(рада). 

- Способност примењивања истраживачких и креативних процеса у циљу сталног професионалног 

усавршавања. 

- Способност прилагођавања захтевима потражње (тржишта, клијента) 

  
Специфичне компетенције:  

- Способност самосталног избора ликовних техника и поступака у решавању задатака из области уметности. 

- Способност примењивања ликовне синтезе у дизајну. 

- Способност иновативног визуелног изражавања. 

- Способност прилагођавања ликовних решења специфичним технолошким захтевима 

- Способност комуникације сликом 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Интегрише теоријска знања о боји у практичан  ликовни рад 

2. Овладава основном сликарском вештином  

3. Комбинује ликовне поступке и технике у креирању визуелне композиције 

4. Самостално креира композицију употребом различитих ликовних елемената у циљу развоја 

визуелне комуникације 

5. Развија синтезу сликарских поступака и техника применљивих на област дизајна 
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Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

• О предмету Сликање, начину извођења, оцењивању. Преглед сликарских материјала и техникa • Боја као градивни, 

семантички и вредносни елемент ликовног дела •. Светло/ тамни односи  боје у ликовном делу, моделовање 

Полутонска (валерска) скала и њена примена•. Примарне (основне) и секундарне (изведене) боје•. у слици.    

•.Комплементарни односи. •.Хармонија и међусобно дејство боја•. Примена текстуре у композицији• Моделовање и 

компоновање сложених облика и форми. •.Композиција. Постизање карактера. Ритам и хармонија у 

композицији•Сликарске технике:акварел, пастел.Комбиноване сликарске технике ипримена у дизајну•Стилизација: 

поједностављивање и свођење сложених форми.. • Фигура: Поједностављивање и свођење сложених форми. 

Стилизација  •Фигура:Колористички кроки људске фигуре. •.Анализа пређеног градива 

Вежбе (Практична настава): 

•Упознавање сликарског материјала и њихова примена (сликање једноставних облика 

•Полутонска студија мртве природе•Сликање студије топло хладном монохроматским тоновима     

•Сликање студије округлих и ваљкастих предмета•Сликање амбијенталне поставке или модела са три примарне 

боје•Сликање мртве природе или модела у комплементарним  односима •Сликање сложеније мртве природе(за СГД)  

или модних предмета (СМК); намештаја или ентеријера (СДП)•Сликање или колаж мотива, равним површинама 

•Сликање амбијенталне поставке са предметима различитих текстура и материјала•Сликање портрета по гипсаном 

одливку или моделу•Сликање фигура (мали формат) различитим сликарским техникама •Сликање или колаж људске 

фигуре•Брзе скице темпером или акварел техником људске фигуре•Анализа пређеног градива 

 

Самостални радови:• Валерска вежба (грађење волумена употребом валерских вредности) по задатом мотиву; 

свођење на црно беле односе (за СГД), •Сликање предмета, портрета или фигуре са три примарне боје, белом и црном• 

Фотоколаж/плакатска темпера-комплементарни контраст, мотив: индустријски предмети или фигура у 

простору•Колаж по задатом мотиву (СГД), Слике људксе фогуре мањег формата (МДК)•Стилизација људске фигуре 

или ф.животиње, техника: колаж или темпера 

 

Ликовни пројекат: 

Студент на почетку семестра одабира или предлаже тему за свој пројекат, која се прати од почетне идеје (скица, 

текста) до завршног рада, који се прилаже уз мапи на крају семестра.Теме обухватају анализу једног или више 

ликовних елемената (линија , површина, боја, текстура, ритам, валер) или одређен ликовни проблем нпр. перспектива, 

композиција, однос црно/бело, стилизација, портет итд. Пројекат се може реализовати у било којој ликовној техници 

или некој другој форми визуелног изражавања (фотографија, дигитални принт, итд) 

Литература:  

Основна: 

1.Луковић, И., Ликовне технике, МЈМ Штампа Београд, Београд 2000. 

Допунска:  

2. Frontizi, K., Нова историја уметности, Larousse, Beograd, 2005. 3.. Монографије различитих уметника и дизајнера, 

Taschen, 2006. 4. Сликарски приручник, Smit, Znanje, Zagreb  5. Techniques of the modern Artists, Editions, London 6.. The 

poster in History, Max Callo 7. No. 1 First works by Artists, Thames & Hudson, London, 2006.  

8. Дизајн 20. века, IPS, Београд, 2006. 9. Laird Borrelli,Fashion Illustration Next & Now, Thames and Hudson, London, 2005 

10.Умберто Еко, Историја лепоте,  Плато, 2004. 10. Laird Borrelli, Fashion Illustration Next, Thames and Hudson, London 

2004. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 1,5 1, 2 , 3, 4 

- предавања 

- видео/ цд, 

презентације 

- презентација 

радова за пример 

 

припреме за 

предавања 
- праћење предавања 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

 

Вежбе 2,5 1,2,3,4,5 

-коректура 

студентског рада од 

стране наставника 

-вредновање 

студентског рада од 

стране наставника 

-дискусија и питања 

о постигнутим 

резултатима 

-  

При оцењивању узима 

се у обзир: 

-квалитет ликовне 

вежбе 

и степен разумевања 

задатка 

- употреба адекватног 

материјала 

-припремљеност за 

наставу и за теоријска 

и практична питања на 

часу 

- учешће у дискусијама 

и решавању проблема 

- припреме за вежбе 

- израда ликовних 

вежби 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

45 
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Самостални 

радови 
2 1,2,3,4,5 

- презентација 

самосталног рада 

-презентација 

примера за 

одговарајући 

задатак 

При оцењивању узима 

се у обзир : 

-квалитет рада и 

степен разумевања 

задатка 

-количина радова – 

поштовање задатог 

рока 

-квалитет 

презентације рада 

- претраживање 

стручне литературе 

- припрема и израда 

презентације рада 

- консултације током 

израде рада 

 

25 

Полагање 

испита 
1 1,2,3,4,5 

-вредновање израде 

и презентације мапе 

радова (ликовних 

вежби, самосталних 

радова и ликовног 

пројекта) 

- студентско 

вредновање 

сопственог рада 

- вредновање израде 

слике по задатом 

мотиву и техници 

- квалитет и квантитет 

радова у мапи 

- презентација мапе  

- редовност и 

ангажованост у току 

године 

-напредак постигнут у 

току семестра 

- учешће у школским 

изложбама и 

пројектима 

-припреме за 

полагање испита кроз 

консултације 

- припрема мапе 

радова 

-полагање испита 

(слика фигуре у 

ентеријеру) 

30 

ЗБИР 7  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

Напомене у вези са оцењивањем: 
1. Студент је дужан да уради најмање 12 ликовних вежби у току семестра. Свака вежба се оцењује са 0-5 бодова.  

2. Студент је у обавези да уради 5 самосталних радова. Сваки рад се оцењује са 0-5 бодова.  

3. Студент је у обавези да на испит приложи мапу са минимум 12 вежби (за коначну оцену се сабирају бодови  9 

најбоље оцењених ликовних вежби)  и 5 домаћих ради утврђивања коначне оцене. На испиту се  додељују и 

бодови за ликовни пројекат (0-10), редовност, ангажованост и напредак (0-10), презентација мапе, квалитет и 

квантитет радова,  учешће у школским изложбама (0- 10) 

4. Када студент не задовољи квалитетом радова прелазну оцену, а има предиспитне обавезе, упућује се на             

полагање испита (слика студију људске фигуре) 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 25 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.12. Историја уметности 2 

Ниво студија Оcновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Историја уметности 2, ИУМ50ДО2 

Наставник Милосављевић Р. Ангелина 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Друштвено - хуманистички 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање 

предмета 
Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  0 Други облици наставе  0 

 Циљеви учења:  

Анализа и разумевање феномена модерне и савремене уметности као и развој дизајна од индустријске револуције до 

савременог доба, а нарочито индустријског, графичког и модног дизајна.Упознавање студената са најзначајнијим делима 

модерног сликарства, вајарства, архитектуре и дизајна, и оспособљавање студената за уочавање стилских, тематских и 

ликовних разлика уметничких стилова и праваца. Упознајући се са темељним теоријским и практичним поставкама које 

су довеле до промене у ликовном језику и условиле настанак индустријског дизајна као самосталне уметничке форме и 

дефинисале његову историју, студенти стичу способност за анализу и разумевање формалних и иконографских 

карактеристика модерне уметности и дизајна као последица општедруштвених тенденција. Студенти стичу увид у, и 

разумевање, упоредног развоја модерне уметности и дизајна. 

Опште компетенције:  

1. способност самосталног рада 

2. коришћење литературе и способност прикупљања информација  

3. анализирање и повезивање информација из различитих извора 

Специфичне компетенције: 

4. основно опште знање из историје уметности и историје и теорије дизајна 

5. разумевање разноликости култура и друштвених утицаја кроз дела, стилове и правце ликовне уметности 

6. познавање главних друштвено-историјских и естетских концепата и њихов одраз на развој ликовне уметности и 

дизајна 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. препозна и разликује ауторе, стилове, правце, технике и дела из историје уметности и дизајна 

2. опише главне ликовне карактеристике одређеног стила или правца 

3. класификује уметничка дела и периоде историје уметности 

4. користи различиту литературу, анализира и повезује чињенице 

5. изложи своје закључке и формулише своје уметничке ставове у семинарском раду 

6. користи искуства, формална и идејна решења уметничких дела прошлости у својим дизајнерским решењима у 

току даљег образовања и професионалног ангажмана 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): Рађање модерне уметности: импресионизам, постимпресионизам, сецесија. Политички 

и друштвени ангажман уметника и појава дизајна као неопходног пратиоца индустријске револуције и друштвених 

промена изазваних индустријском револуцијом и модернизацијом. Индустријска револуција и појава индустријског 

дизајна: Arts & Crafts, Art Nouveau; плакат с краја 19. и почетка 20. века. Историјске авангарде као утопијски пројекти 

праћени сукцесивним развојем индустријског, графичког и модног дизајна. Уметност између два Светска рата и Баухаус, 

Art Deco. Ликовна уметност и дизајн друге половине 20. века: енформел, апстрактни ескпресионизам; нови 

функционализам у дизајну (1950–1960). Неодада, поп арт, нова фигурација, оптичка уметност, концептуална уметност, 

минимализам. Антидизајн и Поп Арт (1965–75). Тенденције у уметности последње четвртине 20. века: нове технологије и 

масовни медији у дизајну праћени упливом крупног капитала: корпорације и носталгија. Баштина и тенденције у 

савременом дизајну. 

Литература:  

Литература (општа) 

1. И. Луковић, Од импресионизма до краја XX века, МЈМ Штампа Београд, Београд, 2002 

2. Л. Трифуновић, Сликарски правци ХХ века, Приштина 1982. 

3. H. W. Janson, Istorija umetnosti, Beograd 2006. 

4. А. Вартабедијан, Историја дизајна, Виша политехничка школа Београд, Београд 2004. 

5. G. Julier, 20th Century Design and Designers, The Thames and Hudson, 1997. 

6. C. & P. Fiell, Design of the 20th Century, Taschen, 1999. 

7. J. Woodham, Twentieth-Century Design, Oxford University Press, 1997. 

Додатна препоручена литература 

1. A. Ferebee & J. Byles, A History of Design from the Victorian Era to the Present: A Survey of the Modern Style in Architecture, 

Interior Design, Industrial Design, Graphic Design, and Photography, W. W. Norton & Co., 2011. 

2. D. S. Raizman, History of Modern Design, Prentice Hall, 2010. 

3. M. Kocareva Ranisavljev, Moda i odevanje. Psihološki aspekti odevanja, Službeni glasnik, Beograd 2010. 
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Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.5 1,2,3,4 
- предавања 

- дискусија 

Активност на 

предавањима 

  

- припреме за 

предавања 

- претраживање 

стручне литературе 

- праћење предавања 

- разговор о кључним 

концептима ради 

додатних појашњења 

 

0 

Семинарски 

рад 
0.5 1,4,5,6 

- семинарски рад 

- дискусија и 

питања на тему 

рада 

Оцењује се: 

- квалитет образложења 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

обраде теме  

- коректност језика и 

примена стручне 

терминологије 

- ширина коришћене 

литературе 

- претраживање 

стручне литературе 

- коришћење 

интернета 

- израда писаног 

семинарског рада 

- консултације током 

израде рада 

- одбрана семинарског 

рада 

10 

Периодична 

провера 

знања 

1 1,2,4,5, писмени тест 

Оцењује се успех 

постигнут на тесту кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања. 

- припреме за 

полагање теста 

- консултације 

- обрада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

40 

Полагање 

испита 
2 1,3,4,5, писмени испит 

Оцењује се успех 

постигнут на тесту кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања. 

- припреме за полагање 

испита кроз 

консултације 

- обрада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

- претраживање 

стручне литературе 

50 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада. 

2. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе 

Услови за полагање испита:  

- Остварено најмање 30 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.13. Рачунарске технике у графичком дизајну 1 

Ниво студија Oсновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн  

Назив и шифра предмета Рачунарске технике у графичком дизајну 1, РГД50ДГ1 

 
Наставник Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 6 

 
Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Циљ предмета је да студенте кроз практичне вежбе, на основу теоријских сазнања, оспособи да, употребом 

одговарајућих програма, самостално примењују рачунар у обради векторских слика за припрему графичких 

производа. 

Опште компетенције: 

1. Способност самосталног рада 

Специфичне компетенције: 

1. Способност примене софтверског пакета Adobe Illustrator у графичком дизајну и технологији; 

Исходи учења: 

1. Самостално инсталирање и подешавање софтверских апликација из ове области 

2. Комбиновање наредби апликације у циљу дефинисања векторских слика 

3. Припрема векторских слика као техничког решења одређеног графичког производа 

4. Припрема фајлова за даљу обраду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На предавањима студенти се упознају са следећим наставним јединицама: Упознавање са програмом Adobe 

Illustrator, развој и захтеви, радно окружење, подешавање програма за специфичне захтеве, Уопштено о 

цртању, произвољно модификовање објеката, Атрибути, боје, текстуре, интерактивни алати, Организовање и 

комбиновање објеката, позиционирање, слојеви, Трансформисање објеката, уношење текста у документ, 

Специјални ефекти. 

Практична настава:Вежб 

Практичан рад у програму Adobe Illustrator, радно окружење, подешавање, програма за специфичне захтеве, 

изглед стране, основни кораци, Алати за цртање, цртање основних ентитета и њихове особине, 

модификовање објеката, чворови, фино подешавање и обликовање, Атрибути, оквири, боје, текстуре, 

интерактивни алати и њихово фино подешавање, Организовање и комбиновање објеката, позиционирање, 

поравнавање објеката, димензионисање објеката, слојеви, Трансформисање објеката, прецизно подешавање 

величине објеката, уношење текста, параметри текста, исписивање текста по путањи, Специјални ефекти, 

припрема за штампу и штампање. 

Литература  

1. Јеннифер Смитх, Јеремy Осборн, АГИ Цреативе Теам – Adobe CS5 Design Premium - ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА, Микро Књига Београд, 2010 

2. Срђан Трајковић, Душко Радаковић, Владан Радивојевић – AdobeCS5 – уџбеник у припреми, 

Београдска политехника. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.25 1 - 4 
- предавања 

- дискусија 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на предава-

њима и вежбама 

приказана кроз постав-

љање питања на часу 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

0 
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Вежбе 0.75 1- 4 

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе 

- презентација 

сопствених 

резултата и 

закључака 

студената 

- тимски рад 

студената 

При оцењивању активнос-

ти узима се у обзир 

тачност и аргументованост 

датих одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за вежбе 

- праћења вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

10 

Пројекатни 

задатак 
1 1 - 4 

- самостални 

рад 

- презентација 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, 

функционалност, 

оригиналност) 

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и презентације 

проијектног задатка 

- квалитет и потпуност 

одговора и коришћење 

стручне аргументације у 

дискусији  

- самостална израда 

пројектног задатка 

на задату тему 

- претраживање 

стручне литературе 

и интернета 

- консултације током 

израде пројекта 

- припрема и израда 

презентације 

пројекта 

- припрема за 

одбрану и одбрана 

пројекта 

10 

Колоквијум 2 1 - 4 

- практична 

провера знања 

у облику 

практичног 

рада 

- оцењује се постигнути 

успех  у реализацији 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

20 

Практични 

испит 
2 1 - 4 

- практични 

испит 

- оцењује се постигнути 

успех у реализацији 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива  

60 

ЗБИР 6  100 

Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту одмах након одржаног колоквијума. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном пројекта наставник саопштава студенту након одбране пројекта. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 20 поена кроз предиспитне обавезе и најманје 30 бодова на испиту а укупно најмање 55 поена 
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4.14. Графичке комуникације 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Графичке комуникације,  ГКМ50ДГ0 

Наставник Душко М. Трифуновић, Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

 

 

 

 

Душко Трифуновић,  Анамарија М. Вартабедијан, Јелена Т. Сеничић-

Вилимановић 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 8  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  3 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Циљ предмета Графичке комуникације је обучавање студената за графичко обликовање основних словних знакова 

(сигнум),  логотипа, стилизованих графичких форми, и за израду основне графичке идентификације примењене на 

пословним папирима коришћењем естетских и техничких принципа. 

Опште компетенције: 

- интегрисање основних знања из различитих стручних области; 

- развијање способности вредновања сопственог рада и рада других студената; 

Специфичне компетенције: 

- способност креирања и реализације знака од словних иницијала коришћењем векторског програма; 

- дизајнирање стилизованог знака; 

- способност за израду базичне ликовно-графичке форме која садржи у себи више ликовних елемената 

- организовање елемената знака, логотипа и текста обликовањем основних елемената пословне коресподенције 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Анализира и разликује графичка решења знакова и логотипа, 

2. Скицира, конструише и примењује задате иницијале ћириличних и латиничних слова; 

3. Изради стилизоване знаковне форме полазећи од реалистичког облика; 

4. Комбинује типографију и знак у складан графички и естетски однос; 

5. Дизајнира визит-карту, меморандум, коверат и омотном папир у јединствену стилску целину; 

6. Изведе сва графичка решења коришћењем програма за векторско цртање. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): У оквиру предавања студенти се упознају са следећим наставним јединицама: 

Графички дизајн и савремене комуникације (место графичког дизајна у систему савремених комуникација), Сигнум-

лични знак (сигнум као увод у графички знак, његов развој, историјски примери), Заштитни знак (увод у знак, светски 

примери заштитних знакова са образложењима: идеја, естетика и функција знака), Логотип (о логотипу, о специфичности 

логотипа у односу на знак са примерима из праксе), Графичка идентификација (значај графичке идентификације, 

елементи графичке идентификације, примери књига графичких стандарда, великих система који доследно користе 

графичку идентификацију), Појам редизајнирања знака, Модеран-трендовски знак, Стилизација (фазе стилизације, 

примери са образложењима), Визит карта, коверта, меморандум и омотни папир (принципи и начини израде). 

 

Вежбе (Практична настава): На вежбама студенти раде следеће задатке: Сигнум-лични знак (идејно решење 

личног знака сваког студента, извођење истог кроз скице, разраду и реализацију у дигиталном облику са 

штампом), Стилизација (процес стилизације на задату тему од реалистичког приступа ка стилизованом, као и 

израда финалног решења у дигиталном облику са штампом), Визит карта, меморандум, коверат и омотни 

папир (од идеје до реализације са штампом). 

 

Други облици наставе (ДОН): - 
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Литература:  

Основна:  

1. Ћирић, М., Графичка идентификација 1961– 1981, Српска књижевна  задруга Београд, Београд, 1981; 

2. Ћирић, М., Ћирић, Р., Графички знак и симбол, TK Mont imix, FPU, 2007. 

3. Недељковић М., Недељковић, С., Графичко обликовање и писмо, завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Београд, 1998. 

4. Kuwayama, Y., Trademarks and Symbols, volume 1–2; Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1973. 

5. McAlhone, B., Stuart D., A smile in the mind, Phaidon Press Ltd, 1996. 

6. Silver, L., Logo design That Works, Rockport 2001. 

7. Ћирић, М., Графичке комуникације 1954-1984, Аутор и Вајат Београд 1986. 

8. Ћирић, М., Графичка идентификација 1961– 1981, Српска књижевна  задруга Београд, Београд, 1981;. 

9. Знаковито; алфабети, пиктограми, логотипи. Грас, Београд 2002. 

10. Часопис Novum. 

Допунска:  

 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

предавања 1.5 1 

-предавање; 

-презентација  
Оцењује се: 

-активност 

-припрема за 

предавања 

претраживањем 

стручне литературе и 

интернета. 

10 

вежбе 4,5 2-6 

- практичан рад; 

-демонстрација  

-презентација; 

-вредновање рада 

од стране других 

студената, 

студентско 

вредновање 

сопственог рада 

и вредновање 

рада од стране 

наставника. 

Оцењује се: 

-активност на вежбама 

-самостално 

истраживање 

- развој идеје  

- израда пројектних 

задатака. 

- техничка реализација 

пројеката 

- припрема за 

практичне вежбе; 

- претраживање 

стручне литературе и 

интернета; 

- консултације током 

израде рада 

-израда и припрема 

презентације 

пројектних задатака. 

50 

усмена 

излагања и 

презентације 

0.5 1-6 

-презентација; 

-вредновање 

презентације од 

стране 

наставника и 

других 

студената. 

-оцењивање усмених 

излагања и презентације. 

-припрема за излагање 

на задату тему; 

-претраживање стручне 

литературе и 

интернета. 

-припрема 

презентације 

10 

Испит 1,5 1-6 

-разговор са 

кандидатом; 

-образложење 

оцене. 

-оцењивање квалитета 

пројектних задатака. 

- припрема и 

комплетирање 

пројектних задатака 

према пропозицијама. 

30 

ЗБИР 8  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на испиту. 

2. Број остварених поена и испуњење услова за излазак на испит саопштава се студенту на последњем часу. 

3. Урађени и кориговани пројектни задаци морају бити спремни и достављени најкасније до последњег дана наставе 

4. Кашњење у презентацији радова санкционише се оценом мање. 

 

Услови за полагање испита:  

1. Презентовани сви пројектни задаци. 

2. На предиспитним обавезама остварено минимално 50 поена. 
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4.15. Материјали 

Ниво студија Oсновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн  

Назив и шифра предмета Материјали - ГМТ50ДГ0 

Наставник Ирена Д. Живковић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4 

 
Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  1 Други облици наставе  1 

Циљеви учења:  

Циљ предмета у наставном процесу је упознавање са врстама и основним карактеристикама материјала који се користе у 

графичкој индустрији; технологији штампе и графичкој доради. Поред тога, студенти треба да се упознају са 

међузависношћу структуре материјала, особина и производних процеса, и практично овладају основним методама 

контроле квалитета код проучаваних материјала. Студенти оспособљени за правилан избор и примену потпуно нових 

модерних материјала који одговарају захтевима и специфичностима графичких процеса. 

Опште компетенције: 

1. способност препознавања основне структуре  графичких материјала 

2. способност разумевања примене материјала на основу њихових особина  

Специфичне компетенције: 

1. способност класификације графичких материјала према пореклу 

2. способност планирања врста материјала при дизајнирању графичког производа 

3. способност сагледавања карактеристика материјала у зависности од њихове примене 

4. способност примене знања о материјалима у пракси 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

 

1. разликује својства појединих материјала на основу структуре 

2. планира материјале неопходне за израду графичких производа 

3. описује методе за испитивање материјала 

4. разуме разноликост материјала који су у саставу графичких производа 

5. припреми и презентује семинарске радове  

6. консултује стручњаке из окружења при дизајнирању модерних производа 

7. демонстрира знање о материјалима у току дизајнирања графичког производа 

Садржај предмета: 

а) Предавања (Теоријска настава): 

•Упознавање са структуром, својствима и применом у графичкој индустрији свих значајних материјала као што су: 

полимери, хартија, графичке боје и еластомери. 

Студенти упознају основне карактеристике графичких материјала које ће током рада у струци користити, и оспособљени 

су да материјале процене са становишта квалитета кад познају његову сруктуру и особине. 

б) Вежбе (Практична настава): 

• Кроз вежбе се савлађују  методе испитивања материјала и начини проверавања квалитета. 

Студенти преко самосталних радова и задатака упознају физичко-механичке својства појединих материјала, као и 

области примене при дизајнирању графичких производа. 

в) Други облици наставе (ДОН): 

•Студенти кроз показне вежбе у фабрикама сазнају и савладавају методе испитивања особина графичких материјала и 

добијање материјала из сировина. 

Литература:  

Основна: 

1. М.Огњановић Графички материјали – скрипта; Д.Љубић-М.Огњановић: Практикум за лабораторијске вежбе из 

графичких материјала.       

Допунска:  

1. Др.М.Крговић Испитивање графичких материјала; Др.М.Крговић Графички Материјали ,ТМФ, Београд 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавања 0.3 
1, 2, 3, 4, 

5, 6 

- предавања 

- дискусија 

Оцењује се: 

1) редовност присуства; 

2) активност на 

предавањима приказану 

кроз постављање питања 

на часу 

 

При оцењивању активности 

узима се у обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

5 

Аудиторне 

вежбе 
0.3 2, 3, 5 

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе 

- презентација 

сопствених 

резултата и 

закључака 

студената 

- тимски рад 

студената 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на вежбама 

приказану кроз 

постављање питања на 

часу 

 

При оцењивању активности 

узима се у обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за вежбе 

- праћења вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

5 

Други 

облици 

наставе 

0,3 1,2,3,6 -демонстрација 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на другим 

облицима наставе 

 

При оцењивању активности 

узима се у обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за вежбе 

- праћења вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

5 

Семинарски 

рад 
0,3 3,4,5 

- самостални 

рад 

- презентација 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, потпуност и 

оригиналност) 

- коректност језика и стила 

и примене стручне 

терминологије 

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и презентације 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

одговора и коришћење 

стручне аргументације у 

дискусији  

- претраживање 

стручне литературе 

и интернета 

- израда писаног 

семинарског рада 

- консултације током 

израде рада 

- припрема и израда 

презентације рада 

- припрема за одбрану 

и одбрана 

семинарског рада 

5 

Периодична 

провера 

знања 

0,6 1,2,3,4,5,6 

- писмена 

провера знања 

у облику теста 

- оцењује се постигнути 

успех на тесту кроз тачне 

одговоре на постављена 

питања 

- припреме за 

полагање вежбе 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

10 

Полагање 

испита 
2,2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 
- писмени испит 

- оцењује се постигнути 

успех на испиту кроз дате 

тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива  

70 

ЗБИР 4  100 
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Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на писменој вежби наставник саопштава студенту најкасније 48 сати након одржане вежбе. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 30 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.16. Слог 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Слог - СЛГ51ОО0 

 
Наставник Јелена Р. Дробац 

Тип предмета Обавезни 

Врста предмета Уметнички 

Година и семестар студија II година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 8 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Усвајање теоријских и практичних знања и вештина неопходних за адекватно типографско обликовање графичких 

производа. Циљ предмета је да студенте упозна са процесима савремене технологије обликовања и припреме слога, као 

основног чиниоца већине графичких производа, и да их оспособи да стручно сагледавају специфичности нових 

технолошких садржаја и припреме слога у оквиру интегрисаног процеса са осталим фазама израде графичког производа. 

Опште компетенције: 

- способност примене различитих вештина у основној стручној делатности 

- способности вредновања сопственог рада и рада других; 

- способност праћења новина у струци; 

- способност стварања нових идеја; 

- способност рада у тиму; 

Специфичне компетенције: 

- способност основног познавања историје и развоја типографије и штампе 

- способност адекватног дизајнирања  различитих графичких производа у зависности од намене и корисника  

- напредно познавање рада на рачунару у одговарајућим софтверским програмима 

- напредно познавање штампе, материјала и дораде графичких производа 

- способност праћења тржишних кретања и прилагођавање новим правцима, трендовима и технологијама 

- способност комбиновања и усклађивања естетског, фунционалног и техничко-технолошког аспекта приликом 

обликовања графичких производа 

- способност прикупљања, анализирања и примене стручних информација из различитих извора  

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. наведе кратку историју типографије, писма и развоја штампе; 

2. успостави однос естетског и фунционалног приликом обликовања слога; 

3. спроведе разноврсне стилове приликом обликовања слога различитих врста и намена; 

4. анализира ефекте различитих врста прелома, писама, фонтова, резова и градација у зависности од намене и 

врсте слога; 

5. обликује слог за насловнице књига коришћењем одговарајућих софтверских програма; 

6. демострира прелом и обликовање слога публикација у одговарајућим софтверским програмима; 

7. анализира примере са тржишта и честе грешке приликом обликовања слога; 

8. дизајнира различите графичке производе попут књиге, новинске стране и посетнице на основу задатих 

вредности и формата; 

9. планира и анализира процесе и технике штампе и дораде као и врсте материјала приликом израде графичких 

производа. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Слог са елементарном типографијом  покрива следеће области: систем мера, карактеристике типографских писама, 

штампарски и ликовно-графички елементи у слогу, правопис и слог, коректура и коректорски знаци, микротипографија, 

искључивање редова, основна белина између речи, проређивање редова, подела речи на слогове, бројеви, скраћенице, 

слагање страних речи, егализација наслова, типографска правила обраде слога, истицање у слогу, књижна типографија, 

новинска типографија, типографија часописа, табеларна типографија, акциденична типографија, специјалневрсте 

слогова.  

Практична настава:Вежбе 

Студенти се практично обучавају да применом апликативних програмских пакета ураде дизајн и припрему слога за 

штампу у складу са правилима типографијеи то: прорачунавање рукописа, прорачуни формата папира и слога, 

одређивање маргиналних белина, израчунавање обима књиге, претварање типографских мера, формирање стилова и 

мастер страна, једностубачни и вишестубачни прелом, акциденична типографија, новинска типографија, специјалне 

врсте обликовања слога, књижна типографија, обликовање насловних страна књиге, истраживање писма и обликовање 

промотивне публикације. 
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Литература 
1. Јовановић М: – Слог са елементарном типографијом, треће допуњено и прерађено издање,  Београдска 

политехника – Београд, Београд, 2001. 

2.  Јовановић М: – Слог – Практикум за вежбе, Београдска политехника – Београд, Београд, 2002 

3. интернет: www.tipometar.org, www.fontfont.com 

4. Урошевић З: – Технологија типографије – Технологија припреме слога помоћу рачунара 1 и 2 –, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 1999. 

Ковачевић М: – Графичка монтажа –, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1992. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 1,5 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

- предавања 

- видео 

презентације 

- дискусија 

- претраживање 

литературе 

 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на 

предавањима 

приказану кроз: 

- постављање питања на 

часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање 

примера 

- учешће у расправама и 

решавању проблема, 

- припремљеност за 

наставу и за теоријска 

и практична питања на 

часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, тачност 

и аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина, 

логика повезивања 

стручних појмова 

- припреме за 

предавања 

- претраживање 

стручне литературе 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

- објашњавања 

изношење својих 

виђења 

- критика, вредновање 

и самовредновање  

20 

Рачунарске 

вежбе 
1,5 

2, 3, 4, 5, 

6, 8 

-теоријска 

излагања; 

- метода 

демонстрације; 

- вербално 

текстуална 

метода; 

- дискусија; 

- рачунарске 

вежбе; 

- израда 

самосталних 

графичких 

радова; 

- методе 

практичног 

рада; 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на вежбама 

приказану кроз: 

- постављање питања на 

часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање 

примера 

- припремљеност за 

наставу и практична 

питања на часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, тачност 

и аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина и 

софтверских програма 

- претраживање 

стручне литературе 

- израда радова у 

одговарајући 

софтверским 

програмима према 

задатим 

критеријумима и 

параметрима 

- припрема 

презентације рада 

-  припрема за одбрану 

и одбрана рада 

20 

Самостални 

радови 
0, 5 

1, 2, 3, 5, 

8 

- израда 

самосталних 

радова 

- оцењује се постигнути 

успех и адекватност 

кроз обликовање по 

задатим 

критеријумима 

- претраживање 

стручне литературе и 

интернета 

- коришћење 

софтверски програма  

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења  

- критика, вредновање 

и самовредновање 

- консултације током 

израде рада 

 

10 

http://www.tipometar.org/
http://www.fontfont.com/
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Колоквијум 0,5 2,3,5,6 

- израда задатих 

графички 

пројеката у 

одговарајућем 

софтверском 

програму 

- оцењује се постигнути 

успех на колоквијуму 

кроз правилност и 

тачност задатих 

параметара у 

финалном рачунарском 

фајлу 

- припреме за 

полагање 

колоквијума кроз 

консултације и вежбе 

- прорада пређеног 

градива  

10 

Полагање 

испита 
4 

1, 2, 3, 4, 

5 

- израда 

писменог 

испита 

- оцењује се постигнути 

успех на испиту кроз 

дате тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

40 

ЗБИР 8  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на писменој вежби наставник саопштава студенту најкасније 48 сати након одржане вежбе. 

3. Број поена остварен након колоквијума наставник саопштава студенту након најкасније 48 сати након одржаног 

колоквијума 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 30 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.17. Припрема за штампу 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Припрема за штампу - ПЗШ51ДГ0    

Наставник Дарја Б. Жарковић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 6 

 
Услови за избор/слушање 

предмета 
Положен испит Основи графичке производње 

Број часова активне наставе Предавања  1 Вежбе  3 Други облици 

наставе  
1 

Циљеви учења:  

Усвајање теоријских знања потребних за разумевање и практичну примену основних принципа и начела 

преноса текста, слике и цртежа и то аналогним и дигиталним техникама репродукције. Примена процеса и 

технологија у изради штампарске форме у реалним производним условима. Анализa и тумачење стандарда 

припреме за штампу и њихова примена, уз постизање захтеваног квалитета графичког филма и штампарске 

форме. 

Опште компетенције: 

1. способност примењивања стечених знања и вештина у конкретним ситуацијама, уз постизање 

захтеваног квалитета производа и поштовање рокова израде 

Специфичне компетенције: 

1. способност примењивања програмских пакета за креирање изгледа докумената и позиционирање 

страна на штампарском табаку; 

2. способност примењивања основних знања из оптике у репродукцији вишетонских вишебојних 

оригинала; 

3. способност прилагођавања идејног решења технолошким поступцима и материјалима за израду 

производа; 

4. способност израде и контролисања квалитета штампарске форме. 

 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. утврди начин репродукције оригинала у боји и вишетонског оригинала; 

2. изабере поступак репродукције оригинала, врсту и линијатуру растера; 

3. изабере оптималан поступак израде графичког филма и штампарске форме за расположиву технику 

штампе, са становишта економичности, квалитета и услова рада; 

4. скенира оригинал и изврши колор корекцију за задате параметре штампе; 

5. изврши интеграцију елемената лика (текста, слика и цртежа) у фајл или монтажни табак; 

6. обезбеди квалитет штампарске форме у складу са параметрима производње и стандардима; 

7. контролише тачност репродукције тонских вредности оригинала на графичком филму, штампарској 

форми и пробном отиску. 
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Садржај предмета: 

а) Предавања (Теоријска настава) 

Аналогне и дигиталне технологије обраде писаних информација. Поступци и опрема за израду графичког 

филма и штампарске форме или дигитализоване поруке за даље технолошке фазе у изради графичког 

производа. Појам растера, функција растера, начела дејства и примене. Основна теорија боја и репродукција 

боја. Принцип рада основних уређаја који се користе у репродукционој техници: скенери, камере, машине за 

добијање штампарских форми копирањем са филма, уређаји за пробне отиске, ласерски осветљивачи филма 

и плоче, дензитометри и сл.     

б) Вежбе (Практична настава) 

Сагледавање процеса и технологија у припреми за штампу за различите штампарске технике. Вежбе 

скенирања (размера репродукције, потребна резолуција и димензије оригинала (слике) за репродукцију, 

колор баланс). Израда основног табака за штампу књиге или каталога са задатим параметрима (за тврди и 

меки повез, повез типа “табак у табак” или “табак на табак”). Задаци из електронске припреме за штампу 

(нпр. припрема за штампу визит карте, каталога и постера). Израда пробног отиска у штампарији (или при-

прес студију) по избору. Контрола тонских вредности и боје на филму, форми и пробном отиску помоћу 

дензитометра и/или спектрофотометра  

в) Други облици наставе (ДОН) 

Показне вежбе у изабраним радним организацијама на којима студенти сагледавају фазе припреме за штампу 

којe се изводе на специфичним машинама и уређајима, од издавања радног налога до припремљене 

штампарске форме. 

Литература – Основна: 

1. Д. Жарковић, Припрема за штампу – уџбеник, ВШСС Београдска политехника (у припреми) 

2. Д. Жaрковић, Припрема за штампу 1 – скрипта, ВШСС Београдска политехника, 2006. 

3. Д. Жaрковић, Припрема за штампу 2 – скрипта, ВШСС Београдска политехника, 2007. 

4. И. Стратимировић, Припрема за штампу 1 и 2 – практикум, ВШСС Београдска политехника, 2005. 

Допунска: 

1. Colour theory and colour separation, Мултимедијални CD, Scitex Vision academy, 2004. 

2. H. Kiphan, Handbook of print media, Springer, Berlin, 2001. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања  
1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- предавања 

- видео 

презентације 

- дискусија 

- израда теста 

из пређеног 

градива 

Оцењује се:  

1) редовност 

присуства; 

2) активност на 

предавањима и 

вежбама приказану 

кроз: 

- постављање питања 

на часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање 

примера 

- припремљеност за 

наставу и за 

теоријска и 

практична питања на 

часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, 

тачност и 

аргументованост 

датих одговора, 

правилно коришћење 

термина, логика 

повезивања стручних 

појмова 

- припреме за 

предавања 

- праћење 

предавања 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења 

 

Аудиторне 

вежбе 
 2, 6, 7,  

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе (ДОН)  

- објашњавање  

градива од 

стране 

наставника; 

- припреме за 

вежбе 

- праћења вежби 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на 

часу 
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Графички 

радови и 

задаци из 

електронске 

припреме 

1,8 
1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- објашњавање  

градива од 

стране 

наставника; 

- израда и 

одбрана 

графичког 

рада; 

- вредновање 

студентског 

рада од стране 

наставника 

Оцењује се: 

- квалитет рада, 

потпуност и 

оригиналност) 

- коректност језика и 

стила и примене 

стручне 

терминологије 

- благовременост у 

изради; 

- квалитет одбране;  

- квалитет и потпуност 

одговора и 

коришћење стручног 

начина изражавања  

- присуство на 

практичној 

настави; 

- израда графичког 

рада 

- консултације 

током израде 

рада; 

- припрема за 

одбрану и 

одбрана 

графичког рада 

30 

Периодична 

провера 

знања 

1,2 
1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- израда 

писмене вежбе 

у облику теста 

- оцењује се 

постигнути успех на 

тесту кроз тачне 

одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање вежбе 

- консултације 

- понављање 

пређеног градива 

коришћењем 

литературе 

20 

Полагање 

испита 
3,0 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- израда 

писменог 

испита 

- оцењује се 

постигнути успех на 

испиту кроз дате 

тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз 

консултације 

- усвајање 

пређеног градива 

коришћењем 

литературе 

50 

ЗБИР 6  100 

Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава 

студенту на последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на писменој вежби наставник саопштава студенту најкасније 48 сати након 

одржане вежбе. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном графичких радова наставник саопштава студенту након 

одбране графичког рада. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз 

предиспитне обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту 

Студентска служба преко огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 25 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.18. Рачунарске технике у графичком дизајну 2 

Ниво студија Oсновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн  

Назив и шифра предмета Рачунарске технике у графичком дизајну 2 - РГД50ДГ2 

 
Наставник Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 6 

 
Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици 

наставе  
- 

Циљеви учења: 

Циљ предмета је да студенте кроз практичне вежбе, на основу теоријских сазнања, оспособи да, употребом 

одговарајућих програма, самостално примењују рачунар у обради растерских фајлова и одговарајућих 

графичких производа. 

Опште компетенције: 

1. Способност самосталног рада 

Специфичне компетенције: 

1. Способност примене софтверског пакета Adobe PhotoShop у графичком дизајну и технологији; 

Исходи учења: 

1. Инсталирање и подешавање радног окружења апликација из колекције Adobe Master Colection 

2. Коришћење и комбиновање наредби апликација у циљу обраде идејног решења 

3. Припрема техничког решења на основу идејног решења 

4. Припремање техничког решења за даљу реализацију 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са програмом Adobe PhotoShop, радно окружење, специфични захтеви и подешавање програма, 

Слојеви и основни алати за бојење, креирање маски, путање, Скенирање слика и манипулисање њима унутар 

програма, Калибрисање монитора, припрема за штампу, ПДФ, Оптимизирање слика, веза програма са 

екстерним програмима, припрема за штампу, припрема за Интернет. 

 

Практична настава 

Упознавање са програмом Adobe PhotoShop, радно окружење, специфични захтеви и подешавање програма, 

произвољно модификовање селекција, исецање дела слике, Слојеви и основни алати за бојење, креирање 

маски, путање, унос текста и манипулација њиме, Скенирање слика и манипулисање њима унутар програма, 

резолуција и њено подешавање, реорганизовање слике, Калибри-сање монитора, сепарација боја, припрема 

за штампу у две боје, монохроматска слика, експортовање у ПДФ, Оптимизирање слика, веза програма са 

екстерним програмима. 

Литература 

1. Јеннифер Смитх, Јеремy Осборн, АГИ Цреативе Теам – Adobe Photoshop Design Premium - 

ДИГИТАЛНА УЧИОНИЦА, Микро Књига Београд, 2010, 

2. Срђан Трајковић, Душко Радаковић, Владан Радивојевић – Adobe CS5 – уџбеник у припреми, 

Београдска политехника. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.25 1 - 4 
- предавања 

- дискусија 

Оцењује се:  

1) редовност 

присуства; 

2) активност на 

предава-њима и 

вежбама приказана 

кроз постав-љање 

питања на часу 

- припреме за 

предавања 

- праћење 

предавања 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

0 
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Вежбе 0.75 1- 4 

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе 

- презентација 

сопствених 

резултата и 

закључака 

студената 

- тимски рад 

студената 

При оцењивању 

активнос-ти узима се у 

обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за 

вежбе 

- праћења вежби 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

10 

Пројекатни 

задатак 
1 1 - 4 

- самостални 

рад 

- презентација 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, 

функционалност, 

оригиналност) 

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације 

проијектног задатка 

- квалитет и потпуност 

одговора и 

коришћење стручне 

аргументације у 

дискусији  

- самостална 

израда пројектног 

задатка на задату 

тему 

- претраживање 

стручне 

литературе и 

интернета 

- консултације 

током израде 

пројекта 

- припрема и 

израда 

презентације 

пројекта 

- припрема за 

одбрану и 

одбрана пројекта 

10 

Колоквијум 2 1 - 4 

- практична 

провера 

знања у 

облику 

практичног 

рада 

- оцењује се 

постигнути успех  у 

реализацији 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

20 

Практични 

испит 
2 1 - 4 

- практични 

испит 

- оцењује се 

постигнути успех у 

реализацији 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање испита 

кроз 

консултације 

- прорада пређеног 

градива  

60 

ЗБИР 6  100 

Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава 

студенту на последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту одмах након одржаног 

колоквијума. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном пројекта наставник саопштава студенту након одбране 

пројекта. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз 

предиспитне обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту 

Студентска служба преко огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 20 поена кроз предиспитне обавезе и најманје 30 бодова на испиту а укупно 

најмање 55 поена 
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4.19. Графички дизајн 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Графички дизајн, ГДЗ50ДГ0 

Наставник Душко М. Трифуновић, Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

 

 

 

 

Душко Трифуновић,  Анамарија М. Вартабедијан, Јелена Т. Сеничић-

Вилимановић 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија II година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 8  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  3 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Предмет Графички дизајн има за циљ обучавање студената за израду плаката, календара и музичког диска  уз 

развијање креативности при решавању дефинисаних задатака, и оспособљавање за техничко извођење 

графичких решења. 

Опште компетенције: 

- примењивање знања из уско-стручних области; 

- развијање способности рада у тиму 

Специфичне компетенције: 

- способност пребацивања фотографије у једноставну графичку форму  

- дизајнирање сложене графичке целине са више листова  

- креирање графичке форме употребом одређене величине текста у форми ступца, насловних текстова 

и фотографија 

- дизајнирање насловних страница употребом илустрације или фотографије и насловних текстова 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Изради графичку форму плаката употребом фотографије и типографије; 

2. Одабере прилоге за календар на задату тему; 

3. Користи фотографију или илустрацију као ликовно-графички елемент и обликује своје решење 

књижице за музички диск; 

4. Изврши стилско јединство свих ликовних елемената на једној графичкој целини; 

5. Изведе графичка решења коришћењем програма за векторско цртање и растерску графику; 

6. Прилагоди графичка решења техничким и технолошким захтевима и припреми их за репродукцију. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): У оквиру предавања студенти се упознају са следећим наставним јединицама: 

Графички дизајн (о графичком дизајну, професији дизајнера, областима које проучава графички дизајн), 

Историјски развој графичког дизајна, Часописи (специфичности израде часописа, од идеје до штампе), 

Плакат кроз историју, Календар, Мултимедиални дискови (CD), (разноврсност ликовних третмана код израде 

мултимедијалних дискова). 
 

Вежбе (Практична настава): На вежбама студенти самостало израђују следеће задатке: Обликовање странице 

часописа (прављење шпигла једне новинске стране на задатим димензијама (ручно), обрачун и обележавање 

рукописа (обрачун куцаних страна формат слога, са обележавањем рукописа), анализа часописа (анализа 

свих елемената на једној, новинској страни: формат, слог, боја, фотографије итд.), Плакат (израда плаката на 

задату тему, процес рада од идеје, снимања фотографије до реализације плаката у дигиталном облику са 

штампом), Календар (обликовање календара од 6 или 12 страна са насловном страном од идеје до 

реализације са штампом); Музички диск (израда диска од осам страна, од идеје до реализације у дигиталом 

облику са штампом). 

Други облици наставе (ДОН): - 
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Литература:  

1. Основна: Недељковић М., Недељковић, С., Графичко обликовање и писмо, завод за уџбенике и 

наставна средства Београд, Београд, 1998. 

2. Грозданић, М., Пут до књиге. Публикум, Београд 2007. 

3. Philip B. Meggs, Meggs’., Meggs’ History of Graphic Design, John Wiley & Sons, Inc, 2006. 

4. Calo М., Poster in history, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1974. 

5. Rikards, M., Успон и пад плаката, Југословенска ревија НИП Борба Београд, Београд, 1971. 

6. McAlhone, B., Stuart D., A smile in the mind, Phaidon Press Ltd, 1996 

7. Часопис Novum. 

Допунска:  

 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

предавања 1.5 1-6 

-предавање; 

-презентација  
Оцењује се: 

-активност 

-припрема за 

предавања 

претраживањем 

стручне литературе и 

интернета. 

10 

вежбе 4,5 1-6 

- практичан рад; 

-демонстрација  

-презентација; 

-вредновање рада 

од стране других 

студената, 

студентско 

вредновање 

сопственог рада 

и вредновање 

рада од стране 

наставника. 

Оцењује се: 

-активност на вежбама 

-самостално 

истраживање 

- развој идеје  

- израда пројектних 

задатака. 

- техничка реализација 

пројеката 

- припрема за 

практичне вежбе; 

- претраживање 

стручне литературе и 

интернета; 

- консултације током 

израде рада 

-израда и припрема 

презентације 

пројектних задатака. 

50 

самостални 

пројекти 
0.5 1-6 

-презентација; 

-вредновање 

презентације од 

стране 

наставника и 

других 

студената. 

-оцењивање усмених 

излагања и презентације. 

-припрема за излагање 

на задату тему; 

-претраживање стручне 

литературе и 

интернета. 

-припрема 

презентације 

10 

Испит 1,5 1-6 

-разговор са 

кандидатом; 

-образложење 

оцене. 

-оцењивање квалитета 

пројектних задатака. 

- припрема и 

комплетирање 

пројектних задатака 

према пропозицијама. 

30 

ЗБИР 8  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на испиту. 

2. Број остварених поена и испуњење услова за излазак на испит саопштава се студенту на последњем часу. 

3. Урађени и кориговани пројектни задаци морају бити спремни и достављени најкасније до последњег дана наставе 

4. Кашњење у презентацији радова санкционише се оценом мање. 

 

Услови за полагање испита:  

1. Презентовани сви пројектни задаци. 

2. На предиспитним обавезама остварено минимално 50 поена. 
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4.20. Стручна пракса 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Стручна пракса, СТП50ДГ0 

Наставник Душко М. Трифуновић, Јелена Т. Сеничић - Вилимановић 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета Стручно апликативни 

Година и семестар студија II година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 3 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  - Вежбе  - Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Циљ стручне праксе је упознавање студената са организационом структуром штампарије или дизајн студија, кроз 

сагледавање начина функционисања истих (радне јединице, сектори, службе, одељења итд.) 

Опште компетенције: 

- комуницирањe у радном окружењу 

- примењивање знања у пракси 

- прикупљање података и њихово обрађивање 

Специфичне компетенције: 

- дефинисање послова у штампарији 

- познавање организационе структуре дизајн студија 

- препознавање свих процеса у изради графичких производа 

- специфицирање опреме и материјала који се користе у штампарији или дизајн студију 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. опише послове унутар штампарије 

2. објасни организациону структуру дизајн студија; 

3. разликује све фазе од контакта са наручиоцем посла до готовог графичког производа 

4. наведе машине и опрему која се користи у штампарији 

5. именује опрему која се користи у оквиру дизајн студија 

6. препознаје материјале који се користе у процесу израде графичких производа 

7. комуницира професионално и ради у тиму 

 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава):  

Вежбе (Практична настава):  

Други облици наставе (ДОН): - 

Кроз петнаестодневни стручну праксу у штампарији или дизајн студију, студенти се упознају са организацијом, 

технологијом, и посебно одређеним графичким производом који обрађују у извештају. Реализацију прате ментори из 

школе и из радне организације у којој се пракса реализује. 

Литература:  

Основна: 

1. Расположива документација која се може ставити на увид од стране организације у којој ће се реализовати 

стручна пракса 

Допунска:  

1.  

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Припрема за 

праксу 
  Менторски рад  -Консултације - 

Реализација 

праксе 
2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 
Практичан рад  

Практичан рад 

Вођење дневника 
20 

Израда 

извештаја 
0,5 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 
Извештавање  Израда извештаја 30 

Одбрана 0,5 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 
Усмена одбрана 

Вредновање извештаја и 

одбране 
Припрема за одбрану 50 

ЗБИР 3  100 
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Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Студент на одбрану доноси дневник и извештај. Током одбране усмено одговара на питања ментора. Одбрана се 

вреднује са: положио или није положио и одмах се саопштава студенту. 

Услови за полагање испита:  

1. Потврда од стране предузећа да је студент обавио стручну праксу. 
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4.21. Дизајнирање амбалаже 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Дизајнирање амбалаже - ДАМ50ДГ0 

Наставник Јелена Р. Дробац 

Тип предмета обавезни 

Врста предмета уметнички 

Година и семестар студија III година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 5  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Циљ предмета Дизајнирање амбалаже је оспособљавање студента за дизајнирање и израду амбалаже различитих 

врста, намена и облика, као и избор одговарајућих материјала, у складу са естетским и техничким критеријумима. 

Опште компетенције:  
- Способност самосталног рада  

- Способност примене рачунара и одговараујућих софтверских пакета 

Специфичне компетенције: 

- способност тродимензионалног размишљања и организовања ликовно-графичких елемената 

- способност дизајнирања графичких проиѕвода према унапред одређеним критеријумима и елементима 

- способност размишљања у оквирима линије и серије производа и масовне производње 

- способност презентације, излагања и одбране сопственог рада  

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да:  

1. класификује амбалажу према намени, врсти производа, конзументу и техници штампе;  

2. конструише мрежу расклопа за задати производ; 

3. обликује амбалажу користећи алате софтверских пакета   

4. распореди различите ликовно графичке елементе на тродимензионалном графичком производу према 

задатим критеријумима;  

5. осмисли серију и линију повезаних графичких производа користећи ликовно-графичке елементе, 

фотографију, илустрацију или стилизацију; 

6. презентује и излаже самосталне радове 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Историја и развој амбалаже; основни појмови и заштитним, транспортним и промотивним функцијама амбалаже; 

подела амбалаже; процес обликовања амбалаже у свим фазама: од информације и анализе; одабир материјала; 

генерисања идеје; ликовно-графичко решење (креација), разрада, презентација. 

Практична настава:Вежбе 

Вежбе обухватају практичне примене тема представљених на предавањима. Вежбе почињу анализом дизајнерског 

захтева, елемената ликовно-графичког решења и димензија графичког формата амбалаже, а завршавају се када је 

амбалажа графички уобличена, урађена на рачунару, одштампана, сложена у макету и презентирана. Вежбе су: 

омотна етикета за хемијски производ, промотивна кеса, кутије за прехрамбени производ, амбалажа за течни 

прехрамбени производ, амбалажа за козметички производ, припремом презентације за испит 

Литература:  

Основна: 

1. Фрухт, М., Ракић, М., Ракић, И., Графички дизајн-креација за тржиште, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Београд, 1992.  

Допунска:  

1. www.thedieline.com 

2. Недељковић С., Недељковић М., Графичко обликовање и писмо, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, Београд, 

2006.  

3. Цветковић Д., Марковоћ Д., Дизајн паковања, Универзитет Сингидунум, 2010.  
4. Ћирић, М., Графичке комуникације колекција 1-2, Београд, 1986.  

Активности у 

настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања Активности студената Поени 

http://www.thedieline.com/
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Предавања 0,5 1, 2, 4, 5, 6 

- теоријска 

излагања; 

- метода 

демонстрације; 

- вербално 

текстуална метода; 

- дискусија; 

- методе 

практичног рада; 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на 

предавањима приказану 

кроз: 

- постављање питања на 

часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање примера 

- учешће у расправама и 

решавању проблема, 

- припремљеност за 

наставу и за теоријска и 

практична питања на 

часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина, 

логика повезивања 

стручних појмова 

- припреме за предавања 

- претраживање стручне 

литературе 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

- објашњавања 

изношење својих виђења 

- критика, вредновање и 

самовредновање 

10 

Вежбе 

 

 

0,5 

 

 

1, 2, 3, 4, 5  

- метода 

демонстрације; 

- вербално 

текстуална метода; 

- дискусија; 

- рачунарске 

вежбе; 

- израда скица и 

цртежа; 

 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на вежбама 

приказану кроз: 

- постављање питања на 

часу, 

- приказ, изношење и 

коментарисање примера 

- припремљеност за 

наставу и практична 

питања на часу. 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости и 

правовремена предаја 

вежби  

- припреме за предавања 

- претраживање стручне 

литературе и 

интернета 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

- објашњавања 

изношење својих виђења 

- критика, вредновање и 

самовредновање 

10 

Самостални 

радови 
0,5 2, 3, 4, 5, 6 

- метода 

демонстрације; 

- дискусија; 

- израда скица и 

цртежа; 
 

 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир степен 

ангажованости, 

креативност и ваљаност 

решења, правовремена 

предаја пројеката и 

адекватност презентације 

- израда скица и цртежа 

- израда дизајн решења 

- постављање питања 

ради додатног 

- објашњавања 

изношење својих виђења 

- критика, вредновање и 

самовредновање 

- консултације током 

израде рада 

- припрема за одбрану  

10 

Испит 3,5 1, 2, 4, 5, 6 

- израда 

самосталних 

графичких радова; 

- израда и 

презентација 

самосталног рада; 

 

 

При оцењивању узима се у 

обзир степен 

ангажованости, квалитет 

дизајнерско решења, 

квалитет израђених 

макета, успешност грађења 

јединствене линије или 

серије производа и 

адекватна презентације 

- претраживање стручне 

литературе 

- израда радова у 

одговарајући 

софтверским 

програмима према 

задатим 

критеријумима и 

параметрима 

- консултације током 

израде рада 

- припрема презентације 

рада 

-  одбрана радова 

70 

ЗБИР 5  100 
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Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством, ангажовањем и степеном квалитета урађених макета на настави и вежбама 

наставник саопштава студенту на последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне обавезе и 

поена остварених испитној одбрани. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко огласне табле и 

интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 15 поена кроз предиспитне обавезе и 5 завршених самосталних радова 
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4.22. Рачунарске технике у графичком дизајну 3 

Ниво студија Oсновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн  

Назив и шифра предмета Рачунарске технике у графичком дизајну 3, РГД50ДГ3 

Наставник Душко М. Трифуновић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија III година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 5 

 
Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Циљ предмета је оспособљавање студената за самосталну примену одговарајућих софтверских пакета при реализацији 

графичких производа  као што су: књиге, новине, брошуре, итд. 

Опште компетенције: 

1. Способност самосталног рада 

Специфичне компетенције: 

1. Способност примене софтверских пакета Adobe InDesign CS5 и Adobe Acrobat у графичком дизајну и 

технологији. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да:  
1. Инсталира и подешава радно окружење апликација; 
2. Самостално користи и комбинује наредбе апликације у циљу израде жељеног идејног решења; 
3. Изради техничко на основу идејног решење; 
4. Дефинише и припреми техничко решење за даљу реализацију 

 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са програмом Adobe InDesign CS5, радно окружење, подешавање специфичних захтева, Рад са 

документима, слова, различити преломи документа, Уређивање текста, посебне ознаке, рад са мастер 

странама, Појам штампарског табака, дефинисање монтажног табака, елементи штампарских форми, 

креирање готових табака и сепарација. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Упознавање са програмом Adobe InDesign CS5, радно окружење, подешавање специфичних захтева, рад са 

документима, Слова, различити преломи документа, мастер стране, прелом дневних листова, прелом 

књижних страна, прелом часописа, Уређивање текста, посебне ознаке, коментари, референце, разна 

форматирања, нумерација, табеле, формуле, Припрема за штампу, штампање документа или једног дела, 

монтажа и израда штампарског табака. 

Литература  

1. Jennifer Smith, Jeremy Osborn, AGI Creative Team - ADOBE CS5 DESIGN PREMIUM- DIGITALNA 

UČIONICA, Mikro Knjiga Beograd, 2010 

2. Срђан Трајковић, Душко Радаковић,– ADOBE IndesignCS5 – уџбеник у припреми, Београдска 

политехника. 

3. Срђан Трајковић, Душко Радаковић – Програми за електронску монтажу, Београдска политехника, - 

скрипта у припреми. 

 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.25 1 - 4 

-предавања 

-видео 

  презентације 

-интернет 

Оцењује се: 

- редовност присуства, 
- активност на предава-

њима и вежбама кроз 
активан практични рад на 

рачунару у решавању 

постављених задатака 

- пропрема за  пре-

давања кроз претра-

живање литературе 
- активно учешће 

кроз постављање пи-

тања ради бољег 

разумевање презен-
тованог градива 

- дискусија на пос-

тављена питања 

0 



СН-010201 Висока Школа струковних студија - Београдска политехника 

Информатор о студијском програму Графички дизајн за школску 2016/2017. годину                                          Страна 60 од 81 

Практична 

настава 
0.75 1 - 4 

видео презен-

тације 

-демонстрација 

решења проб-

лема практичан 
рад на рачуна-

рима 

- самосталан 

рад на рачу-

нару при реша-

вању постав-
љених задатака 

- анализа пос-

тављених зада-

така 

-припреме за вежбе 

анализом и провером 

презентованих пре-

давања 
- практичан рад на 

рачунару у решава-

њу постављених за-

датака 

- постављње питања 

ради додатних об-

јашњења 

- заједничка диску-
сија и анализа задат-

ка ради успешног 

решења на часу 

20 

Пројекатни 

задатак 
1 1 - 4 

- самостални 

рад 

- презентација 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, функционал-

ност,  и оригиналност)  

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и презентације 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

одговора и коришћење 

стручне аргументације у 

дискусији  

- самостална израда 

задатка на задату 

тему - Пројекат 

- претраживање 

стручне литературе 

и интернета 

- консултације током 

израде пројекта 

- припрема и израда 

презентације 

пројекта 

- припрема за 

одбрану и одбрана 

пројекта 

20 

Колоквијум 1 

2, 6, 7, 8, 

12, 13, 14, 

15, 16 

- практична 

провера знања 

у облику 

практичног 

рада 

- оцењује се постигнути 

успех према степену 

реализације практичног 

задатка 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

20 

Практични 

испит 
2 1 - 4 

- практични 

испит 

- оцењује се постигнути 

успех на испиту према 

степену реализације 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива  

40 

ЗБИР 5  100 

Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту одмах након одржаног колоквијума. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном пројекта наставник саопштава студенту након одбране пројекта. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 35 поена кроз предиспитне обавезе и најмање 20 поена на испиту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СН-010201 Висока Школа струковних студија - Београдска политехника 

Информатор о студијском програму Графички дизајн за школску 2016/2017. годину                                          Страна 61 од 81 

4.23. Фотографија 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Фотографија - ФОТ50ДО0 

Наставник Михаило Р. Васиљевић 

Тип предмета Обавезан 

Врста предмета    Уметнички    

Година и семестар студија III година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 5 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици 

наставе  
- 

Циљеви учења:  

Основни циљ учења огледа се у подучавању студената аналитичком посматрању фотографије, примени фотографије у 

дизајну и оспособљавању за деловање у широј друштвеној заједници. 

Опште компетенције: 

1. способност примене теоријских знања у пракси, 

2. способност комуникације са ширим окружењем, 

3. уважавање професиoналне етике, 

4. способност прилагођавања новим ситуацијама, 

5. способност вредновања сопственог и рада других рада, 

6. генерисање нових идеја (креативност). 

Специфичне компетенције: 

- способност идентификовања простора у коме треба реализовати примену фотографије, у односу на задату тему, 

- способност препознавања функционалних репродукција и фотографија у контексту њихове примене у графичком 

дизајну. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. разуме језик фотографије у ликовном контексту, 

2. препозна технологије које се користе у процесу настанка фотографије и технике снимања, 

3. путем фотографије комуницира са наручиоцем посла и крајњем потрошачем, 

4. аргументовано презентује резултате свог рада, 

5. дискутује резултате свог и рада других, 

6. успостави узајамни однос између карактеристика непознате појаве и визуелног садржаја. (примењене 

фотографије), 

7. приступи решавању задатка узимајући у обзир ликовни, друштвени, политички, економски аспект, 

8. користи знања из дизајна у примени фотографије 

9. објасни улогу законске регулативе у примени фотографије. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Предавања обрађују следеће насавне јединице: Увод у фотографију, Принципи фотографије, Историја фотографије, 

Области примене и дисциплине, Технолошки материјали, Врсте црно-белог филма, Негатив филмови у боји и 

дијапозитив филмови у боји, Дигитална фотографија, Камере и остала технолошка опрема, Објективи и оптички 

филтери, Врсте и подела фотоапарата за снимање, Додатна опрема за снимање (стативи и др.), Теорија снимања, 

Обликовање фотографије, Композиција и контраст, Угао захвата и правац снимања, Експозиција и заслон (дубинска 

оштрина), Осветљавање, количина светлости и правац (мерење светлости, принципи и начини). 

Вежбе (Практична настава): 

Прва група вежби: ову групу вежби чини анализа фотографија које су студенти снимили пре похађања наставе. Такође се 

анализирају и фотографије других фотографа које студенти сматрају успешним. Ова група вежби има за циљ да се 

студенти легитимишу и уведу у вредновање фотографије. 

Друга група вежби: друга групу вежби чини снимање дигиталним фотоапаратом на отвореном простору. Сваки студент 

добија посебан задатак у односу на афинитет исказан у првој групи вежби. Након завршеног снимања приступа се 

анализи реализованих радова. Циљ ове групе вежби је да се студенти упознају са техником и технологијом фотографије. 

Трећа група вежби: трећу групу вежби чини анализа реализованих графичких радова различитих аутора (дизајнера и 

фотографа) и агенција, где је фотографија доминантна (разгледнице, насловне стране часописа, рекламни огласи, 

каталози, календари...) На тај начин студенти успостављају позитиван однос фотографије према графичком дизајну и 

рипремају се за практични део испита. 

 Други облици наставе (ДОН): 

Нема. 
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Литература:  

Основна: 

1. Драгољуб, К., Фотографија, Завод за уџбенике Београд, Београд, 1996. 2). Рефото, часопис за културу 

фотографије, Београд. 

Допунска:  

2.  Нема. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 1 1,2 

- излагање, 

- демонстрација, 

- дискусија. 

- вредновање 

присуства, 

- вредновање 

активности кроз 

одговоре на питања. 

- праћење наставе, 

- активно учешће у 

дискусији. 

5 

Вежбе 1 од 1 до 6 

- дискусија, 

- вредновање рада 

других, 

- анализа 

- вредновање 

присуства, 

- вредновање 

учествовања у 

анализи и 

дискусији. 

- активно 

учествовање у 

извођењу вежби 

5 

Практичан 

рад 
0,5 

1, 2, 4, 5, 

6 

- анализа, 

- рад у пару, 

- снимање на 

задату тему, 

- вредновање рада 

других, 

- дискусија. 

- вредновање 

презентације рада, 

- вредновање односа 

према задатој теми 

и урађеног задатка 

- самостална анализа 

своје постојеће 

архиве 

фотографија, 

- самостално и у пару 

снимање на задату 

тему, 

- припрема за 

презентација, 

- презентовање рада. 

20 

Семинарски 

рад 
0,3 1, 4, 5, 7 

- анализа актуелне 

изложбе 

фотографија, 

- израда писаног 

рада, 

- презентација, 

- вредновање рада 

других, 

- дискусија. 

- вредновање 

презентације рада, 

- вредновање односа 

према спроведеној 

анализи и урађеном 

семинарском раду. 

- самостална посета 

изложби, 

- израда пианог 

семинарског рада, 

- припрема за 

презентацију и 

дискусију, 

- презентовање рада. 

10 

Испит 1,2 од 1 до 9 
- пројектни 

задатак 

- оцењивање 

пројектног задатка 

- прикупљање и 

анализа 

информација у вези 

задатка, 

- самостална израда 

пројектног задатка, 

- припрема за 

презентацију и 

дискусију, 

- презентовање рада 

и одговори на 

питања. 

60 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Уколико студент не одговори на задату тему поново реализује практичан рад. 

Услови за полагање испита:  

1. Реализован практичан и семинарски рад (14 поена из практичног рада и 7 поена из семинарског рада). 
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4.24. Рачунарске технике у графичком дизајну 4 

Ниво студија Oсновне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн  

Назив и шифра предмета Рачунарске технике у графичком дизајну 4 - РГД50ДГ4 

Наставник Љубомир Р. Лазић 

Тип предмета Стручно-апликативни 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија III година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 5 

 
Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  2 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Циљ предмета је да усмери имагинацију и стваралаштво код студената ка посебним и општим циљевима 

маркетинга и графичког дизајна примењених на интернету. Подстиче се креативност, колаборација и 

комуникација код студената, као и усвајање нових технологија које се користе у процесу креирања веб 

страница и веб сајтова. Студенти стичу способности за компетентно коришћење интернета, као и 

прилагођавање графичких решења веб апликацији као савременој пословној комуникацији. Студенти 

примењују теоријска знања и вештине кроз правилну примену синтаксе дефинисане стандардима HTML 5, 

XHTML 1.1 и CSS3. Савладавање напредних алата из Adobe Photoshop-а намењених оптимизацији слика за 

веб. Савладавање основних алата за израду веб страница у програму Adobe Fireworks. Кодирање веб 

страница у програму Notepad++ 

Опште компетенције: 

1. Разумевање и коришћење интернета, интернет домена и локација, web browser-а 

2. Способност ефективног укључивања и комуницирања у радној средини и са клијентима 

Специфичне компетенције: 

1. Дизајн интернет презентација 

2. Ефективно коришћење софтверских алата за обраду и оптимизацију слика намењених интернету. 

3. Ефективно коришћење софтверских алата као подршку дизајнирању за употребљивост, приступачност и 

дизајнирању корисничког интерфејса. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Планира скенирање слика, фотографија и докумената према потребама корисника 

2. Креира и оптимизује JPEG, PNG или GIF слике 

3. Користи линије, облике, боју, типографију 

4. Разуме типове графика, копирајт заштиту 

5. Презентује и комуницира дизајн са колегама 

6. Управља датотекама применом различитих конвенција именовања 

7. Користи софтверске алате као подршку за употребљивост и приступачност, и при дизајнирању корисничког 

интерфејса 

8. Усагласи и редизајнира странице према величини екрана и повратних информација клијента 

9. Оцењује и анализира валидност садржаја и навигацију кроз веб сајт 

10. Користи програме Adobe Fireworks, Adobe Photoshop и Notepad++ 

11. Разуме и примењује научену синтаксу HTML кодирања приликом израде wеб страница и датотека стилова 

12. Повезује више HTML докумената са датотекама стилова – CSS датотеке 

13. Дефинише, повезује HTML документа у целину – wеб сајт 

14. Анализира функционалност wеб сајта 

15. Разуме и користи терминологију из области мултимедије 

16. Изради дизајн документ као пратећу документацију у изради веб 
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Садржај предмета: 

а) Предавања (Теоријска настава): 

• Упознавање са структуром веб страница и интернет сајтова, својствима и могућностима софтверских алата за израду 

интернет презентације: Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Упознавање са синтаксом HTML-а, и CSS-а. 

Студенти упознају методологију рада и карактеристике управљања документима, израду дизајн документа, рад помоћу 

сториборда и друге технике које ће током рада у струци користити, а оспособљени су да интернет презентације, веб 

странице и сајтове процене са становишта квалитета, функционалности и естетике. 

б) Вежбе (Практична настава): 

• Кроз вежбе се савлађују технике и софтверски алати за израду интернет страница и сајтова. 

Студенти преко самосталних радова и задатака упознају структуру и својства кодирања у HTML-у и CSS-у, као и 

области примене при дизајнирању графичких производа. 

Литература:  

Основна: 

1. Душко Радаковић, Рачунарске технике у веб дизајну, уџбеник у припреми 

Допунска 

2. Molly Holzschlag, Скок у HTML и CSS, Компјутер библиотека, Чачак 

3. Jason Beaird, The Principles of Beautiful Web Design, SitePoint Pty., Ltd. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.25 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16 

- предавања 

- дискусија 

Оцењује се: 

1) редовност присуства; 

2) активност на 

предавањима приказану 

кроз постављање питања 

на часу 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за 

предавања 

- праћење предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

10 

Вежбе 0.75 

5, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15, 16 

- решавање 

примера и 

проблема из 

праксе 

- презентација 

сопствених 

резултата и 

закључака 

студената 

- тимски рад 

студената 

Оцењује се:  

1) редовност присуства; 

2) активност на вежбама 

приказану кроз 

постављање питања на 

часу 

При оцењивању 

активности узима се у 

обзир тачност и 

аргументованост датих 

одговора, правилно 

коришћење термина 

- припреме за вежбе 

- праћења вежби 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

10 

Пројекат 2 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11, 

12,13,14, 

15,16 

- самостални 

рад 

- презентација 

Оцењује се: 

- начин обраде теме 

(квалитет, 

функционалност, 

оригиналност и  

естетика) 

- коректност језика и 

стила и примене стручне 

терминологије 

- ширина коришћене 

литературе 

- квалитет усменог 

излагања и презентације 

семинарског рада  

- квалитет и потпуност 

одговора и коришћење 

стручне аргументације у 

дискусији  

- самостална израда 

веб сајта на задату 

тему - Пројекат 

- претраживање 

стручне литературе 

и интернета 

- консултације током 

израде пројекта 

- припрема и израда 

презентације 

пројекта 

- припрема за 

одбрану и одбрана 

пројекта 

20 
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Колоквијум 1 

2, 6, 7, 8, 

12, 13, 14, 

15, 16 

- практична 

провера знања 

у облику теста 

и практичног 

рада 

- оцењује се постигнути 

успех на тесту кроз тачне 

одговоре на постављена 

питања и према степену 

реализације практичног 

задатка 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

20 

Полагање 

испита 
1 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11, 

12,13,14, 

15,16 

- практични 

испит 

- оцењује се постигнути 

успех на испиту према 

степену реализације 

практичног задатка 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива  

40 

ЗБИР 5  100 

Напомене у вези са оцењивањем 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава студенту на 

последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту одмах након одржаног колоквијума. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном пројекта наставник саопштава студенту након одбране пројекта. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 35 поена кроз предиспитне обавезе 
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4.25. Заштита животне средине 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Заштита животне средине - ЗАШ50ОО0 

Наставник Милорад Н. Михајловић 

Тип предмета Изборни  

Врста предмета Стручно-апликативни 

Година и семестар студија III година,  јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе   

Циљеви учења: 

Идентификација, анализа и класификација штетних природних и антропогених утицаја на животну средину. Стицање 

најсавременијих теоријских и практичних научних и стручних сазнања о узроцима и последицама антропогеног загађења свих 

компоненти животне средине (ваздуха, воде, земљишта и хране) и потреба за усвајањем новог концепта развоја човечанства. 

Практична примена знања о мониторингу стања животне средине, као основе системског приступа управљању заштитом 

животне средине на локалном, регионалном  и глобалном нивоу.  

Опште компетенције: 

1. способност сагледавања и анализирања мултидисциплинарног феномена  

2. способност прикупљања  информација из раличитих научних и стручних извора и њихово критичко селекционисање  

3. способност идентификовања примера добре праксе из развијених земаља, који се могу применити у домаћој пракси  

4. способност препознавања трендова у некој научној и стручној области 

5. способност за тимски рад 

Специфичне компетенције:  

1. разумевање сложене корелације која постоји између потребе за развојем човечанства и очувањем  стања животне и 
радне средине и  

2. способност кватификовања антропогеног загађења животне средине, као основе за усвајање и примену  новог концепта 

развоја човечанства, познатог као одрживи развој 

3. способност  примене практичних техника, усмерених на потпуно спречавање или умањење штетних утицаја на животну 

средину. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. разликује природне од антропогених извора загађења животне средине  
2. карактерише антропогена загађења по степену штетности и опасности по здравље људи и осталих живих бића на 

локалном и глобалном нивоу 

3. сагледа значај дугорочних и далекосежних последица антропогеног загађења ваздуха, воде, земљишта и хране 
4. анализира узроке и последице загађења животне средине, које изазива област енергетике 

5.  практично примењује и подржава опште прихваћене принципе одрживог развоја 

6. анализира и повезује мере мониторинга појединих елемената животне средине са стањем животне средине на 
локалном, регионалном и глобалном нивоу 

7. распознаје и подржава мере за успостављање, одржавање, оцењивање и унапређење система за управљање заштитом 

животне средине, нарочито на локалном нивоу 
8. учествује у примени практичних техника за ублажавање штетних утицаја на животну и радну средину. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Теоријска настава се реализује кроз излагање и обраду десет тема, са следећим садржајем:  
1) Екологија;  2) Животна средина и техничко-технолошки развој; 3) Извори и последице загађења животне средине;  

4) Загађење ваздуха; 5) Загађење вода; 6) Загађење земљишта и хране; 7) Животна средине и енергетика; 8) Животна средина и 

одрживи развој; 9) Мониторинг и заштита животне средине и 10) Управљање заштитом животне средине. 

Вежбе (Практична настава): 

Практична настава и вежбе се обављају у просторијама Школе, кроз анализу позитивих и негативних искустава, везаних за 

сваку од излаганих и проучаваних тема. Примери добре праксе, у области  заштите животне средине, се поткрепљују 
приказивањем одговарајућих видео записа, из домаће и међународне праксе у овој стручној области.  

Литература:  

Основна:  
1) Јовановић О.: ''Aуторизована предавања'',  Виша политехничка школа.  

2) Михајловић М.: Power point презентације ''Заштита животне средине'' (1) до (10) 

Допунска: 
3) Ђукановић М.: ''Животна средина и одрживи развој'', Елит, Београд, 1996;  

4) Стевановић Б. и др.: ''Енциклопедија - Животна средина и одрживи развој'', Ецолибри - Београд, Завод за уџбенике и 

наставна средства – Српско Сарајево,  2003;  
5) Ђармати Ш., Веселиновић Д., Гржетић И., Марковић Д.: ''Животна средина и њена заштита, ЖИВОТНА  СРЕДИНА, Књига 

I, Факултет за примењену екологију Футура, Београд 2007.  

6) Јаблановић М., Јакшић П. и Косановић К.: ''Увод у екотоксикологију'', Природно-математички факултет Универзитера у 
Приштини, Косовска Митровица, 2003.  

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања Активности студената Поени 
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Активност на 

Предавања 
0,8 

1,2,3,4, 

5,6,7,8 

- предавања 

- видео 

  презентације 
- коришћење 

   стручних 

   литературних 
   података и 

   интернета 

Оцењује се : 
1) редовност присуства 

2) активност на 

предавањима, исказана 

кроз : 

4. припрему и 
кратко излагање 

појединих 

научних и 
стручних 

информација, 

везаних за неку од 
тема које се 

проучава,   

5. пажњу са којом се 
прати излагање 

наставних 

садржаја, 

6. учешће у 

дискусији о 
темама које се 

проучавају 

7. способност 
повезивања 

теоријских и 
практичних знања 

о изложеним 

темама  
 

8. припрема за 

предавања 

9. праћење 

предавања 

10. постављање 

питања у вези са 

изложеним наставним 
садржајима 

 

20 

Вежбе 0,8 
1,2,3,4, 
5,6,7,8 

- аудитивна 

анализа 

практичних 
аспеката о 

изложеним и 
проучаваним 

темама 

- приказивање 
видео записа о 

примерима 

добре праксе на 
плану заштите 

животне 

средине, на 
локалном и 

глобалном нивоу 

Оцењује се : 

1) редовност присуства 

2) активност на вежбама 
исказана степеном 

ангажованости и 

коришћења стручних 

термина и дефиниција  

3) резултати на кратким 

тестовима  

11. припрема за 
вежбе 

12. праћење 

аудиторних вежби 

 

20 

Полагање 

испита 
2,4 

1,2,3,4,5, 

6,7,8,9,10 

Израда писменог 

испита у облику 
теста, кога чини : 

20 затворених 

питања (у којима 
се заокружује 

један од понуђена 

три одговора) и 
10 отворених 

питања (без 

понуђених 

одговора)  

Оцењује се : 
тачност датих одговора на 

постављена  питања 

 

13. припрема за 
полагање писменог 

испита, уз 

консултације са 
предметним 

наставником, у 

редовним терминима 
консултација 

14. упознавање са 
дефинисаном 

структуром испитних 

питања у облику теста 
 

60 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Успех на полагању писменог испита у облику теста се оцењује тако што се : 
а) одговори на 20 затворених питања вреднују на један од следећих начина 

    - тачни одговори са +2 поена  

    - нетачни са -1 (један негативан поен) 
    - питања без одговора и са два заокружена одговора, међу којима је и тачан одговор, се не вреднују и 

    - питања са два заокружена одговора, међу којима није тачан одговор, се вреднују са -1 (један негативан поен)  

б) одговори на 10 отворених питања вреднују на један од следећих начина 
   - тачни одговори са +2 поена 

   - делимично тачни одговори са +1 поен и 

   - нетачни одговори се не вреднују. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најнање 20 поена од предиспитних обавеза 
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4.26. Менаџмент квалитетом 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Менаџмент квалитетом - МКВ50ОО0 

Наставник Витомир Т. Миладиновић 

Тип предмета Изборни  

Врста предмета Стручно-апликативни 

Година и семестар студија III година,  јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе   

Циљеви учења:  

Усвајање теоријских знања о квалитету и упознавање са језиком споразумевања у области квалитета. Стицање 

теоријских знања о системском приступу квалитету, систему менаџмента квалитетом (QMS) као средству за 

обезбеђење квалитета материјалних и нематеријалних производа, принципима менаџмента квалитетом, улози 

стандардизације у области квалитета. Упознавање са основним методама и техникама за континуално побољшавање 

квалитета, као и стицање способности за примену појединих техника на конкретним примерима из струке. 

Опште компетенције: 

4. способност прикупљања и обраде података и литературе. 

Специфичне компетенције: 

5. способност комуницирања коришћењем термина из области менаџмента квалитетом у пословном окружењу, 

6. способност примене докумената система менаџмента квалитетом, 

7. способност разумевања начина функционисања система менаџмента квалитетом и његових подсистема у 

реалној организацији, 

8. способност примене одређених метода за побољшавање квалитета. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. користи одговарајућу терминологију  из области менаџмента квалитетом у пословној комуникацији, 

2. разуме основе система и системског приступа појавама и проблемима, 

3. објасни примену Деминговог PDCA циклуса, 

4. укаже на значај примене стандарда (SRPS ISO 9001) у организацији, 

5. наведе основне принципе менаџмента квалитетом, 

6. опише  подсистеме система менаџмента квалитетом, 

7. препозна управљачке механизме у систему менаџмента квалитетом, 

8. разјасни  неусаглашености, корективне и превентивне мере, 

9. примени алате и технике за побољшавање квалитета. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Увод у предмет; Терминологија, концепти и основи обезбеђења квалитета; Системски приступ појавама и 

проблемима; Стандардизација у области менаџмента квалитетом (QM); Принципи QM и система менаџмента 

квалитетом (QMS) и основни принципи и чиниоци организовања и функционисања QMS; Структура QMS – 

подсистеми и елементи QMS; Квалитет у услужним делатностима; Методе и технике за побољшавање квалитета. 

Вежбе (Практична настава): 

Разумевање садржаја и суштине основних термина из подручја менаџмента квалитетом; Веза "производ"-"процес"-

"систем"; Начин управљања системом и континуираног побољшавања система (примена Деминговог PDCA-

принципа); Разумевање основних принципа и чиниоца ефикасног организовања и функционисања QMS; Динамика 

система: Примери интерних провера производа, процеса и QMS, Управљање неусаглашеним производима, 

Спровођења корективних и превентивних мера; Разјашњење хијерархије докумената и садржаја појединих врста 

докумената (Процедуре, Упутства, Записи, Планови контроле). 

 Други облици наставе (ДОН): 

Литература:  

Основна: 

1. Паунковић, З., Менаџмент квалитетом, Ауторизованих предавања предметног наставника, ВПШ, Београд, 

2004. 

Допунска:  

2. Филиповић, Ј. Ђурић, М.: Систем менаџмента квалитетом, Факултет организационих наука, Београд, 2010. 

3. Филиповић, Ј. Ђурић, М.: Основе квалитета, Факултет организационих наука, Београд, 2009. 

4. Лазић, М.: Алати, методе и технике унапређења квалитета, Машински факултет – Центар за квалитет, 

Крагујевац, 2006. 

5. Вулановић, В. Станивуковић, Д. и група аутора: Систем квалитета ISO 9001:2000, Истраживачки 

технолошки центар, Нови Сад, 2005. 

6. Часопис „Квалитет“; Пословна политика, Београд. 
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Активности у 

настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 

Наставне 

методе 
Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0,25 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

- Предавање; 

- Дискусија. 

Оцењује се:  

1) редовност присуства 

    на предавањима; 

2) активност на 

вежбама приказану 

кроз: 

- постављање питања 

на вежбама, 

- приказ и 

коментарисање 

урађених примера из 

струке, 

- учешће у дискусији и 

анализи урађених 

примера из струке од 

стране осталих 

студената. 

- припреме за 

предавања; 

- праћење предавања; 

- учествовање у 

предавањима кроз 

постављање питања 

и отварање 

дискусија, 

- изношење својих 

ставова и 

мишљења. 

5 

Вежбе 0,25 1, 3, 5, 9 

- Предавање; 

- Дискусија и 

анализа; 

- Самостални и 

групни 

радови,  

 

Оцењује се:  

1) Редовност присуства 

на вежбама. 

2) Активност на 

вежбама приказану 

кроз: 

- постављање питања, 

- учешће у дискусији и 

анализи примера из 

праксе, 

- израду, приказ и ана-

лизу самосталних и 

групних радова. 

- припреме за вежбе; 

- праћење вежби; 

- учествовање у 

вежбама кроз 

постављање питања 

и отварање дис-

кусија, 

- изношење својих 

ставова и 

мишљења. 

5 

Домаће вежбе 0,5 1, 2, 7, 8 

- групни радови 

на задату 

тему, 

- дискусија по 

изложеној 

вежби,  

- вредновање 

вежбе од 

стране 

наставника. 

Оцењује се: 

- уређеност и стил 

израде вежбе 

(концепта); 

- целовитост обраде 

теме; 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације вежбе.  

- коришћење основне 

литературе у 

припреми 

концепта; 

- претраживање 

додатне литературе 

- израда концепта за 

тему домаће вежбе; 

- усмена одбрана 

домаће вежбе. 

10 

Семинарски 

рад 
0,5 

3,4 5, 6, 

7, 8, 9 

- групни рада; 

- презентација 

рада; 

- дискусија и 

питања на 

тему рада 

- вредновање 

израде и 

одбране рада 

од стране 

наставника. 

Оцењује се: 

- уређеност и стил 

израде рада према 

упутству; 

- целовитост обраде 

теме; 

- примена стручних 

термина; 

- ширина коришћене 

литературе; 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације 

семинарског рада.  

- претраживање 

стручне литературе; 

- претраживање 

интернета; 

- израда семинарског 

рада у писаном 

облику; 

- израда презентације 

рада; 

- усмена одбрана 

семинарског рад. 

10 

Контролна 

писана вежба 
0,5 

1, 3, 5, 7, 

8, 9 

- Контролна 

вежба у виду 

теста.  

- Оцењује се 

постигнути успех на 

контролној вежби 

кроз тачне одговоре. 

- Консултације, 

- Обрада пређеног 

градива 

коришћењем 

основне 

литературе. 

10 

Полагање 

испита 
3 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9 

- Писмени 

испит. 

- Оцењује се 

постигнути успех на 

испиту кроз тачне 

одговоре. 

- Консултације, 

- Обрада основне 

литературе. 

60 

ЗБИР 5  100 
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Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Број поена остварен израдом и одбраном домаћих вежби наставник саопштава студенту након одбране 

вежбе. 

2. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту након одбране 

семинарског рада. 

3. Број поена остварен на контролној писаној вежби наставник саопштава студенту најкасније 60 сати након    

одржане контролне писане вежбе. 

Услови за полагање испита:  

1. Остварено најмање 20 поена кроз активности у настави. 
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4.27. Основи пословања 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Основи пословања - ОПО50ОО0 

Наставник Саша М. Марковић 

Тип предмета Изборни 

Врста предмета Стручно-апликативни 

Година и семестар студија III година, јесењи семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  2 Други облици наставе   

Циљеви учења:  

Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица 

(служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање знања на подручју 

микроекономије: економског-привредног система, тржишта, трошкова и сагледавања резултата пословања. 

Опште компетенције: 

1. способност оснивања предузећа; 

2. способност пословног комуницирања са запосленима из унутар предузећа. 

Специфичне компетенције: 

1. способност управљања предузећем; 

2. способност анализе пословања предузећа; 

3. способност израчунавања и анализе пословног резултата предузећа. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. дефинише потребне ресурсе и активности за оснивање и рад предузећа 

2. дефинише утицаје окружења на рад предузећа 

3. екстерно и интерно анализира пословање предузећа 

4. класификује припадност послова унутар организације 

5. управља својим радним местом 

6. планира приходе и расходе предузећа 

7. утврђује пословни резултат 

8. пословно комуницира са организационим јединицама у предузећу 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

•Појам и врсте предузећа •Активности за оснивање предузећа •Актуелно стање прописа за оснивање и пословање 

предузећа у Републици Србији •Привредни систем и тржиште; •Анализа екстерног окружења •Планирање пословања 

предузећа •Организовање предузећа •Контрола пословања •Анализа интерног окружења •Пословање комерцијалних 

служби (набавка и продаја) •Пословање маркетинг службе •Пословање финансијске службе, службе људских ресурса и 

службе за опште послове •Трошкови и калкулација трошкова •Приходи и рсходи предузећа •Утврђивање пословног 

резултата  

 

Вежбе (Практична настава): 

Практичне вежбе прате теоријски део наставе (попуњавање образаца неопходних за оснивање предузећа и припрема 

документације, дефинисање активности и поступака за оснивање предузећа, разрада примера пословања конкретног 

предузећа на тржишту, разрада примера рада служби конкретног предузећа, калкулација трошкова, израчунавање цена, 

израчунавање трошкова, утврђивање расхода и прихода, утврђивање пословног резултата •Примери садржаја и примене 

прописа који утичу на пословање предузећа у Републици Србији •Припреме за израду семинарског рада •Одбрана 

семинарског рада •Колоквијуми 

 

 Други облици наставе (ДОН): 

- 

Литература:  

Основна: 

1. Марковић С., Основи пословања, Београдска политехника, Београд, 2010. 

2. Николић В., Основи организације предузећа, Виша политехничка школа, Београд, 2000. 

Допунска:  

1.  Закон о привредним друштвима, Савремена администрација, Београд, 2005. 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавања 0,2 
1, 2, 3 ,4, 

5, 6, 7, 8 

- предавања 

- дискусија; 

- решавање 

проблема 

- редовност присуства 

- активност на 

предавањима приказану 

кроз: представљање, 

изношење и 

коментарисање примера; 

- учешће у расправама; 

- учешђе у решавању 

проблема 

- припрема за 

предавања 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења 

5 

Аудиторне 

вежбе 
0,2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- решавање 

проблема из 

праксе 

- дискусија 

 

- редовност присуства; 

- активност на вежбама 

приказану кроз: 

- представљање, 

изношење и 

коментарисање 

примера 

- учешће у расправама и 

решавању проблема 

- припреме за вежбе 

- постављање питања 

ради додатног 

објашњавања 

- израда задатака и 

решавање на часу 

5 

Семинарски 

рад 
0,6 1, 3 

-  презентација 

семинарског 

рада 

- дискусија  

- вредновање 

студентског 

рада од стране 

наставника 

- потпуност рада 

- квалитет усменог 

излагања и 

презентације 

семинарског рада  

- коришћење 

интернета и друге 

потребне литературе; 

- израда семинарског 

рада 

- консултације током 

израде рада 

- припрема и израда 

презентације рада 

10 

Колоквијуми 1 
1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- израда 

писменог 

колоквијума 

- постигнути успех на 

колоквијуму кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања 

- учење пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

30 

Полагање 

испита 
2 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

- израда 

писменог 

испита 

- постигнути успех на 

испиту кроз тачне 

одговоре на 

постављена питања 

- учење пређеног 

градива коришћењем 

литературе 

50 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством на настави, наставник саопштава студенту на последњем часу наставе, на 

основу евиденције о присуству током наставе. 

2. Број поена остварен на два колоквијума наставник саопштава студенту најкасније четири дана након одржаног 

колоквијума. 

3. Број поена остварен израдом и одбраном семинарског рада наставник саопштава студенту непосредно након 

одбране семинарског рада. 

4. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска служба преко 

огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. нема 
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4.28. Социологија културе 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Социологија културе, СОК50ДО0 

Наставник Љубомир М. Маширевић 

Врста предмета Друштвено-хуманистички 

Тип предмета Обавезан 

Година и семестар студија III година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања 2 Вежбе  0 Други облици наставе  - 

Циљеви учења:  

Циљ предмета је да студенти разумеју услове и узроке настанка феномена културе и субкултуре, законитости њеног 

развоја и појаве нових праваца.  

Опште компетенције: 

- способност самосталног коришћења литературе; 

- способност рада у групи; 

- способност усменог излагања садржаја семинарског рада. 

Специфичне компетенције: 

- способност одређивања сопствене улоге и деловања у будућем професионалном ангажовању; 

- способност разликовања елитне, народне, масовне и популарне културе; 

- способност процењивања утицаја смисла високе културе насупрот народне, масовне и популарне културе. 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. идентификује улогу своје креативности у формирању стила живота потрошача; 

2. класификује производе у односу на типологију културе; 

3. препозна значај националне културе у процесу креирању; 

4. објасни антрополошке карактеристике елитне, народне, масовне и популарне културе; 

5. дефинише функционалну и естетску компоненту са аспекта социологије културе; 

6. вреднује универзалне и специфичне типове културе; 

7. претражује литературу; 

8. примени правила рада у групи; 

9. усмено одбрани семинарски рад. 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Појам културе, социолошки приступи у проучавању културе (етимологија термина културе и цивилизације). 

Хуманистички и антрополошки појам културе. Типологија форми културе. Схватање културе код класика социологије. 

Појам масовне културе и културне индустрије. Значење појмова подкултура и контракултура. Глобализација културе. 

Укус и друштвене класе. Мода и укус. Потрошачка култура. Животни стилови. Идентитет у савременим друштвима. 

Животни стил и симболички/ културни капитал. Сукоби култура/ цивилизација и политика идентитета. Настанак фигуре 

савременог интелектуалца. 

Вежбе (Практична настава): 

Нема. 

Други облици наставе (ДОН): 

Нема. 

Литература:  

Основна: 

1. Ђорђевић, Ј., Посткултура, CLIO, Београд, 2009. 

Допунска:  

2. Ђорђевић, Ј., Студије културе, Службени гласник, Београд, 2008. 

3. Александер, Д. В., Социологија уметности, CLIO, Београд, 2007.  

4. Келнер, Д., Медијска култура, CLIO, Београд, 2004 

5. Фиск, Џ., Популарна култура, CLIO, Београд, 2001 

6. Хараламбос, М. и Холборн М., Социологија: теме и перспективе - 12. поглавље „Култура и идентитет“,  

Голден маркетинг, Загреб, 2002., стр. 884-921 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 2,3 од 1 до 9 

- излагање 

наставника, 

- дискусија. 

  0 



СН-010201 Висока Школа струковних студија - Београдска политехника 

Информатор о студијском програму Графички дизајн за школску 2016/2017. годину                                          Страна 74 од 81 

Семинарски 

рад 
0,3 7, 8, 9 

- презентација, 

- самостални и 

рад у групи, 

- дискусија. 

- вредновање 

семираксог рада у 

односу на дата 

упутства (коришћену 

литературу, 

коришћење стручне 

терминологије); 

- вредновање усменог 

излагања студента 

(начина излагања, 

разумевање материје) 

и давања одговора на 

постављена питања 

- претраживање 

литературе, 

- израда рада у 

писаном облику, 

- припрема одбране, 

- организација рада у 

групи, 

- презентовање рада. 

30 

Полагање 

испита 
1,4 од 1 до 6 - усмени испит 

- оцењује се давање 

одговора на три 

постављена питања 

- припрема за 

полагање испита из 

унапред дефинисане 

литературе  

70 

ЗБИР 4  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Информације о оствареним поенима на изради и одбрани семинарског рада студент добија одмах по извршеној 

одбрани. 

Услови за полагање испита:  

1. Урађен и обрањен семинарски рад (минимално 5 поена).  
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4.29. Портфолио и презентација 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Портфолио и презентација, ПФП50ДГ0 

Наставник 
Жолт К. Ковач, Јелена Р. Дробац, Душко М. Трифуновић, Јелена Т. 

Сеничић Вилимановић 

Тип предмета обавезни 

Врста предмета    Tеоријско уметнички 

Година и семестар студија III година студија, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 10 

Услови за избор/слушање 

предмета 
Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  2 Други облици 

наставе  
4 

Циљеви учења:  

Циљ предмета је оспособљавање студената за професионално учествовање у различитим аспектима 

креативног процеса, од сакупљања података до реализације дизајнерског задатка. Примењивањем стечених 

знања и вештина, студенти се оспособљавају за обликовање портфолиа и израду презентација кроз рад у 

тиму, поштујући законитости естетског и техничког обликовања. Студенти се оспособљавају за обликовање 

и израду промотивног материјала за сопствену изложбу. 

Опште компетенције:;  

1. способност креативног размишљања и стварања нових идеја  

Специфичне компетенције: 

1. способност самосталног креирања концепта и његове реализације 

2. способност аналитичког посматрања сличних пројеката са тржишта 

3. способност обликовања портфолиа сопствених радова 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да:  

1. Претражује дизајн ресурсе 

2. Конципира идеју, опише идеју и начине реализације задатка 

3. Изведе дизајнерско решење на основу задатих параметара 

4. Презентује дизајнерско решење 

5. Направи селекцију сопствених радова и уобличи их у јединствену целину 

6. Дизајнира промотивни материјал за своју изложбу 

Садржај предмета: 

Предавања (Теоријска настава): 

Значај портфолија; истраживање ресурса; анализе случајева; конципирање идеје; начини презентације;  

Вежбе (Практична настава): 

Истраживање ресурса, анализа и дискусија о случајевима из окружења, конципирање идеје путем 

комуникације у групи, кратки писани опис идеје, рад на дизајнерском решењу, усмено презентовање 

дизајнерског решења, електронска презентација, избор сопствених радова, обликовање портфолија 

сопствених радова као и каталога, позивнице и плаката за своју изложбу. 

 

 Други облици наставе (ДОН): 

Рад на задацима, праћење стручне литературе, посете изложбама, учешће на постављању школске годишње 

изложбе, учешће на конкурсима. 

Литература:  

Основна: 

1. Увод у визуелну културу, Коста Богдановић 

2. Building Design Portfolios: Innovative Concepts for Presenting Your Work 

Design Matters: Portfolios 01: An Essential Primer for Today's Competitive Market Maura Keller 

Допунска: – 

Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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Предавања  0,5 
1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- предавања 

- презентације 

мултимедијал-

них садржаја 

- дискусија 

- коришћење 

интернета 

- студије случајева 

 

Оцењује се:  

1) редовност 

присуства; 

2) активност на 

предавањима и 

вежбама 

приказану кроз: 

- постављање 

питања на часу, 

- приказ, изношење 

и коментарисање 

примера 

- учешће у 

расправама и 

решавању 

проблема, 

 

При оцењивању 

активности узима се 

у обзир степен 

ангажованости. 

- праћење 

предавања  

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

- изношење својих 

виђења 

 

5 

Вежбе 0,5 
1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- израда задатака 

- рад у групи 

- консултације 

- израда задатих 

вежби на часу 

- постављање 

питања ради 

додатног 

објашњавања 

 

5 

Самостални 

радови 
5 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

- самостална 

израда и 

презентација 

пројектног задатка 

 

Оцењује се: 

- Естетско 

обликовање 

- Употреба задатих 

техника 

- Функционалност 

- Техничка 

исправност 

-израда 

самосталних 

радова 

-коришћење 

литературе 

-консултације 

-одбрана 

самосталних 

радова 

55 

Други 

видови 

наставе 

1 1-3 

- праћење 

литературе 

- обилазак 

изложби 

- прећење 

манифестација и 

фестивала 

- учешће у 

поставци 

школских изложби 

и презентација 

Оцењује се: 

- Редовност, 

активност и 

заинтересованост 

током спровођења 

других видова 

наставе 

- праћење 

литературе 

- обилазак изложби 

- прећење 

манифестација и 

фестивала 

5 

Испит 3 
1, 2, 3, 

4, 5, 6 
- одбрана задатка 

Оцењује се: 

- Естетско 

обликовање 

- Употреба задатих 

техника 

- Функционалност 

- Техничка 

исправност 

-самостална израда 

пројектног задатка 

-одбрана задатка 

30 

ЗБИР 10     100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава 

студенту на последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен израдом и одбраном смосталних радова наставник саопштава студенту саопштава 

студенту на последњем часу наставе 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз 

предиспитне обавезе и поена остварених на испиту. Коначну оцену саопштава студенту Студентска 

служба преко огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Предиспитне обавезе обохватају предавања, вежбе, самосталне пројекте и друге видове наставе, од 

могућих 75 бодова, студент мора да освоји минимално 50. 

2. Студент обавезно излази на испит, где може да освоји највише 30 бодова. 
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4.30. Психологија 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Психологија – ПСИ50ДО0 

Наставник Mилорад В.Тодоровић 

Тип предмета Обавезан  

Врста предмета Друштвено-хуманистички 

Година и семестар студија III година,  пролећни семестар 

Број ЕСПБ 4 

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  2 Вежбе  0 Други облици 

наставе  
0 

Циљеви учења:  

9. упознати студенте са науком о души и подручјем 'психичког' које је одговорно за стваралаштво и креативност 

и за рецепцију 'лепог',  б) такође, циљ предмета је и да се студенти оспособе да мислећи то 'психичко' 

(несвесно) разумеју и претпоставе односе између процеса опажања и других когнитивних способности, с 

једне стране и феномена проналазака, уметности и креације. с друге стране. На тај начин студенти би се 

упознали са оба аспекта унутрашнњег света ('несвесним') и функцијама ега (опажања, мишљења, интеграције, 

сећања) од којих зависи и креација и његова рецепција.     

Опште компетенције: 

- способност разумевања различитих аспеката људског ума везаних за стваралаштво и креативност; 

- способност  разумевања „несвесних“ процеса као основе креативности; 

- способност  стварања (дизајн) као процес стварања значења (за којим трагају купци); 

- способност спознаје личних конфликта  и „регресија у служби ега“ у служби стваралаштва; 

- способност стварања (дизајн) као пут за спознају себе и пут за смањење немира и код себе и код публике; 

- способност примене садржаја који стваралаштво (дизајн) морају саопштавати (интелектуални, 

емоционални...). 

Специфичне компетенције: 

- Нема. -         

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. препозна важност изучавања психологије у стваралачком процесу;  

2. открије значај несвесног дела психе и опажања у креативном процесу 

3. усопостави однос  између чулних искустава-  динамичких облика  и психологије уметности;  

4. разјасни како утицај несвесног на организацију визуелног поља доводи до рецепције индустријских 

производа, реклама, ТВ серија, информација. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Душа (психа) као најотменији објект науке. Свесни психички доживљај као предмет психологије. Квалитети свесног 

психичког доживљаја. Природа објеката свести. Психичко=свесно vs. Психичко= свесно+несвесно. Психолошке 

детерминанте човековог понашања. Систем психичке организације. Ментални развој. Детерминанте креативности. 

Појединачне психичке способности и креативност. Начела која управљају организацијом перцептивног искуства 

(сличности, близине, затворености, добре форме). Други психички садржаји у вези са креативношћу (прелазни 

објекти, илузија, игра, емпатија). 

Практична настава: 

Практичне вежбе по методским јединицама из теоријског дела наставе. При томе се од студената очекује да 

дефинишу проблеме, прегледају релевантну литературу, прикупе и обрађују податаке и дискутују налазе. 

 

Литература  

основна: 

1.Тодоровић, М. 2011. Увод у психологију као науку и струку. Београд: Чигоја штампа 

допунска:  

2.Огњеновић, П. 2001. Осећај и мера. Београд: Мостарт. 

3.Огњеновић, П. 2003. Перцепција. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 

4. Панић, В. 2005.Психологија и уметност, ЗУНС, Београд 

 

 

 

 

 

 

Активности у 

настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 
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активност у 

току предавања 
0,5 од 1 до 4 

- излагање 

наставника, 

- дискусија. 

 

-редовно присуство 

- постављање питања 

на часу, 

- учешће у расправама 

 

- припреме за 

предавања 

- претраживање 

стручне 

литературе 

- праћење 

предавања 

- постављање 

питања  

10 

Колоквијум-и 1 од 1 до 4 

- израда 

колоквијума, 

писмено 

- оцењује се 

постигнути успех на 

колоквијуму кроз 

тачне одговоре на 

постављена питања 

из дате области 

- припреме за 

полагање 

колоквијума 

- консултације 

-  коришћење 

литературе 

20 

испит 3,5 од 1 до 4 

- Писмени испит 

кроз питања 

отвореног типа 

(елиминациони) 

- Усмени испит 

од два питања  

- оцењује се 

постигнути успех на 

испиту кроз дате 

тачне одговоре на 

постављена питања 

- припреме за 

полагање испита 

кроз консултације 

- прорада пређеног 

градива 

коришћењем 

литературе 

70 

ЗБИР 5  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Укупан број поена остварен присуством и ангажовањем на настави и вежбама наставник саопштава 

студенту на последњем часу наставе, на основу евиденције о присуству и ангажовања током наставе. 

2. Број поена остварен на колоквијуму наставник саопштава студенту најкасније 7 дана након одржаног 

колоквијума 

3. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз 

предиспитне обавезе и поена остварених на писменом испиту. Коначну оцену саопштава студенту 

Студентска служба преко огласне табле и Интернет сајта Школе. 

Услови за полагање испита:  

1. Положен колоквијум-и 
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4.31. Графички дизајн публикација 

Ниво студија Основне струковне студије 

Студијски програм Графички дизајн 

Назив и шифра предмета Графички дизајн публикација,  ГДП50ДГ0 

Наставник Душко М. Трифуновић, Јелена Т. Сеничић-Вилимановић 

 

 

 

 

Душко Трифуновић,  Анамарија М. Вартабедијан, Јелена Т. Сеничић-

Вилимановић 

Тип предмета Уметнички 

Врста предмета Обавезан 

Година и семестар студија III година, пролећни семестар 

Број ЕСПБ 6  

Услови за избор/слушање предмета Нема услова 

Број часова активне наставе Предавања  3 Вежбе  3 Други облици наставе  - 

Циљеви учења: 

Усвајање знања која студенте оспособљавају за обликовање књиге и публицистичких издања. 

Оспособљавање студента за осмишљавање и креирање савремених графичких решења и њихово техничко 

реализовање, применљивих на тржишту. 

Опште компетенције: 

- интегрисање и примењивање знања из стручних области; 

- способност самосталног рада и рада у тиму; 

- анализирање и вредновање свог рада и рада других. 

Специфичне компетенције: 

- креирање форме каталога употребом текста у форми ступца, насловног текста и фотографија или 

репродукција 

- дизајнирање насловних страница књига употребом илустрације или фотографије и текста 

- дизајнирање књижног блока; 

Исходи учења:  

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: 

1. Препозна и употреби квалитетне репродукције за израду каталога у складу са техничким захтевима; 

2. Одреди елементе књиге и изради корицу и нулти табак књиге; 

3. Изабере одговарајућу типографију за наслове, поднаслове, текст и потписе слика 

4. Одреди начин повезивања књиге и каталога; 

5. Прилагоди своја графичка решења техничким и технолошким захтевима штампе и припреми их за 

репродукцију, коришћењем рачунарских програма. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

У оквиру предавања студенти се упознају са следећим наставним јединицама: каталог, књига, монографија, 

фотомонографија, кроз све фазе њихове израде. 

 

Вежбе 

На вежбама студенти самостално израђују следеће задатке: каталог уметничке изложбе од 16 страна, и књигу 

од 32 стране за које добијају дефинисане елементе за израду.   

Други облици наставе (ДОН): - 

 

Литература:  

Основна: 

1. Недељковић М., Недељковић, С., Графичко обликовање и писмо, завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Београд, 1998. 

2. Грозданић, М., Пут до књиге. Публикум, Београд 2007. 

3. Kapr, A., 101 Реченица о опреми књиге, 1977. 

4. Јовановић, М., Слог са елементарном типографијом, треће допуњено и прерађено издање, Виша политехничка 

школа, Београд, 2001;  

5. Трифуновић, Д., Јовановић, М., Графички дизајн новина и часописа, Виша политехничка школа, Београд, 2005; 

6. McAlhone, B., Stuart D., A smile in the mind, Phaidon Press Ltd, 1996 

7. Samara, T., Typography Workbook, Rockport, 2004.  

8. The history, Evolution and Design of the letters we use today, Allan Halley, Thames and Hudson 

Часопис Novum. 

Допунска:  
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Активности 

у настави 
ЕСПБ 

Исходи 

учења 
Наставне методе Методе оцењивања 

Активности 

студената 
Поени 

Предавања 0.5 1-5 

-предавање; 

-презентација  
Оцењује се: 

-активност 

-припрема за 

предавања 

претраживањем 

стручне литературе и 

интернета. 

10 

Вежбе 3 1-5 

- практичан рад; 

- пројекат; 

-демонстрација  

-презентација; 

-вредновање рада 

од стране других 

студената, 

студентско 

вредновање 

сопственог рада 

и вредновање 

рада од стране 

наставника. 

Оцењује се: 

-активност на вежбама 

-самостално 

истраживање 

- развој идеје  

- израда пројектних 

задатака. 

- техничка реализација 

пројеката 

- припрема за 

практичне вежбе; 

- претраживање 

стручне литературе и 

интернета; 

- консултације током 

израде рада 

-израда и припрема 

презентације 

пројектних задатака. 

50 

Усмена 

излагања и 

презентације 

0.5 1-5 

-презентација; 

-вредновање 

презентације од 

стране 

наставника и 

других 

студената. 

-оцењивање усмених 

излагања и презентације. 

-припрема за излагање 

на задату тему; 

-претраживање стручне 

литературе и 

интернета. 

-припрема 

презентације 

10 

Испит 2 1-5 

-разговор са 

кандидатом; 

-образложење 

оцене. 

-оцењивање квалитета 

пројектних задатака. 

- припрема и 

комплетирање 

пројектних задатака 

према пропозицијама. 

30 

ЗБИР 6  100 

Напомене у вези са оцењивањем: 

1. Коначна оцена савладаности наставног садржаја предмета представља збир поена остварених кроз предиспитне 

обавезе и поена остварених на испиту. 

2. Број остварених поена и испуњење услова за излазак на испит саопштава се студенту на последњем часу. 

3. Урађени и кориговани пројектни задаци морају бити спремни и достављени најкасније до последњег дана наставе 

4. Кашњење у презентацији радова санкционише се оценом мање. 

 

Услови за полагање испита:  

1. Презентовани сви пројектни задаци. 

2. На предиспитним обавезама остварено минимално 50 поена. 
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4.32. Завршни рад 

Студијски програм: Графички дизајн 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије 

Број ЕСПБ:12 

Услов: Студент може да бира тему завршног рада када положи, испуни све предиспитне обавезе или упише све 

предмете из студијског програма. 

Циљеви завршног рада 

Студентима се пружају сва потребна знања из одабране области, за самосталну израду завршног рада. 

Способност уочавања проблема, претраживање стручне литературе, коришћење техничко-технолошких 

достигнућа, способност вербалног и писаног изражавања усмерених ка решавању дефинисаног стручног 

проблема. 

Очекивани исходи 

Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: самостално прикупља податке и претражује 

стручну литературу; анализира актуелна дешавања из стручне области графичког дизајна; примењује адекватна 

решења за решавање дефинисаних задатака; анализира остварене резултате и изведе закључке; изложи и 

вербално брани одабрано и обрађено решење стручног проблема. 

Општи садржаји: 

Припрема за израду завршног рада (избор предмета, оквирне теме и ментора) уз консултације са наставницима 

са Студијског програма; Дефинисање теме и садржаја завршног рада у договору са ментором; Консултације са 

ментором током израде завршног рада; Израда завршног рада самосталним радом студента; Израда коначног 

текста и техничко уобличавање завршног рада; Одобравање од стране ментора (потписом) коначне варијанту 

завршног рада (одштампане, технички уређене и укоричене), односно добијање сагласности за предају 

завршног рада; Одбрана завршног рада – полагање завршног испита. 

 

Након завршеног рада, ментор потписом одобрава предају и одбрану завршног испита. Завршни рад оцењује се 

на следећи начин: 

Израда завршног рада        50 поена 

Излагање завршног рада   20 поена 

Одбрана завршног рада     30 поена 

Укупно                               100 поена 

 

Напомене у вези са оцењивањем: 
Коначна оцена одбране завршног рада представља збир поена остварених кроз израду, презентацију и одговоре 

на питања постављена од стране ментора и члана комисије. Ментор након усаглашавања са чланом комисије 

саопштава студенту коначну оцену у складу са процедуром  ВО-ПР-006 

 

 


