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ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције). 
МАС Класично сликарство 

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета  Сем.  
Број часова  

ЕСПБ Тип 
предмета 

Обавезни/ 
Изборни 
О/И 

Изборна 
група П В ДОН ИР ОСТ 

ПРВА ГОДИНА 
1. MАС-КС-С-5 Сликање 5 I 5 5 0 0 12,8 7 УП О  
2. MАС-КС-Ц-1 Цртеж 1 I 2 2 0 0 6,4 5 УП О  
3. MАС-КС-ИСУ-1 Историја савремене уметности 1 I 1 1 0 0 3,2 6 ДХ О  
4. MАС-КС-МУ-1 Маркетинг у уметности 1 I 1 1 0 0 3,2 3 ДХ О  
5. MАС-КС-И1 Предмет изборног блока 1 I 1 1 0 0 3,2 9 УП ИБ ИГ 1 
 MАС-КС-И1--1 Мурал 1           
 MАС-КС-И1--2 Мозаик 1           

6. MАС-КС-С-6 Сликање 6 II 5 5 0 0 12,8 7 УП О  
7. MАС-КС-Ц-2 Цртеж 2 II 2 2 0 0 6,4 6 УП О  
8. MАС-КС-ИСУ-2 Историја савремене уметности 2 II 1 1 0 0 3,2 5 ДХ О  

19. MАС-КС-МУ-2 Маркетинг у уметности 2 II 1 1 0 0 3,2 3 ДХ О  
10. MАС-КС-И2 Предмети изборног блока 2 II 1 1 0 0 3,2 9 УП ИБ ИГ 2 

 MАС-КС-И2--1 Мурал 2           
 MАС-КС-И2--2 Мозаик 2           

Укупно часова по виду наставе у години  20 20  0 57,6 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 40 0     

Укупно часова по виду  наставе у години 40     
ДРУГА ГОДИНА 

1.  MАС-КС-С Сликање 7 III 8 8 0 0 25,6 10 УП О  
2.  MАС-КС-ИСУ-3 Историја савремене уметности 3 III 1 1 0 0 3,2 10 ДХ О  
3.  MАС-КС-И3 Предмети изборног блока 3 III 1 1 0 0 3,2 10 УП О ИГ 3 

 МАС-КС-И3-1 Вајање моделовање            
 МАС-КС-И3-2 Дигитална графика            

4.  MАС-КС-Е Цртеж 3  IV 1 1 0 0 3,2 6 УП О  
5.  MАС-КС-И4 Предмети изборног блока 4 IV 1 1 0 0 3,2 9 ДХ О ИГ 4 

 МАС-КС-И4-1 Менаџмент у уметности           
 МАС-КС-И4-2 Национална историја уметности           
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6.  МАС-КС-СИР Студијски истраживачки рад на Завршном (Мастер) 
раду IV 1 0 0 0 3,2 3 ТУ О  

1.  МАС-КС-СП Стручна пракса IV 1 0 0 0 3,2 3 ТУ О  
2.  МАС-КС-МА Завршни (Мастер) рад IV 1 0 0 0 32 9 УП О  

Укупно часова по виду наставе у години  15 12 0 0 70.4 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 27 0     

Укупно часова по виду  наставе у години      
Укупно часова активне наставе на све године студија 40+27=67 (1.005)     

Укупно ЕСПБ на све године студија 120    
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повратак на списак 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Сликање 5 
Наставник: ванр. Ана Б. Церовић, Ивана Драгутиновић Соколовски, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: уписана прва година МАС 
Циљ предмета 
Усавршавање студената у сликарском поступку уз потенцирање индивидуалних афинитета и развијање особене 
поетике.  Развијање визуелног опажања као основом за деловање у дискурзивном пољу уметности. Транспоновање 
слике по визуелном искуству. Развијање сопственог критичког става о деловању у пољу уметности.  
Исход предмета  
Студенти ће сами бирати технику и тематске целине које их интересују у зависности од личних склоности. 
Оспособљавање  студента  за самостално и креативно коришћење стечених знања и вештина.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа ликовне материје слике кроз примере дела из историје уметности и савремене  продукције. Анализа 
креативног процеса, развој идеје и освешћивање акција у визуелном пољу. 
Практична настава  
Сликање различитим техникама, рад на тематским целинама. Развијање мотива на неколико истих или различитих 
формата слика по индивидуалном договору. Разматрање могућности које пружа сликање уљаним или акрилним 
бојама по стеченом искуству. Раѕрада мотива кроз цртеж и скицу, имплементација одговарајућих материјала и 
техника у циљу детаљне разраде дела у настајању.  
Литература  
[1] Janson,H.W., Историја уметности, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1997.;  
[2] Arnhajm, R., Уметност и визуелно опажање., Универзитет уметноти,, Београд, 1985.;- 
[3] Метка Крајгер-Хозо, Методе сликања и материјали, Свјетлост 1991;  
[4] Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Универзитет уметности, Београд 1984.;  
[5] Историја сликарства од Ђота до Сезана, Мајкл Леви, Југославија, Београд 1967.;  
[6] Прилог психологији уметности, Рудолф Арнхајм, СКЦ Београд, 2003.;  
[7] Beauty & Art, Elizabeth Prettejohn, Oxford University Press 2005.; Зоран Павловић, Свет боје, Туристичка штампа,  

Београд, 1977.; 
[8] Ликовне свеске 1-9, Универзитет уметности у Београду, 1996, поновно издање. Vitamin P : New perspectives in painting,       Phaidon 

Press; First edition 2002. 
[9] Монографије, каталози изложби и интернет презентације. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 5 Вежбе:5 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Предавања,  рад по моделу, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и 
усмеравање самосталног рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања    20 Изложба /Оцена 

практичног рада 25 

Практична настава                    50 Усмена одбрана 
рада 5 

Колоквијум-и    
Укупно   100 
 
 

повратак на списак 
 
 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
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Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: Цртеж 1 
Наставник: Ивана Соколовски, Ана Пејдић, Милан Нешић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Савладавање проблематике форме (људске фигуре) у простору са ентеријером, под утицајем природног и вештачког 
осветљења. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за цртеж са линерано-валерским моделирањем форме у ентеријеру, под утицајем 
природног и вештачког осветљења. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање студената са значајем светла и сенке, и његовом утуцају на линију и форму, усмеравање на валерско 
сагледавање форме и променама форме под утицајем једног или више извора светла (природног, вештачког, топлог, 
хладног), као и померања светлосних извора.  
Практична настава 
Цртање по моделу људске фигуре у ентеријеру, изложене светлу, тонско линеарним цртежом, свим цртачким 
техникама. Разноврсност модела у ентеријеру (дете, старац), поза (седећа, стојећа, лежећа фигура), као и излагање 
модела светлосним изворима (природно, вештачко, топло, хладно, више извора), постављће пред студенте и нове 
задатке: простор, текстуру, поред линије и форме. Динамици наставе доприноси и повремена израда крокија. 
Литература: Све о цртежу од Праисторије до данас. 
 
[1] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ; 
[2] An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ; 
[3] Atlas of Human Anatomy for the Artist“, Stephen Rogers Peck; Oxford University Press, 1979. ;  
[4] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ;  
[5] „Gustav Klimt“, Grange Books ; „Ingres Erotic Drawings“, Stéphane Gvégan Flammarion, Paris 2006. ;  
[6] „Drawing, Mastering the Language of Visual Expression“, Keith Micklewright; Laurenc King Publishing 2005.  

Број часова  активне наставе     Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, праћење  и усмеравање 
самосталног рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Испитне обавезе поена Завршни испит Поена 
Присуство и активност на часу 30 Oцена свих 

семестралних радова и 
њихово излагање 

30 

Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 1 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН семестар I 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за критички приступ проучавању уметности двадесетог века. Увођење методолошких 
прегледа у студенстки рад. 
Исход предмета  
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Детаљно упознавање студента са уметношћу 20. века, у временском оквиру од  почетка века до завршетка првог 
светског рата. Осврт на ситуацију у Русији, као и уметност и архитектуру северне Америке. 
Садржај предмета 
Теоријска предавања: 
Области и идеје које ће предметом бити обухваћене: Методологија проучавања историје уметности, Историја идеја, 
Културна клима краја 19. века, Академије, Штампа,Позив на рат, Политичка уметност, Утицај религије на уметност. 
Први светски рат, Наговештаји руског уметничког експеримента, Индустријска експанзија као уметнички 
кредо,поетика футуризма, Архитектура почетком 20. века 
Практична настава  
Упознавање са појединим тематским целинама, рад на терену (музеји, археолошки локалитети, културно-историјски 
споменици), излагање семинарских радова. 
Литература  
[1] C.Harrison, P.Wood,Art in Theory, 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, Blackwell Publishing, 2007. 
[2] M.Warnke, Politische Kunst: Gebärden und Gebaren, Akademie Verlag, 2004. 
[3] А.Кадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури : (средина XIX - средина XX 

века),Грађевинска књига, Београд 2007. 
[4] М.Perović, Istorijamodernearhitekture : antologijatekstova. Knj. 1, Korenimodernizma, Idea - Arhitektonskifakultet, 

Beograd1997. 
[5] H.Foster, ArtSince 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Volume 1: 1900 to 1944, Thames & Hudson, 

2005 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, у паровима и самостални рад, дигитална презентација, 
филмске пројекције, рад на терену 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 
активност у току предавања 15 усмени испит 40 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Маркетинг у уметности 1 
Наставник: Стојановић Владимир, Контић Љиљана, Михаиловић Снежана  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положен пријемни испит за Мастер академске студије и уписан I семестар 
Циљ предмета 
Циљеви предмета су да представи теоријске домете маркетинга у уметности, те упозна студенте са методама 
прикупљања информација од значаја за организовање уметничког догађаја, могућностима примене знања, 
инструмената и техника маркетинга у организацији и реализацији уметничких пројеката и манифестација; 
овладавање стратегијама односа са јавношћу; разумевање међузависности програмско-маркетиншког деловања и 
значаја рада на развоју публике, као и доприноса уметничког догађаја на развој туризма догађаја. 
Исход предмета  
Студенти који су стекли теоријска и практична знања у домену маркетинга уметничког догађаја; знају да прикупе 
релевантне информације и анализирају тржиште и тражњу за уметничким догађајима, израде маркетиншки план, као 
и да развију одговарајуће инструменте њихове реализације; знају да развију имиџ и бренд уметничког догађаја, 
упућени су у процес и кључне аспекте производње и примене промотивних материјала организације и технике 
герила маркетинга; знају да направе план прикупљања средстава, спонзорски и донаторски пакет, а схватају и 
процес кобрендирања између догађаја и дестинације где се тај догађај одиграва. 
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Садржај предмета 
Теоријски део: 

Дефинисање догађаја; Настанак и развој уметничких догађаја; Сврха догађаја; Тема догађаја; Место одржавања 
догађаја; Време одржавања догађаја; Ток догађаја; Класификација догађаја; Постављање и извршење догађаја 
као суштина понуде догађаја; Маркетинг информациони систем; Методе прикупљања информација од значаја за 
уметнички догађај; Тржиште и тражња за догађајима; Потенцијал тржишта и потенцијал продаје догађаја; Анализа 
тржишта догађаја; Анализа конкуренције; Тражња за догађајима; Мерење постојеће тражње за догађајима; 
Фактори који утичу на тражњу за догађајима; Управљање маркетингом уматничког догађаја. 

Литература  
[1] Франсоа, К. Маркетинг у култури и уметности, CLIO, Београд, 2010. 
[2] Никодијевић, Д. Mаркетинг  у уметности, Мегатренд, Београд, 2006. 
[3] Yeoman, I; Robertson, M; Ali-Knight, J; Drummond, S; McMahon-Beattie, U. Festival and Events 

Management, An international arts and culture perspective, Elsevier Limited, 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови: 3,2 Предавања: 1 Вежбе:1 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 
0 

Методе извођења наставе: Теоријска предавања, интерактивност, дискусионе групе, решавање практичних 
задатака, контролни тестови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум-и 20   
Израда семинарског рада 10 Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм:  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: МУРАЛ 1 
Наставник: Никола Говедарица 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са техникама монументалног сликарства (мурал) као и упознавање ликовних законитости 
кроз смостална остварења у техникама зидног сликарства. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за креирање и реализацију монументалне слике (мурал) ослањајући се на ликовне 
законитости (композиције,светлости,текстуре и валера)као и усвајање специфичности декоративног сликарства и 
његову примену. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упзнавање са примерима монументалног сликарства кроз историју (декоративна,историјска слика), 
израда скице за композицију каналисаног садржаја,израда картона у адекватној размери као друго- 
степена припрема за настанак крајњег дела.Реализација монументалне композиције-мурала. 
 Практична настава  
Припрема подлоге за монументалну слику.Припрема растер мреже за преношење цртежа са мале скице на велики 
формат.Подсликавање и колорисање мурала. 
  
Литература  
[1] ''Методе сликања и материјали'', Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост Сарајево 1991. ;  
[2] "Општа историја уметности",  Ђина Пиксел , Вук Караџић Београд 1974. ;  



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
[3] "Увод у ликовне уметности", Павле Васић, У.У. Београд 1988. ;  
[4] „Umetnost vizantijskog doba”, David Talbotrice, Jugoslavija, Beograd, 1968. ;  
[5] “Atena i Rim”, German Hafner, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970. ;  
[6] “Српско зидно сликарство XVIII века”, Галерија Матице српске 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 Писмени испит  
квалитет рада 20 Усмени испит 30 
квантитет рада 20   
  Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: MОЗАИК 1 
Наставник : Марина Стојановић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са техникама монументалног сликарства (мозаика) као и упознавање ликовних 
законитости кроз смостална остварења у техникама зидног сликарства. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за креирање и реализацију монументалне слике (мозаика) ослањајући се на ликовне 
законитости (композиције,светлости,текстуре и валера) 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упзнавање са примерима монументалног сликарства кроз историју (декоративна,историјска слика), 
израда скице за композицију каналисаног садржаја,израда картона у адекватној размери као друго- 
степена припрема за настанак крајњег дела.Реализација монументалне композиције изведене техником убадања 
камена у свеж малтер,или техником одливања мозаика. 
 Практична настава  
Припрема подлоге за монументалну слику.Припрема камена за израду мозаика; припрема свежег малтера за 
одливање мозаика. Израда мозаика.  
  
Литература  
[1] ''Методе сликања и материјали'', Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост Сарајево 1991. ; 
[2] "Општа историја уметности",  Ђина Пиксел , Вук Караџић Београд 1974. ;  
[3] "Увод у ликовне уметности", Павле Васић, У.У. Београд 1988. ; 
[4] „Umetnost vizantijskog doba”, David Talbotrice, Jugoslavija, Beograd, 1968. ;  
[5] “Atena i Rim”, German Hafner, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970. ;  
[6] “Српско зидно сликарство XVIII века”, Галерија Матице српске 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада; 
изложба насталих радова на крају семестра 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 Писмени испит 30 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
квалитет рада 20 Усмени испит  
квантитет рада 20   
  Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм:  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Назив предмета:  СЛИКАЊЕ 6 
Наставник/наставници:  Ана Б. Церовић, Ивана Драгутиновић Соколовски, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  уписан други семестар МАС    
Циљ предмета 
Усавршавање студената у сликарском поступку уз потенцирање индивидуалних афинитета и развијање особене 
поетике.  Развијање визуелног опажања као основе за деловање у дискурзивном пољу уметности. Транспоновање 
слике по визуелном искуству. Развијање сопственог критичког става о деловању у пољу уметности.  
Исход предмета  
Студенти ће сами бирати технику и тематске целине које их интересују у зависности од личних склоности. 
Оспособљавање  студента  за самостално и креативно коришћење стечених знања и вештина.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа ликовне материје слике кроз примере дела из историје уметности и савремене  продукције. Анализа 
креативног процеса, развој идеје и освешћивање акција у визуелном пољу. 
Практична настава  
Сликање различитим техникама, рад на тематским целинама. Развијање мотива на неколико истих или различитих 
формата слика по индивидуалном договору. Разматрање могућности које пружа сликање уљаним или акрилним 
бојама по стеченом искуству. Разрада мотива кроз цртеж и скицу, имплементација одговарајућих материјала и 
техника у циљу детаљнije разраде дела у настајању. 
Одабир, припрема и поставка годишње изложбе студентских радова.  
Литература  
[1] Janson,H.W., Историја уметности, Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1997.;  
[2] Arnhajm, R., Уметност и визуелно опажање., Универзитет уметноти,, Београд, 1985.; 
[3] Метка Крајгер-Хозо, Методе сликања и материјали, Свјетлост 1991;  
[4] Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Универзитет уметности, Београд 1984.;  
[5] Историја сликарства од Ђота до Сезана, Мајкл Леви, Југославија, Београд 1967.;  
[6] Прилог психологији уметности, Рудолф Арнхајм, СКЦ Београд, 2003.;  
[7] Beauty & Art, Elizabeth Prettejohn, Oxford University Press 2005.;  
[8] Ликовне свеске 1-9, Универзитет уметности у Београду, 1996, поновно издање;  
[9] Vitamin P : New perspectives in painting, Phaidon Press; First edition 2002.č   
[10] Зоран Павловић, Свет боје, Туристичка штампа,  Београд, 1977.;   
[11] Art Now,  Grosenick Uta, Tachen, 2008.; 
[12] Монографије, каталози изложби и интернет презентације. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања,  рад по моделу, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада; 
изложба насталих радова на крају семестра 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 20 Писмени испит 25 
практична настава 50 Усмени испит 5 
колоквијум-и    
семинар-и  Укупно 100 
 

повратак на списак 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
 
Студијски програм : КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: Цртеж 2 
Наставник : Ивана Соколовски, Ана Пејдић,Милан Нешић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: ВЕЧЕРЊИ АКТ I 
Циљ предмета 
Савладавање проблематике односа две или више форми у простору (људске фигуре), веће цртачко умеће 
студената, као и тражење сопственог цртачког израза. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за цртање више фигура у простору, под утицајем светла. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увођење два и више модела у композицију.Увођење нових ликовних елемената, простора и површине (текстуре), 
поред линије и форме, као и њихово међуделовање и компактно јединство.Усмеравање студената на важност 
појављивања свих ликовних елемената у једном уметничком делу.  
Практична настава 
Цртање по моделу акта, фигура, фигура у ентеријеру, екстеријеру, као и увођење композиција са две фигуре. 
Цртежи се раде на мањим форматима папира, угљеном, оловком, тушем и пером, лавираним тушем, сувим 
пастелима, бојицама, или комбиновањем материјала. Разноврсност модела, поза, извора светла, допуњује се 
увођењем нових ствари у поставку (платна, разноврсна по структури, боји и валеру као контраст моделу), уводи се и 
други модел и ствара се модел са ентеријером, њиховим односима, разликама и карактеристикама које цртеж треба 
да прикаже. Повремена израда крокија. 
Литература: Све о цртежу од Праисторије до данас. 
 
[1] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[2] An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ;  
[3] Atlas of Human Anatomy for the Artist“, Stephen Rogers Peck; Oxford University Press, 1979. ;  
[4] Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ;  
[5] Gustav Klimt“, Grange Books ; „Ingres Erotic Drawings“, Stéphane Gvégan Flammarion, Paris 2006. ;  
[6] Drawing, Mastering the Language of Visual Expression“, Keith Micklewright; Laurenc King Publishing 2005.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања,  рад по моделу, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада; 
изложба насталих радова на крају семестра. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Испитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
Присуство и активност на часу 30 Писмени испит  
Квалитет рада 20 Усмени испит 30 
Квантитет рада 20   
  Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 2 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                               семестар II 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Оспособљавање студената за критички приступ проучавању уметности двадесетог века. Увођење методолошких 
прегледа у студенстки рад. 
Исход предмета  
Детаљно упознавање студента са уметношћу 20. века, у временском оквиру од почетка века до завршетка првог 
светског рата. Сагледавање руског уметничког експеримента, као и уметности Вајмарске Немачке и Нацистичког 
режима, даће потпуну информацију о уметности тоталитаризама. 
Садржај предмета 
Теоријска предавања 
Крај Првог светског рата рата, уметнички одговор, Уметнички правци 20. година  
Уметност Вајмарске Немачке, Руска авангарда 
Уметност западноевропских тоталитаризама (Нацистичка и фашистичка уметност) 
Српска уметност између два рата, Велика економска криза 1929. године и америчко „решење“ егзистенцијалних 
уметничких проблема 
Практична настава 
Упознавање са појединим тематским целинама, рад на терену (музеји, археолошки локалитети, културно-историјски 
споменици), излагање семинарских радова 
Литература  
[1] H.Foster, ArtSince 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Volume 1: 1900 to 1944, Thames & Hudson, 

2005. 
[2] V.Kandinski, O duhovnom u umetnosti :posebno u slikarstvu: saosamslikaidesetoriginalnihdrvoreza, Beograd 2004. 
[3] W.Schivelbusch, Three New Deals: Reflections on Roosevelt's America, Mussolini's Italy, and Hitler's Germany, 1933-

1939, Macmillan, 2007 
[4] T.Miller, Late Modernism: Politics, Fiction, and the Arts Between the World Wars, Published by University of California 

Press, 1999. 
[5] S.Mijušković, Dokumenti za razumevanjeruskeavangarde, GeoPoetika, Beograd 2003. 
[6] Л.Трифуновић, Српскосликарство : 1900-1950, Нолит, Београд 1973. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, у паровима и самостални рад, дигитална презентација, 
филмске пројекције, рад на терену 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 Писмени испит  
практична настава 15 Усмени испит 40 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10 Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Маркетинг у уметности 2 
Наставник: Владимир Стојановић, Љиљана Контић, Снежана Михаилов 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Да је студент похађао наставу из предмета Маркетинг у уметности 1 у I семестру, да је наставник то 
потврдио потписом у индексу и да је студент уписао II семестар. 
Циљ предмета 
Циљ предмета је припремање студената Академије класичног сликарства да планирају, испоруче и пласирају 
успешан уметнички догађај. 
Исход предмета  
Студенти који су стекли неопходна знања, која су им потребна за планирање, организовање и контролу процеса 
догађаја од почетка до краја. Схватили су значај церемоније догађаја, амбијента и услуга које треба да прате 
догађај, утицај личних контаката и интеракције како са публиком, тако и са спонзорима институцијама културе и 
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другим стејкхолдерима и сл. Такође, разумеју све инструменте маркетинга, потребне за обављање сваке фазе 
процеса управљања, од почетног избора места, буџетирања и садржаја програма, до управљања особљем и 
спонзорима, унапређења, процене ризика, безбедности и процене након догађаја.. 
Садржај предмета 

Увод у маркетинг догађаја; Настанак и развој уметничких догађаја; Специфичности уметничких догађаја: 
Неопипљивост догађаја, церемоније догађаја, амбијент и пратеће услуге, лични контакти и интеракције; 
Израда маркетиншког плана уметничког догађаја; Организовање уметничког догађаја; Контрола реализације 
уметничког догађаја; Управљање запосленима на догађају; Маркетинг микс догађаја; Производ догађаја; 
Квалитет услуге и понуде догађаја; Имиџ догађаја; Брендирање догађаја; Цена одржавања догађаја; Место 
одржавања догађаја; Промоција догађаја; Стратегије електронске промоције догађаја; Јако лидерство; 
Састанци и конференције у вези са маркетингом догађаја; Буџетирање догађаја; Стратегија фандрејзинга; 
Утицаји догађаја на окружење; Управљање ризиком догађаја; Контрола гужве; Комуникација и захвалност 
после догађаја; 

Литература  
[1] Коблер, Ф. Маркетинг у култури и уметности, CLIO, Београд, 2010. 
[2] Никодијевић, Д. Mаркетинг  у уметности, Мегатренд, 2006 
[3] Owusu, A. Event Marketing: How To Successfully Manage And Promote Events, Kindle Edition, 2021. 
[4] Karey, B. Making it in the Art World – New Approaches to Galleries, Shows and Raising Money, Allworth Pres, New 

York, 2010. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 1 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Теоријска предавања, интерактивност, дискусионе групе, решавање практичних 
задатака, контролни тестови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит 40 
Практична настава 20 Усмени испит  
Колоквијум-и 20   
Израда семинарског рада 10 Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: МУРАЛ 9 
Наставник: Никола Говедарица 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: НЕМА  
Циљ предмета 
Упознавање студената са израдом монументалне слике- зидна слика, мурал. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за креирање и реализацију монументалне слике (мурала) као и практичну примену 
ликовних елемената на јавној површини. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у значај и специфичности мурала као зидне технике..Израда скице за композицију каналисаног садржаја, 
декоративна, историјска слика, израда картона до настанка крајњег дела у адекватној размери. 
Реализација монументалне композиције- мурала. 
Практична настава  
Припрема подлоге за монументалну слику. Израда слике. 
Литература 
[1] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост Сарајево 1991. 
[2] ''Методе сликања и материјали'', Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост Сарајево 1991. ;  
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[3] "Општа историја уметности",  Ђина Пиксел , Вук Караџић Београд 1974. ;  
[4] "Увод у ликовне уметности", Павле Васић, У.У. Београд 1988. ;  
[5] „Umetnost vizantijskog doba”, David Talbotrice, Jugoslavija, Beograd, 1968. ;  
[6] “Atena i Rim”, German Hafner, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970. ;  
[7] “Српско зидно сликарство XVIII века”, Галерија Матице српске 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада; изложба 
насталих радова на крају семестра 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит  
колоквијум-и  изложба  40 
  Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм : КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: МОЗАИК 2 
Наставник: Марина Стојановић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: НЕМА  
Циљ предмета 
Упознавање студената са израдом монументалне слике- мозаика. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за креирање и реализацију монументалне слике (мозаика) 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Израда скице за композицију каналисаног садржаја, декоративна, историјска слика, израда картона до настанка 
крајњег дела у адекватној размери. 
Реализација монументалне композиције- мозаика. 
 Практична настава  
Припрема скице за мозаик. Припрема камена за израду мозаика Израда мозаика техником убадања или одливања. 
  

Литература  
[1] ''Методе сликања и материјали'', Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост Сарајево 1991. ; 
[2] "Општа историја уметности",  Ђина Пиксел , Вук Караџић Београд 1974. ;  
[3] "Увод у ликовне уметности", Павле Васић, У.У. Београд 1988. ; 
[4] „Umetnost vizantijskog doba”, David Talbotrice, Jugoslavija, Beograd, 1968. ;  
[5] “Atena i Rim”, German Hafner, Otokar Keršovani, Rijeka, 1970. ;  
[6] “Српско зидно сликарство XVIII века”, Галерија Матице српске 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања,  вежбе, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада; изложба 
насталих радова на крају семестра 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит  
колоквијум-и  изложба  40 
Укупно   100 
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повратак на списак 
 
Студијски програм :  КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Назив предмета:  СЛИКАЊЕ 7 
Наставник/наставници:  Ана Б. Церовић, Ивана Драгутиновић Соколовски, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: уписана друга година МАС 
Циљ предмета 
Усавршавање студената у сликарском поступку уз потенцирање индивидуалних афинитета и развијање особене 
поетике.  Развијање визуелног опажања као основе за деловање у дискурзивном пољу уметности. Транспоновање 
слике по сопственом визуелном искуству, освешћивање личне истраживачке праксе у пољу ликовне уметности.   
Студент све своје активности током године посвећује припреми и извођењу свог мастер рада (писани и практични 
рад) 
Исход предмета  
Студенти ће сами бирати технику и тематске целине које их интересују у зависности од личних склоности. 
Оспособљавање  студента  за самостално, креативно коришћење стечених знања и вештина. Студент је 
квалификован да се самостално бави сликарством у техникма и медијима према властитом избору и афинитетма.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа ликовне материје слике кроз примере дела из историје уметности и савремене  продукције. Анализа 
креативног процеса, развој идеје и освешћивање акција у визуелном пољу.  
Практична настава  
Сликање различитим техникама, рад на тематским целинама. Развијање мотива на неколико истих или различитих 
формата слика по индивидуалном договору. Разматрање могућности које пружа сликање уљаним или акрилним 
бојама по стеченом искуству. Разрада мотива кроз цртеж и скицу, имплементација одговарајућих материјала и 
техника у циљу детаљне разраде дела у настајању. 
Припрема и извођење мастер рада (писани и практични рад) . 
Литература  
[1] Arnhajm, R., Уметност и визуелно опажање., Универзитет уметноти,, Београд, 1985.; 
[2] Метка Крајгер-Хозо, Методе сликања и материјали, Свјетлост 1991; 
[3] Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Универзитет уметности, Београд 1984.;  
[4] Прилог психологији уметности, Рудолф Арнхајм, СКЦ Београд, 2003.;  
[5] Beauty & Art, Elizabeth Prettejohn, Oxford University Press 2005.;  
[6] Ликовне свеске 1-9, Универзитет уметности у Београду, 1996, поновно издање;  
[7] Vitamin P : New perspectives in painting, Phaidon Press; First edition 2002. ;   
[8] Art Now,  Grosenick Uta, Tachen, 2008.; 
[9] Монографије, каталози изложби и интернет презентације. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања,  рад по моделу, индивидуална коректура, групна коректура, праћење  и усмеравање самосталног рада ; 
изложба насталих радова  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 20 Писмени испит 25 
практична настава 50 Усмени испит 5 
колоквијум-и    
семинар-и  Укупно 100 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
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Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 3 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН семестар III 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студента да детерминише правце у савременој уметности (од завршетка другог светског рата до 
данас), и да их повеже са правцима у српској уметности на које су утицали. 
Исход предмета  
Са стеченим знањем студент ће моћи да изгради јасан критички став у односу на савремену уметност, као и да 
позиционира свој рад, своје уметничке и креативне афинитете у односу на хиперпродукцију уметничких праваца у 
савременој уметности. 
Садржај предмета 
Теме и области које ће се обрадити у оквиру предмета: 
Апстрактни експресионизам, Концептуална уметност, Енформел, Флуксус, Хепенинзи, уметност перформанса, 
Минимализам, Оптичка уметност, Поп арт, Боди арт, Постмодерна, Уметност перформанса, Ленд арт, уметничке 
инсталације 
Практична настава  
Упознавање са појединим тематским целинама, рад на терену (музеји, споменици), излагање семинарских радова. 
Литература  
L.Merenik, Ideološkimodeli : srpskoslikarstvo 1945-1968, Beopolis : Remont, Beograd 2001. 
J.D.Fineberg,Art Since 1940: Strategies of Being, H.N. Abrams, 1995. 
D.Hopkins, After Modern Art, 1945-2000, Oxford University Press, 2000 
L.Adams,The Methodologies of Art: An Introduction, IconEditions, 1996 
R. Atkins, Artspeak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords, 1945 to the Present, Abbeville Press 
Publishers, 1997 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, у паровима и самостални рад, дигитална презентација, 
филмске пројекције, рад на терену 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 Писмени испит  
практична настава 15 Усмени испит 40 
колоквијум-и 20   
семинар-и 10 Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: Класично сликарство 
Назив предмета: Вајање моделовање 
Наставник: Марина Стојановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Уписана прва година студија 
Циљ предмета:  
Усавршавање визуелне перцепције и освешћивање могућности сагледевања тродимензионалних облика и њихово 
транспоновање у тродимензионалној или дводимензионалној форми. Стицање елементарних искустава из вајарства 
и технологије вајарских материјала. 
Исход предмета:  
Студент јасније сагледава и уочава тродимензоналне облике, артикулише их у простору и њима компонује уметнички 
рад. 
Студент познаје основне вајарске поступке рада у глини. 
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Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Програмски задатак је студија главе који се остварује вајањем у глини по живом моделу. Кроз пластичну 
организацију облика тражи се  карактер модела.   
Практична настава (вежбе): 
У току наставе студент се бави следећим  ликовним проблемима:  

• анализа облика у простору - уочавање и разумевање  
• пропорционисање и конструисање тродимензоналних облика,  
• композиција више облика и њихов узајамни однос 

Најуспешнији реализовани рад у глини одлива се у гипсу као демонстрација поступка ливења. 
Литература  
[1] Монографије значајних ликовних уметника; Енциклопедије ликовних стваралаца; Каталози самосталних 

изложби, групних изложби и актуелних збивања; Интернет литература 
[2]  Likovne sveske 1-9, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1971-73 
[3] Бркић, Н. Технологија сликарства, вајарства и иконграфије, Универзитет уметности, Београд, 1991. 
[4] Brown, C.W. The Sculpting Techniques Bible: An Essential Illustrated Reference for Both Beginner and Experienced 

Sculptors, Quarto Book, New Jersey, 2006. 
[5] Texido, J. and Santamera, J. Sculpture in Stone, Barron’s, New York, 2000. 
Број часова  активне наставе  недељно током семестра 3 
Предавања 1 Вежбе 1 ДОН - СИР - Остали часови - 
Методе извођења наставе 
Настава је практична, а професор индивидуалним и групним коректурама усмерава студента и води га кроз задатак 
до његовог остварења. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена: 70 Завршни испит  Поена: 30 
активност у току предавања 15 писмени испит  

Пр
ак

ти
чн

а 
на

ст
ав

а 

Рад на скицама и почетном 
материјалу, припрема 
конструкције и арматуре 

10 усмени испит   5 

Вајање портрета  45 оцена радова 25 
Укупно 70  30 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм; Класично сликарство 
Назив предмета: Дигитална графика  
Наставник /наставници:   Милена Максимовић Ковачевић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов:  
Циљ предмета 
Демистификација технологије, и евалуација рада као и самог процеса у односу на класичне графичке технике. Развој 
креативности и вештина у креирању графичких фајлова у односу на своје апликације / дигитална штампа у складу са 
комбинованим графичким техникама/. Трагање за иновативним графичким решењима у области дигиталне технике.   
Исход предмета  
Повезивање  предмета   са садржајима осталих уметничких и теоријско-уметничких предмета на студијским 
програмима, где се остварује корелација задатака, вештина и способности код студената.  Oспособљавање 
студената за самостално ликовно изражавање. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Увод у простор Дигиталне графике 
- Основни компјутерски појмови 
- Учење о специфичностима дигиталне технике 
- Стицање знања о методама графичког приказа слике   



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Практична настава  
- Креирање графике директно у одговарајућим компјутерским програмима  
- Избор одговарајуће методе превођења у дигиталну врсту штампе  
- Рад на индивидуалном прилагођавању у коришћењу програма за обраду графике. 
- Начин презентације  
Литература  
[1] Алтернативна графика, каталози, Збирка Галерије Јана Фејкела, Краков, 1995-2015 
[2] Међународно шпанско бијенале графике нових техника 1991-2009 
[3] Драган Момиров, Графике, Галерија Графички Колектив, Београд, 2008. 
[4] Графика без притиска и отиска, Бранимир Карановић,Гр. Колектив, Београд, 2009. 
[5] Колор у графици  Торуњ, Галерија Штука  
[6] Еурографик, Краков, 2003, Аутори: В.Погачар, Ј.Циуха, А.Горц, М.Куд 
Број часова  активне наставе 2 Теоријска настава 1 Практична настава 1 
Методе извођења наставе 
Коришћење компјутера као савременог средства изражавања у изради и презентацији задатка. Kао мултимедијалнi 
пројекaт,  повезује  предмет  са осталим стручним предметима на одсеку, где се остварује корелација задатака, 
вештина и способност студената. Oстваривање едукације и оспособљавањe студената за самостално ликовно 
изражавање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена   Завршни испит  Поена  
Присутност               15   
Активност у току предавања               15 Усмени испит            10 
 
Практична 
настава 

Рад на транспоновању 
визуелног материјала и изради 
скица 

 
              20 

 
Избор и оцена радова 
 

             
            20 

 Рад на  креативности и вештини 
у креирању графичких фајлова 

 
              20 

 Укупно 70  30 
 

повратак на списак 
 

Студијски програм :КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО /МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ЦРТЕЖ 3 
Наставник/наставници:  Ивана Соколовски, Ана Пејдић,  Милан Нешић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета:ОБАВЕЗНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: : Уписан први семестар друге године мастер академских студија 
Циљ предмета 
Циљ програма је да се студент уведе у специфичне особености медија цртежа и стекне иднивидуалну праксу и 
критичко мишљење у односу на медиј; да артикулише сопствене перцептивне способности и израз кроз праксу 
вежби, разговора, групног и индивидуалног рада. Циљ програма је унапређивање културе медија цртежа и 
дефинисање личног израза. Упознавање са савременим професионалним стандардима. 
Исход предмета  
Артикулација цртачког језика. Формирање цртачке дисциплине, размишљања и сопственог цртачког израза. 
Оспособљавање за цртачку комуникацију. 
Садржај предмета 
Даље развијање идивидуалног цртежа кроз истраживање свих расположивих могућности, потпуно овладавање 
различитим цртачким техникама, развијање потпуне слободе при избору формата, цртачке подлоге, комбиновање 
традиционалних и нетрадиционалних медија и материјала, поетизација садржаја, тема, приступа... 
Литература  
[1] Bätschmann, Oskar, & Pascal Griener, Hans Holbein. London: Reaktion Books, 1997  
[2] Drawings by Rembrant and his Pupils, exh. cat., Getty Centre, Los Angeles, 2010. 
[3] Alberto Giacometti, Dessins, Textes de: Diego Giacometti...et al.Galerie Claude Bernard Paris, 1975;  
[4] Alberto Giacometti, Dessins 1914-1965 Texted'André du BouchetMaeghtEditeur Paris, 1969; 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

[5] Auguste Rodin, Drawings and Watercolours Erns-Gerhard Güse Thames and Hudson, London, 1985;  
[6] Henry Moore, Drawings, Thames and Hudson, London, 1974. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Методологија приступа је групни рад са индивидуалним коректурама. Модел, поставка (мртва природа или цео 
ентеријер) je постављен у центру простора, студенти цртају из различитих углова и визура. Настава је 
индивидуална и групна, брижљиво припремљена, осмишљена и вођена одстране професора, усмерена на 
потпуно формирање, ослобађање, развијање и осамостаљивање цртачког идентитета по завршетку курса. 
Коришћење литературе у сврху едукације, те инкорпорирања у сопствени уметнички израз. Пракса цртања и рад 
на цртежу је основни предуслов сваког напредовања у пољу ликовних и визуелних уметности.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Испитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
Присуство и активност на часу 30 Писмени испит  
Квалитет рада 20 Усмени испит 30 
Квантитет рада 20   
  Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Менаџмент у уметности 
Наставник: Никола Говедарица, Александар Дамјановић, Љиљана Контић, Снежана Михаилов 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Уписан II семестар 
Циљ предмета 
Циљ предмета је припремање студената Академије класичног сликарства да планирају, испоруче и пласирају успешан 
уметнички догађај. 
Исход предмета  
Студент који је стекао и развио комплексна менаџерска знања и вештине неопходне за успешно организовање, 
стратешко планирање и управљање институцијама и пројектима у доменима уметности и културе (позориштима, 
музејима, фестивалима, културним центрима, галеријама и слично). 
Садржај предмета 

Теоријска настава: 
Увод у менаџмент (функције менаџмента, врсте менаџера, менаџерске улоге, шта компаније траже од менаџерa, 
грешке које менаџери праве); Историја менаџмента; Организационо окружење и култура; Етика и друштвена 
одговорност; 
Планирање; Планирање и одлучивање; Организациона стратегија; Иновација и промена; 
Организовање; Дизајнирање прилагодљивих организација; Управљање тимовима; Управљање 
системима људских ресурса; Управљање појединцима и разноврсном радном снагом; 
Управљање; Мотивација; Лидерство; Управљање комуникацијом; 
Контрола; 
Менаџмент и уметност – ка успостављању симбиозе (основни принципи и начела управљања 
уметничком праксом); 
Историјат организационог деловања у уметности; 
Организованост као битна одредница културно-уметничке праксе; 
Уметност и тржиште; 
Уметност и новац; 
Планирање културног развоја и стратешки менаџмент; 
Менаџмент установа културе – музеја, галерија и слично; 
Практична настава: 
Служи за проверу разумевања обрађених тематских целина, тражење и давање одговора на постављена 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 

 

ТАБЕЛА 5.1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
тематска и проблемска питања, обраду пословних примера из праксе, организовање дискусионих група, 
презентација, roll play вежби и др. 

Литература  
[1] Chuck, W. Principi menadžmenta – MGMT, Data Status, Београд, 2011. 
[2] Никодијевић, Д. Менаџмент и маркетинг у уметности (прво издање), Службени гласник, Београд, 2012. 
[3] Никодијевић, Д. Увод у менаџмент културе, Мегатренд, 2006. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 1 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
Методе извођења наставе: Ex catedra предавања по предвиђеној динамици, интерактивна настава, гостовања 
стручњака из области менаџмента и уметности, израда и презентовање семинарских радова, анализа случајева из 
праксе, вежбе уз активно учешће студената и обнављање претходног градива, roll play вежбе, дискусионе групе и 
разматрање актуелних тема и контролни тестови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 15 Писмени испит 50 
Практична настава  Усмени испит  
Колоквијум-и 20   
Израда семинарског рада 15 Укупно 100 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм : КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета:ИЗБОРНИ семестар IV 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Оспособљавање студента за детерминисање праваца у националној уметности 20. века и њихово повезивање са 
правцима и токовима светске уметности овог периода. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима да изграде јасан критички став по питању националне уметности 20. века и 
позиционирају свој рад, креативне и уметничке афинитета у односу на новије теорије и уметничке праксе средине у 
којој стварају. 
Садржај предмета 
Теме и области које ће се обрадити у оквиру предмета су: 
оснивање прве српске уметничке школе, импресионизам, експресионизам, почеци развоја фотографије у Србији, 
авангардни покрети двадесетих година: Зенит и Дада, надреализам, социјална уметност уочи Другог светског рата, 
Медиала, Београдски енформел, Нова фигурација, уметнички правци седамдесетих и осамдесетих година, 
перформанс. 
Практична настава  
Упознавање са појединим тематским целинама, рад на терену (посете музејима, галеријама и обилазак јавних 
споменика), излагање семинарских радова. 
Литература  
[1] Лaзар Трифуновић, Српско сликарство 1900-1950, Српска књижевна задруга, Београд 2014. 
[2] Миодраг.Б.Протић, Српско сликарство XX века, I-II, Нолит, Београд, 1970. 
[3] Лидија Мереник, Уметност и власт: српско сликарство 1945–1968, Филозофски факултет Београд и Фонд 

Вујичић колекција, Београд 2010. 
[4] Симона Чупић, Теме и идеје: српска уметност 1900-1941, Галерија Матице српске, Нови Сад 2008. 
[5] М. Тодић, Немогуће, уметност надреализма, Музеј примењене уметности, Београд 2002. 
[6] И.Суботић, В. Голубовић, Зенит 1921-1926,Народна библиотека Србије, Београд 2008. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
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Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, у паровима и самостални рад, дигитална презентација, 
филмске пројекције, рад на терену. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 15 усмени испит 40 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Студијско уметнички рад на Завршном (Мастер) раду 
Наставник: Изабрани ментор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: уписан 4. семестар студија 
Циљ предмета: 
Циљ предмета јесте да упозна студента са правилима, поступцима и процесима уметничко-истраживачог рада и 
његове презентације из области сликарства. 
− оспособљеност кандидата да самостално ефективно и ефикасно реши постављен конкретан проблем у оквиру 

подручја мастер академских  студија области ликовнауметност, 
− задовољавајућа способност примене теоријских знања ивештина у будућој уметничкој пракси из области 

ликовнауметност, 
− стицање знања о начину, структури и форми писања  теме Мастер  рада.  
Очекивани исходи:  
Студент је оспособљен да демонстрира примену вештина и теоријских основа стечених током студија, познавање 
стања уметничког-истраживања у области теме Мастер рада. 
Аутентична самостална уметничка личност, која се припрема да презентује ликовно уметничко дело. Студент 
оспособљен да кроз Мастер рада демонстрира лични креативни однос према реалним објектима и имагинацији, 
показже висок ниво познавања техничко-технолошких законитости изабраног медија за реализацију и доказала висок 
степен разумевања теоријских знање из области савремене ликовне уметности. Ооспособљавање за даље 
усавршавање током рада у струци праћењем одговарајуће стручне литературе, сарадња у тиму приликом решавања 
конкретних уметничких проблема. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
Студијско уметнички рад представља индивидуални облик креативног ликовног истраживања у области сликарства, у 
којем се преко консултација, предложених идеја и заједничке анализе, долази до одговарајућих ликовних решења. 
Студијско уметнички радпредставља део мастер рада. Подразумева реализовани сликарски опус у адекватно 
изабраним техникама. Самосталан рад студента на теми коју је одабрао са списка расположивих тема тема из 
уметничког и теоријско-уметничке групе предмета. Уметничко истраживање садржано у Мастер радује самостални рад 
кандидата кроз координиран рад кандидата и ментора. Ментор води кандидата у његовом раду и пружа му помоћ у 
целокупном процесу израде кроз: 
− Избор теме рада из ликовне уметности; 
− Формулисање наслова рада; 
− Постављање циља, предмета рада, метода и начина његовог решавања; 
− Избор начина обраде проблема, прикупљање, обрада и анализа и верификација применом уметничких 

истраживачких метода; 
− Коначно обликовање уметничког истраживања садржана у Мастер раду. 
Уметничка истраживање садржана у Мастер радудоказује да је овладао теоријским поставкама уметничког 
истраживања, теоријским знањима и вештинама из области ликовне уметности и да је успешно реализовао један 
комплетан уметнички истраживачки процес. 
Писани део студијско уметничког рада треба да садржи опис процеса самосталног истраживања и анализу уметничког 
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рада са закључком, илустрован потребном документацијом.У формалном смислу писани део рада мора да садржи:  
Након обављеног уметничког истраживања кандидат припрема уметничко истраживања садржана у Мастер раду у 
форми која садржи следећа поглавља: Предговор, Увод; Теоријски део/Главни текст; Уметнички део/репродукцију 
рада, Резултати и дискусија; Закључак; Преглед литературе. 
 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Самосталан уметничко истраживачки рад. 
Литература:  
[1] Umberto Eko, Kako se piše diplomski rad, Narodna knjiga/Alfa, Beograd, 2000. (превод са Енглеског језика на Српски) 
[2] Маринковић, С. Методологија научноистраживачког рада у музикологији, Факултет музичке уметности у Београду; 

Матица српска, Београд; Нови Сад, 2008. Јовановић, М. Три века српског сликарства, Дерета, Београд, 2009. 
Arnhajm, R. Umetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1998.  

[3] Пеић, М. Приступ ликовном дјелу, Школска књига, Загреб, 1981.  
[4] Божовић, З. Разговори о ликовној уметности, Беополис, Београд, 1965.  
[5] Завод за уџбенике и наставна средства; Универзитет уметности у Београду. Ликовне свеске 1-9, Beograd, 1996. 
[6] Кајтез, С. Сликарске технике, Чигоја штампа, Београд 2011. 
[7] Арнасон, Х. Х. Историја модерне уметности, Београд, 1975.  
[8] Трифуновић, Л. Српско сликарство 1900-1950, Нолит, Београд, 1973.  
[9] Олива, А. Б; Арган, Ђ. К. Модерна уметност 1770-1970-2000, Clio, Београд, 2004.  
[10] Kolarić, M. Evropski putevi srpske umetnosti, Prosvjeta - Zagreb, Equilibrium - Beograd, 2009 
[11] Доступна литература за области из којих је Мастер рад. 
Методе извођења наставе:   
Студенти при упису семестра бирају одговарајућу тему из ликовне уметности, а која је предложена од стране 
наставника. Ментор Мастер рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да изради 
уметничка истраживања садржана у Мастер раду у оквиру задате теме која је дефинисана задатком Мастер рада, 
користећи литературу предложену од ментора, као и додатну за потребе истраживања. Током израде уметничког 
истраживања садржаног у Мастер раду, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену 
литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног Мастер рада. У оквиру израде уметничког 
истраживања садржана у Мастер радустудент обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим 
наставницима који се баве проблематиком из области теме самог рада. У оквиру задате теме, студент по потреби 
врши и одређена истраживања и анализеа према задацима и активностима предвиђеним Мастер радом. 
Број часова  активне наставе Остали  

часови Предавања: 0 Вежбе: 0 Други облици наставе:30 
Оцена знања (Максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Израда уметничко истраживачког 
рада за потребе Мастер рада 

30 Усмени испит 30 

Уметнички радови 40 Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: МАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Стручна пракса  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Ииспуњене предиспитне обавезе из предмета Методика ликовног васпитања и образовања 2 
Циљеви стручне праксе:  
Увођење студената у наставни процес, упознавањем наставног часа кроз методичку праксу у функцији 
оспособљавања студената за самостално извођење наставе предметa ликовног образовања и васпитања. 
Очекивани исходи:  
Након успешног завршетка програма од студента се очекује да: припрема наставну јединицу, планира и организују 
наставни час ликовне културе у складу са савременим методичким искуствима кроз интеракцију ученика и 
наставника; анализира и процењујe властити и методички приступ других; примењује теоријско знање у наставној 
пракси у функцији самосталног извођења настaве ликовног образовања и васпитања. 
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Општи садржаји: 
Посета студентима ОАС ликовна уметност, гимназији, стручној школи и уметничкој школи. Увид у расположиву 
документацију. Кабинет. Припремна просторија. Библиотека. Присуствовање часу неком од часова ликовног 
образовања и васпитања. Разговор са предметним наставником. Извођење наставе предмета ликовног образовања 
и васпитања.  
Приликом извођења наставе обавезно је менторско присуство задужених предметних наставника. 
Литература  
[1] Карлаварис Богомил: ''Методика ликовног васпитања за основну и средњу школу''  
[2] Здравко Милинковић ''ЗБОРНИК, методички егземплари'', УЛУС, Београд 2008. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практични део: 0 Остало (ДОН):  1 
Методе извођења:  
Монолошка метода, дијалошка метода,  интерактивни приступ. Израда дневника стручне праксе.. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе    70 поена Завршни испит поена 
  Презентација дневника рада 30 
Квалитет изведених радова 70   
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : МАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Завршни (Мастер)  рад   
Наставник : Изабрани ментор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 9 
Услов за Мастер рад: Положени сви испити студијског програма МАС Класично сликарство 
Циљ предмета  
Циљ Мастер рада је имплементација свих стечених знања, вештина и способности кроз самосталну стваралачку 
праксу у форми циклуса слика/уметничког пројекта, способности студента да истраживачки процес и етапе рада 
елаборира у писаној форми и изведени уметнички рад/ пројекат усмено образложи и брани. 
Очекивани исходи:  
Мастер рад:  Самосталном реализацијом завршног рада студент исказује индивидуални интерпретативни однос 
према реалним објектима и имагинацији, као и способност за одговарајући избор медија. Израдом Мастер 
уметничког рада/ уметничког пројекта, писаним елаборатом и јавном одбраном, студент доказује компетентност за 
самостално уметничко истраживање, промишљање концепта уметничког циклуса/пројекта и исказује висок ниво 
специјализованих професионалних знања и вештина из области ликовних уметности – сликарства, ликовне теорије 
и историје уметности.  
Општи садржаји: 
Мастер рад је самосталан уметнички рад/ уметнички пројекат студента који студент писаним радом елаборира, 
усмено образлаже и брани. Студент презентује комплексан рад којим доказује високо познавање специфичности 
области ликовних уметности – сликарства, способност успостављања веза и корелација свих стечених сазнања из 
уметничких предмета, теоријских постулата визуелне уметности и савремене стваралачке праксе, као и ауторски 
израз у спроведеним уметничким истраживањима. 
Презентација уметничког рада/ уметничког пројекта студента представља јавно излагање (приказивање у неком од 
изложбених градских галерија или Концертно-изложбеном простору КИП Академије класичног сликарства) Мастер 
рада изведеног  у одговарајућем материјалу који је прилагођен теми (одговарајућа техника сликарства, односно 
одговарајући медији у визуелним уметностима). Писаним елаборатом студент прати све етапе процеса – од 
почетне идеје, преко скица и истраживања до финалне продукције изведене у одговарајућим медијима. Усменим 
излагањем, које је ограничено на 20 минута,  студент  образлаже теоријске и практичне аспекте уметничког 
истраживања, методе и анализу постигнутих резултата. Након завршеног усменог образложења чланови Комисије 
за оцену и одбрану Мастер рада постављају стручна питања кандидату која се односе на тему, садржај, ликовни 
концепт или методе израде уметничког рада. 
Број часова  активне наставе: Израда завршног рада ( ИР 7); Мастер рад (остали часови 4) 
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Предавања: /1 Вежбе: /0 ДОН: /0 ИР: 0 Остали часови: 4 
Методе извођења Мастер рада: Самостални рад на одабраној теми уметничког рада/пројекта, писање елабората, 
презентација и припрема усмене одбране  

Оцена  (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Конципирање теме на основу уметничких 
истраживања и визуелних материјала 

10 Оцена презентованог 
уметничког рада/пројекта 

35 

Реализација рада на основу одобрене теме 40 Писани елаборат 10 
  Усмена одбрана 5 
Свега 50  50 
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