
 

 

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

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА  СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

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

ОАС 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. ОАС-КС-Ц-1 Цртање  1 I 3 3 0 0 7,9 8 УП О  
2. ОАС-КС-ТС-1 Сликарска технологија  1 I 2 2 0 0 4,7 6 ТУ О  
3. ОАС-КС-Г-1 Графика  1 I 2 2 0 0 3,2 4 УП О  
4. ОАС-КС-ПА-1 Пластична анатомија  1 I 1 1 0 0 3,2 4 ТУ О  
5. ОАС-КС-ИУ-1 Историја уметности  1 I 1 1 0 0 3,2 4 ДХ О  
6. ОАС-КС-ЕЈ-1 Енглески језик  1 I 1 1 0 0 3,2 2 ДХ О  
7. ОАС-КС-МУ Менаџмент у уметности I 1 1 0 0 3,2 2 ДХ О  
8. ОАК-КС-Ц-2 Цртање  2 II 3 3 0 0 7,9 8 УП О  

19. ОАК-КС-ТС-2 Сликарска технолoгија  2 II 2 2 0 0 4,7 6 ТУ О  
10. ОАК-КС-Г-2 Графика  2 II 1 1 0 0 3,2 4 УП О  
11. ОАК-КС-ПА-2 Пластична анатомија  2 II 1 1 0 0 3,2 3 ТУ О  
12. ОАК-КС-ИУ-2 Историја уметности  2 II 1 1 0 0 3,2 3 ДХ О  
13. ОАК-КС-ЕЈ Енглески језик 2 II 1 1 0 0 3,2 3 ДХ О  
14. ОАС-КС-И-1 Информатика у уметности  II 1 1 0 0 3,2 3 ТУ О  

Укупно часова по виду наставе у години  21 21 0 0 0 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 42 0     

Укупно часова по виду  наставе у години 42     
ДРУГА ГОДИНА 

1.  ОАК-КС-С-1 Сликање  I III 2 2 0 0 7,9 5 УП О  
2.  ОАК-КС-ТС-3 Сликарска технологија 3 III 2 2 0 0 6,1 5 ТУ О  
3.  ОАК-КС-Г-3 Графика  3 III 1 1 0 0 4,7 2 УП О  
4.  ОАК-КС-В-1 Вајање  1 III 1 1 0 0 1,5 3 УП О  
5.  ОАК-КС-ВА-3 Вечерњи  акт  1 III 1 1 0 0 1,5 2 УП О  
6.  ОАК-КС-ИУ-3 Историја уметности  3 III 1 1 0 0 1,5 3 ДХ О  
7.  ОАК-КС-К-1 Просторни односи  1 III 1 1 0 0 3,2 2 ТУ О  
8.  ОАК-КС-ЕЈ-2 Енглески језик  3 III 1 1 0 0 1,5 2 ДХ О  
9.  ОАК-КС-И1 Предмет изборног блока  1 III 2 2 0 0 1,5 6 УП  ИГ 1 



 

 

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

 

КЊИГА ПРЕДМЕТА  СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

 ОАК-КС-И1-1 Икона и фреска  1           
 ОАК-КС-И1-2 Рестаурација и конзервација  1           

10.  ОАС-КС-С-2 Сликање  2 IV 2 2 0 0 3,2 5 УП О  
11.  ОАС-КС-ТС-4 Сликарска технологија  4 IV 2 2 0 0 6,1 5 ТУ О  
12.  ОАС-КС-Г-4 Графика  4 IV 1 1 0 0 4,7 2 УП О  
13.  ОАС-КС-В-2 Вајање  2 IV 1 1 0 0 1,5 3 УП О  
14.  ОАС-КС-ВА-2 Вечерњи  акт  2 IV 1 1 0 0 1,5 2 УП О  
15.  ОАС-КС-ИУ-4 Историја уметности  4 IV 1 1 0 0 1,5 3 ДХ О  
16.  ОАС-КС-К-2 Просторни односи 2 IV 1 1 0 0 3,2 3 ТУ О  
17.  ОАС-КС-И2 Предмет изборног блока  2 IV 2 2 0 0 1,5 7 УП  ИГ 2 

 ОАС-КС-И2-1 Икона и фреска  2           
 ОАС-КС-И2-2 Рестаурација и конзервација  2           

Укупно часова по виду наставе у години  23 23 0 0 0 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 46 0     

Укупно часова по виду  наставе у години 46     
ТРЕЋА ГОДИНА 

1.  ОАС-КС-С-3 Сликање  3 V 2 2 0 0 3,2 6 УП О  
2.  ОАС-КС-ТС-5 Сликарска технологија  5 V 2 2 0 0 11,3 6 ТУ О  
3.  ОАС-КС-ВА-3 Вечерњи акт  3 V 1 1 0 0 4,7 2 УП О  
4.  ОАС-КС-И3 Предмет изборног блока  3 V 2  2 0 0 4,7 6   ИГ 3 

 ОАС-КС-И3-1 Монументално сликартство  1        УП   
 ОАС-КС-И3-2 Методика ликовног васпитања и образовања  1        ДХ   

5.  ОАС-КС-ИУ-5 Историја уметности 5 V 1 1 0 0 1,5 3 ДХ О  
6.  ОАС-КС-И4 Предмет изборног блока  4 V 2 2 0 0 1,5 7 УП  ИГ 4 

 ОАС-КС-И4-1 Вајарске технике и материјали 1           
 ОАС-КС-И4-2 Трансмедијска истраживања  1           

7.  ОАС-КС-И5 Предмет изборног блока  5 VI 2 2 0 0 3,2 6 УП  ИГ 5 
 ОАС-КС-И5-1 Вајарске технике и материјали  2           
 ОАС-КС-И5-2 Трансмедијска истраживања  2           

8.  ОАС-КС-С-4 Сликање  4 VI 2 2 0 0 11,3 3 УП О  
9.  ОАС-КС-ТС-6 Сликарска технологија  6 VI 2 2 0 0 4,7 2 ТУ О  
10.  ОАС-КС-ВА-4 Вечерњи акт  4 VI 1 1 0 0 4,7 1 УП О  
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11.  ОАС-КС-И6 Предмет изборног блока  6 VI 2 2 0 0 3,2 6   ИГ 6 
 ОАС-КС-И6-1 Монументално сликартство  2        УП   
 ОАС-КС-И6-2 Методика ликовног васпитања и образовања  2        ДХ   

12.  ОАС-КС-ИУ-6 Историја уметности  6 VI 1 1 0 0 1,5 1 ДХ О  
13.  ОАС-КС-СП Стручна пракса VI 0 0 1 0 3,2 3 ТУ О  
14.  ОАС-КС-СУР Студијско уметнички рад на завршном раду VI 1 1 0 0 3,2 1 ТУ О  
15.  ОАС-КС-ЗР Завршни рад VI 0 0 0 6 3,2 7 УП О  

Укупно часова по виду наставе у години  21 21 1 6 0 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ  0     

Укупно часова по виду  наставе у години 49     
Укупно часова по виду наставе у години 22 21 1 6 8 60    
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ 42 8     

Укупно часова по виду  наставе у години 50     
Укупно часова активне наставе на све године студија 42+46+49=137 (2.055)     

Укупно ЕСПБ на све године студија 180    
 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „МБ“  Б Е О Г Р А Д 
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повратак на списак 

 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство. 
Назив предмета: ЦРТАЊЕ 1 
Наставник/наставници: Ивана Соколовски, Ђорђе Соколовски, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним елементима ликовног језика, линија, композиција, валер, перспектива. 
Овладавање линијом као елементарним ликовним изразом и цртежом као основном ликовном дисциплином; као и 
стицање неопходне сигурности и рутине. 
Развијање осећаја, савладавање пропорција, правилно компоновање фигуре, те овладавање форматом. 
Култивисање потеза. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за примену основних елемената цртања угљеном, графитном оловком, тушем и 
зашиљеним дрвцетом и четком 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Цртање угљеном, оловком, тушем и дрвцетом, четком. 
Студија портрета, портрета с рукама, студија фигуре у простору, студија акта, фигура у интeракцији са 
окружењем,tj.eнтеријером,екстеријером, студија мртве природа, скице, кроки цртежи. 
Студије се раде у природној величини, угљеном на натрон папиру; на великим рамовима и таблама.  
Скице и тзв. Мали цртежи се изводе графитним оловкама различитих тврдоћа и дебљина, пресованим угљеном,  
Практична настава 
Вежбе цртања и обавезне изложбе. 
Литература  
[1] Општа историја уметности, монографије, обилазак музеја и галерија  
[2] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991;  
[3] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ; 
[4] „Историја сликарства од Ђота до Сезана“, Мајкл Леви; „Југославија“ Београд 1967. ; 
[5] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ;  
[6] „Цртање животиња“, Виктор Амбруш, Дерета, Београд 2002. ;  
[7] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ; 
[8] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[9] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ;  
[10] „Drawing, Mastering the Language of Visual Expression“, Keith Micklewright, Laurenc King Publishing, 2005. ; 
[11] “Drawings by German Artists in the department of Prints and Drawings in the British Museum; VOLUME I: 

CATALOGUE“, John Rowlands, The Trustees of the British Museum, London, 1993. ;  
[12] “Leonardo & Michelangelo”, Paul Hamlyn, 1964. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложбе студената. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 Завршна изложба 30 
практична настава 20   
колоквијум-и 20   
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Сликарска технологија  1 
Наставник : СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним материјалима и средствима која се користе у технолигији сликарства.   
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен и упознат да користи основне сликарске материјале у процесу рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- Историјски преглед, општа подела и производња, особине 
- Еластични носач - папир - састав, врсте, производња 
- Платно - састав, врсте 
- Чврсти материјали - дрво - физичко-хемијске особине – врста, обрада 
- Цртачке технике и материјали увод у историјат – подела 
- Врсте цртаћег папира – подела према тежини 
- Цртачке технике – увод и подела 
- Суве цртачке технике – угљен, креда и пастел 
- Суве цртачке технике – оловка и сребренка 
- Фиксативи 
- Мокре цртачке технике – перо и туш 
 Практична настава  
- Припрема платна за носиоце, клинасти оквири 
- Припрема папира – импрегнација – премази 
- Врсте препарирања за папирне носиоце 
Литература  
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија 

ликовних уметности 1951. , 
[2] ''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[3] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[4] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999. 

„Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, изложбе студената. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
Присуство у току предавања 30 Усмени испит 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 

Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ГРАФИКА 1 
Наставник/наставници:  Максимовић Ковачевић  Д. Милена 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
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Упознавање са уметничком графиком као самосталном уметничком дисциплином, са њеним специфичним 
изражајним,технолошким и продуктивним могућностима, као и историјатом и местом у савременој уметности. Увод у 
технологију графике и савладавање техника високе штампе, предвиђеног програма и материјала који се 
употребљавају. 
Исход предмета  
Савладавање израде линореза у једној боји, кроз линеарни цртеж, као и процеса штампе, ручно и механички, помоћу 
пресе за дубоку штампу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у технологију високе штампе, представљање предвиђеног програма, динамике и материјала који се користе. 
Навођење примера коришћења линореза и дрвореза у историји уметности, упућивање на литературу, посећивање 
изложби. 
Упознавање са еснафским кодексом и начином потписивања тиража и сигнирања сваког отиска, као и третирањем 
матрице по закљученом тиражу. 
Практична настава  
Израда скица, цртањем четком и тушем, употребом линије, шрафуре и површине. 
Савладавање преношења скице на подлогу- линолеум. 
Израда матрице употребом алата за резање. 
Употребе ваљка, као и прављење и наношење боје за штампу на матрицу.  
Израда  радова помоћу ручног начина штампе, а потом механичким путем, коришћењем пресе за дубоку штампу. 
Литература 
[1] Џевад Хозо „Умјетност мултиоригинала, култура графичког листа“ Прва књижевна комуна, Мостар, Југославија;;  
[2] „Историја српске графике XV-XX века, Вања Краутt; BethGrabowski, Bill Fick “Printmaking, A complete guide to 

materials and proces”,  
[3] Laurence King Publishing; „Немачка експресионистичка графика 1905-1920”издање Музеја савремене уметности, 

Београд, Југославија;  
[4] “Отисак времена 70”, Графички колектив, Зборници, уредник Љиљана Ћинкул, Београд, 2019. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавање, практични рад, обилазак изложби 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 изложба 30 
практична настава 30   
квантитет радова 20 ..........  
    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ПЛАСТИЧНА АНАТОМИЈА   1 
Наставник : Иван Цањар 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН  
Број ЕСПБ:  4 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са анатомском структуром(лобања,кичмени стуб,кости груднoг коша) човека и упоређивање и 
паалелно упознавање са анатомијом животиња.. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за примену знања везаних за анатомску структуру (лобања,кичмени стуб,кости грудног коша) 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

човека и животиња 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Упознавање кроз предавање и цртање, са костуром човека и животиња. 
Акценат је на лобањи,кичменом стубу и костима грудног коша 
Позиционе разлике костура животиња. 
 Практична настава  
Упознавање са функционалним значајем наведених делова скелета као и учешћем одређених костију у одређивању 
спољашњег изгледа тела 
Позиционирање наведених костију у оквир цртежа рађеног по живом моделу  
Литература  
[1] „Атлас упоредне анатомије II део“, В. Симић; Научна књига, Издавачко предузеће Народне Републике Србије, 

Београд 1947. ;  
[2] „Portraiture“, Shearer West; Oxford University Press 2005. ; 
[3] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[4] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ; 
[5] „Пластична анатомија животиња“, W. Tank; Београд 1966. ; 
[6] „Atlas of Human Anatomy for the Artist“, Stephen Rogers Peck; Oxford University Press, 1979. ;  
[7] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ; 
[8] „Цртање животиња“, Виктор Амбруш, Дерета, Београд 2002. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава:1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
Aктивност у току предавања 30 изложба 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
    

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 1 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ.  
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са облицима уметничког израза и околностима њиховог настанка у најранијој фази 
цивилизације,  у циљу препознавања појма «класично» у уметности као и обликовања сопствених креативних 
потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за најраније епохе 
људског стваралаштва; омогућиће им повезивање и поређење појединих појава, стилских целина и феномена у 
оквиру датог периода; пружиће им усавршавање у писменом и усменом изражавању и самосталној анализи кроз 
дискусије, као и израду и излагање семинарског рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс обухвата почетке креативности људског друштва: праисторијски период (епохе у каменом добу, доба обраде 
метала, почеци античких цивилизација) и најраније културе историјских периода (древни Египат, Асирија 
Месопотамија, Персија, Грчка, уметност Етрураца, антички Рим) у светској, као и одјеци појединих епоха у 
националној уметности.  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Практична настава  
Анализа појединих тематских целина, рад на терену (музејске поставке, археолошки локалитети, културно-историјски 
споменици), презентација семинарских радова. 
Литература  
[1] H.V. Janson,Istorijaumetnosti, Beograd, Prosveta, 1996.  
[2] Д.Срејовић, А.Цермановић,Речник грчке и римске митологије, СКЗ-Службени лист, Beograd 2004. 
[3] H.Keler, Rimskocarstvo, Bratstvojedinstvo, NoviSad, 1970. 
[4] B.Gavela, IstorijaumetnostiantičkeGrčke, Naučna – KMD, Beograd 2007. 
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 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
    
 

повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1                                  
Предметни наставник:   Миливојевић Гордана,  
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, II семестар 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Уравнотежити употребу граматике и вокабулара, стручног и општег, говорног и писаног језика ради 
оспособљавања студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом на стручној терминологији као 
основе за коришћење уџбеничке литературе и праћење стручних и научних публикација. 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком (reading, writing, listening, speaking), 
као и за коришћење енгелске литературе из области уметности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Граматика – question forms; positive and negative verb forms, words and phrases; modal verbs and phrases; 
Present Continuous; Present Simple; Present Perfect Simple; Present Perfect Continuous; Past Simple; Past 
Continuous; used to; Past Perfect  
Вокабулар – weekend activities; likes and dislikes; adjectives to describe feelings; prepositions with adjectives; 
work collocations; in the kitchen; sleep; gradable and strong adjectives; adverbs; phrasal verbs: travel; phrases 
with travel, get, go on; suffixes for adjectives and nouns; music collocations; character adjectives; adjectives to 
describe behavior; art vocabulary 
Практична настава 
Развијање вештина писања, читања, слушања и причања у граматичким и вокабуларским оквирима 
обрађеним на часовима теоријске наставе;  
Real world situations – question tags; showing concern, giving and responding to advice; asking for and making 
recommendations; softening opinion, making generalisations 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
[1] Литература  
[2] C. Redston, G. Cunningham, Face2Face Intermediate Student’s Book, Cambridge:CUP (2012)  
[3] Face2Face Intermediate DVD-ROM, Cambridge:CUP (2012) 
[4] Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge:CUP (2002) 
[5] Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge:CUP (2001) 
[6] izbor stručnih tekstova www.artyfactory.com, www.incredibleart.org, www.biography.com, www.wikipedia.com, 

www.enchantedlearning.com 
Број часова  активне наставе  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима,самостални рад, уз употребу 
аудио-визуелних средстава. 

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

Укупно 60  40 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: Менаџмент у уметности  
Наставник/наставници: Александар Дамњановић, Љиљана Контић, Јањић Данијела 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Разумевање улоге и значаја менаџмента за успешно реализовање циљева и мисије пословања уметничких 
организација, као и важности стратешког управљања и планирања у уметности. Стицање основних знања о 
процесима управљања и организовања и формирање компетентних стручњака, оспособљених за управљање и 
организовање пословних процеса у организацијама из области уметности. 
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; 

http://www.artyfactory.com/
http://www.incredibleart.org/
http://www.biography.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.enchantedlearning.com/


 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

− 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 
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 Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
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) 
Одређује се на основу aктивности у току предавања (15), колоквијума (20), семинара (25) и завршног усменог 
испита (50). 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 30 
практична настава 20 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ЦРТАЊЕ 2 
Наставник/наставници: Ивана Соколовски, Ђорђе Соколовски, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Положен испит из ЦРТАЊА I 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним елементима ликовног језика, линија, композиција, валер, перспектива. 
Овладавање линијом као елементарним ликовним изразом и цртежом као основном ликовном дисциплином; као и 
стицање неопходне сигурности и рутине. 
Развијање осећаја, савладавање пропорција, правилно компоновање фигуре, те овладавање форматом. 
Култивисање потеза.Цртање четком, увод у валерско сликање, валерски кључеви, валерски колаж, валерски цртеж 
пастелом у три вредности. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за примену основних елемената цртања угљеном, графитном оловком, тушем и 
зашиљеним дрвцетом, пером, те пастелима, оловкама у боји и сл. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Цртање угљеном, оловком, тушем и дрвцетом, четком и пером. 
Студија портрета, портрета с рукама, студија фигуре у простору, студија акта, фигура у интeракцији са 
окружењем,tj.eнтеријером,екстеријером, студија мртве природа, скице, кроки цртежи. 
Студије се раде у природној величини, угљеном на натрон папиру; на великим рамовима и таблама.  
Скице и тзв. Мали цртежи се изводе графитним оловкама различитих тврдоћа и дебљина, пресованим угљеном, 
пастелима, оловкама у боји, тушем, пером, четкама и зашиљеним дрвцетом, на најразличитијим папирима; 
разноврсних текстура, формата, облика.  
Практична настава 
Вежбе цртања и обавезне изложбе 
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Литература  
[1] Општа историја уметности, монографије, обилазак музеја и галерија  
[2] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991;  
[3] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ;  
[4] „Историја сликарства од Ђота до Сезана“, Мајкл Леви; „Југославија“ Београд 1967. ;  
[5] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ;  
[6] „Цртање животиња“, Виктор Амбруш, Дерета, Београд 2002. ; 
[7] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ;  
[8] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[9] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ;  
[10] „Drawing, Mastering the Language of Visual Expression“, Keith Micklewright, Laurenc King Publishing, 2005. ; 
[11] “Drawings by German Artists in the department of Prints and Drawings in the British Museum; Fedor Kresak, „Edgar 
[12] Degas“, Tatran, Bratislava, 1986.; Miloslava Neumannova, „Vincent van Gogh – Kresby“, Odeon, Prag, 1987.;  
[13] Gilles Neret, „Auguste Rodin/ Sculptures and Drawings“, Taschen, 1994. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, изложбе студената 

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

активност у току предавања 30 Завршна изложба 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   

    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Сликарска технологија  2 
Наставник: СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из Сликарска технологија  1 
Циљ предмета 
Упознавање студената са материјалима и средствима, заступљеним у технолошком процесу настанка сликарског 
ликовног дела. Циљ предмета је да упозна студента са везивима и пигментима у технолигији сликарства. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за примену везива и пигмента у сликарској технологији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- Везива – увод и припрема 
- Хидрофилна везива 
- Липофилна везива 
- Синтетска везива – начин добијања и примена 
- Смоле и лакови – начин добијања и њихова примена у пракси 
- Помоћна средства 
- Пигменти – историјски преглед општа подела и производња – особине, осетљивост и начин добијања 
- Физичко-хемијске особине пигмената 
- Бели пигменти 
- Црни, смеђи, жути и плави – пигменти 
- Црвени, зелени и љубичасти - пигменти 
 Практична настава  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
- Везива и начини добијања – вежба 
- Справљање боја – вежба 
- Тест   
Литература  
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија 

ликовних уметности 1951.  
[2] ,''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[3] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[4] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999 
[5] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложбе студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
Присуство у току предавања 30 Усмени испит 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ГРАФИКА 2 
Наставник/наставници: Максимовић Ковачевић Д. Милена 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ ГРАФИКЕ 1 
Циљ предмета 
Савладавање прављења слике помоћу више матрица, употребом више боја, преклапањем, као и тонско грађење 
слике градацијом. 
Упознавање са могућношћу штампања матрице  и као дубоку и као високу штампу. Представљање техника 
линогравура и монотипије. 
Исход предмета  
Оспособљавање студента за израду вишебојних графика, као и савладавање алтрнативних метода коришћења 
линолеума у савременој уметничкој графици, чиме обогаћују формирање свог уметничког израза.Упознавање са 
линогравуром, техником посебно негованом на Београдском Факултету ликовних уметности, коју је дефинисао проф 
Бошко Карановић 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјат штемпе у боји преко јапанских вишебојних дрвореза и ренесансних мајстора, до револуционарне 
уметностии, експресионизма и поп арта. Упознавање са читавим низом метода прављења вишебојног линореза, кроз 
предочавање особености одређених боја и коришћење сликарских материјала. 
Практична настава  
Израда скица коришењем више боја или тонова једне боје. 
Преношење скице на, за сваку боју, посебно направљену матрицу и њихово уклапање- пасовање. 
Савладавање поступног штампања сваке боје посебно, од светле ка тамној. 
Стварање линогравуре премазивањем лаком и директним цртањем по матрици и штапање поступком дубоке 
штампе. 
Монотипија- техника стварања јединственог отиска директним цртањем и сликањем на матрици. 
Литература  
[1] Џевад Хозо „Умјетност мулти оригинала, култура графичког листа“ Прва књижевна комуна, Мостар, Југославија  
[2] „Историја српске графике XV-XX века, Вања Краут; BethGrabowski, Bill Fick “Printmaking, A complete guide to 

materials and proces”, Laurence King Publishing; „Графике немачких експресиониста” издање Музеја савремене 
уметности, Београд, Југославија;  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
[3] “Prints of the Twentieth Century”, Thames and Hadson; J.D.Fineberg , Art Since 1940: Strategies of Being, H.N. 

Abrams, 1995.; 
[4] V.Kandinski, O duhovnom u umetnosti : posebno u slikarstvu: saosamslikaidesetoriginalnihdrvoreza, Beograd 2004. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Теоријска, практична, обилазак актуелних изложби 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 изложба 30 
практична настава 30   
Квантитет радова 20 ..........  
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ПЛАСТИЧНА АНАТОМИЈА   2 
Наставник: Иван Цањар 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН  
Број ЕСПБ:  3 
Услов: положен испит Пластична анатомија  1 
Циљ предмета 
Упознавање студената са анатомском структуром(кости горњих екстремитета,рамено лопатични 
појас,кости доњих екстрмитета,карлични појас) човека и упоређивање и паталелно упознавање са 
анатомијом животиња.. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за примену знања везаних за анатомску структуру (горњи 
екстремитет,рамено лопатични појас,доњи екстрмитети,карлични појас) човека и животиња 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Упознавање кроз предавање и цртање, са костуром човека и животиња. 
Акценат је на костима горњих екстремитета,лопатици,доњим екстремитетима и карличном појасу 
Позиционе разлике костура животиња. 
 Практична настава  
Упознавање са функционалним значајем наведених делова скелета као и учешћем одређених костију у 
одређивању спољашњег изгледа тела 
Позиционирање наведених костију у оквир цртежа рађеног по живом моделу 
Литература  
[1] „Атлас упоредне анатомије II део“, В. Симић; Научна књига, Издавачко предузеће Народне Републике Србије, 

Београд 1947. ;  
[2] „Portraiture“, Shearer West; Oxford University Press 2005. ;  
[3] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[4] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ;  
[5] „Пластична анатомија животиња“, W. Tank; Београд 1966. ;  
[6] „Atlas of Human Anatomy for the Artist“, Stephen Rogers Peck; Oxford University Press, 1979. ;  
[7] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ;  
[8] „Цртање животиња“, Виктор Амбруш, Дерета, Београд 2002. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава:1 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Aктивност у току предавања 30 изложба 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 2 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                                
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положена Историја уметности 1 
Циљ предмета 
Упознавање са облицима уметничког израза и околностима њиховог настанка од првих наговештаја хришћанске 
уметности до краја средњег века, у циљу препознавања појма «класично» у уметности као и обликовања сопствених 
креативних потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за почетке и развој 
хришћанске уметности у Европи и Србији; омогућиће им повезивање и поређење појединих појава, стилских целина 
и феномена у оквиру датог периода; пружиће им усавршавање у писменом и усменом изражавању и самосталној 
анализи кроз дискусије, као и израду и излагање семинарског рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс обухвата уметност периода позне антике и раног хришћанства, као и даљи развој европске уметности 
засноване на хришћанском учењу на примерима уметности Византијског царства, ренесансе Каролинга, романике и 
готике, као и испољавање ових уметничких епоха у националној уметности.  
Практична настава 

Упознавање са појединим тематским целинама, рад на терену (музеји, археолошки локалитети, културно-
историјски споменици), излагање семинарских радова. 
Литература  
[1] H.V. Janson,Istorijaumetnosti, Beograd, Prosveta, 1996.  
[2] F. Gerke, Kasnaantikairanohrišćanstvo, Bratstvo-jedinstvo, Novi Sad 1974. 
[3] С. Пеинтер, Историја средњевековне Еропе, Clio, Бањалука - Београд 1997. 
[4] В. Ђурић, Византијске фреске, Југославија, Београд 1975. 
[5] С.Радојчић, Старосрпскосликарство, Нолит, Београд 1966. 
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 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
 

повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  2                                  
предметни наставник:   Гордана Милојевић  
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, II семестар 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положен испит из Енглески језик 1 
Циљ предмета 
Уравнотежити употребу граматике и вокабулара, стручног и општег, говорног и писаног језика ради 
оспособљавања студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом на стручној терминологији 
као основе за коришћење уџбеничке литературе и праћење стручних и научних публикација. 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком (reading, writing, listening, 
speaking), као и за коришћење енгелске литературе из области уметности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Граматика – question forms; positive and negative verb forms, words and phrases; modal verbs and phrases; 
Present Continuous; Present Simple; Present Perfect Simple; Present Perfect Continuous; Past Simple; Past 
Continuous; used to; Past Perfect  
Вокабулар – weekend activities; likes and dislikes; adjectives to describe feelings; prepositions with 
adjectives; work collocations; in the kitchen; sleep; gradable and strong adjectives; adverbs; phrasal verbs: 
travel; phrases with travel, get, go on; suffixes for adjectives and nouns; music collocations; character 
adjectives; adjectives to describe behavior; art vocabulary 
Практична настава 
Развијање вештина писања, читања, слушања и причања у граматичким и вокабуларским оквирима 
обрађеним на часовима теоријске наставе;  
Real world situations – question tags; showing concern, giving and responding to advice; asking for and 
making recommendations; softening opinion, making generalisations. 
Литература  
[1] C. Redston, G. Cunningham, Face2Face Intermediate Student’s Book, Cambridge:CUP (2012)  
[2] Face2Face Intermediate DVD-ROM, Cambridge:CUP (2012) 
[3] Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge:CUP (2002) 
[4] Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge:CUP (2001) 
[5] izbor stručnih tekstova www.artyfactory.com, www.incredibleart.org, www.biography.com, www.wikipedia.com, 

www.enchantedlearning.com 
Број часова  активне наставе  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима,самостални рад, уз употребу 
аудио-визуелних средстава. 

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

Укупно 60  40 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Информатика у уметности 

http://www.artyfactory.com/
http://www.incredibleart.org/
http://www.biography.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.enchantedlearning.com/


 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Наставник: Ратко Ивковић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената класичног сликарства са савременим теоријским и практичним аспектима примене 
информатике у ликовној уметности и оспособљавање студената да овладају основама информационих технологија, 
хардверском и софтверском основом савремених рачунарских система, феноменом умрежавања и Интернета и 
техникама примене рачунара у пословању.  
Увод у програмирање са примерима у Visual Basic -u.  Кроз практичне лабораторијске вежбе стичу се основе 
рачунарске писмености у погледу оперативних система, рада са датотекама, употребе програма за обраду текста и 
рада на Интернету. Циљ предмета је упознавање студената са појмовима везаним за рачунарство и информационе 
технологије, софтвер, информационе системе, Интернет, управљачке системе база података, итд. Циљ је 
савладавање делова Microsoft Office пакета и Web технологија. Градиво је изложено на начин који омогућава да се 
најпре кроз предавања сагледају пакети уз мултимедијалне демонстрације важних процедура, а затим да се кроз 
вежбе уз конкретне задатке примени научено градиво. 
Исход предмета:  
Стицање теоријских и практичних знања студената класичног сликарства о хардверу, оперативним системима, 
апликативним софтверима, употреба електронске поште и Интернета и увод у савремене информационо 
комуникационе технологије. 
Спознаја могућности, перформанси и апликативности конкретних софтверских алата омогућиће студентима ефикасно 
коришћење информационо-комуникационих технологија у креирању својих уметничких дела, пословних апликација и 
симулацији пословних процеса у уметничким делатностима. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава: 
Основе хардвера унутар рачунара. Основе хардвера–периферије. Основе софтвера. Основне пословне апликације. 
Графика, дигитални медији и мултимедија. Обрада Слике и Компјутерска Визија. Базе података. Рачунарске мреже и 
основе телекомуникација. Безбедност и ризици. Интернет и WWW.  
Практична настава: 
Инсталација и коришћење софтверских решења у МS Office  (Word, Excel, Power Point). Принципи и софтверска 
решења за кодовање информационог садржаја. Симулација креирања и функционисања пословног информационог 
система. Претраживање информационих садржаја доступних на Интерну. Симулација креирања рачунарске мреже и 
валидација протока информација и доступних путања у мрежи. Софтверска решења за заштиту података у рачунарским 
мрежама. 
Литература  
[1] Милосављевић М, Веиновић М., Грубор Г., “Информатика”, Универзитет Сингидунум, 2013. 
[2] Beekman G., Beekman B. “Digital Planet, Tomorrow’sTechnology and You“, Prentice Hall, 10th edition, 2012. 
[3] James A. Seen, ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА, Компјутер библиотека, 2004. 
[4] Драган Ћосић & Владан Митић, Компјутерске и комуникационе технологије, Пословни и правни факултет 

Младеновац-Београд Универзитета Унион никола Тесла Београд, ISBN: 978-86-6375-125-5, стр. 209, 2020. 
[5] Раде Станкић, Пословна Информатика, Економски факултет Универзитета у Београду, ISBN: 978-86-403-1513-5, стр. 396, 

2018. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе у рачунарском центру, интерактивни 
рад у групи на пројектном задатку. 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит / 
Практична настава 5 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 50   
Израда семинарског рада 10 Укупно 100 
 

повратак на списак 
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АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: СЛИКАЊЕ 1 
Наставник/наставници: Ана Церовић, Ђорђе Соколовски,  Дамјан Мартиновић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са техникама акрилика и уљаног сликања уз појачавање колористичког интезитета. 
Исход предмета  
Студенти ће из студијског програма цртежа савладати нову проблематику сликања у редукованом колориту. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у историјат сликарства. 
Практична настава  
Сликање акриликом и уљаним бојама. Сликање са појачаним колористичким вредностима. Пастуозно и лазурно 
сликање са варирањима бојенаог намаза (четка, шпахтла, прст, крпа, папир итд.). 
Литература : 
[1] Општа историја уметноти, монографије, музеји  
[2] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991;  
[3] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ;  
[4] „Пластична анатомија животиња“, W. Tank; Београд 1966. ;  
[5] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. ;  
[6] „Енциклопедија сликарства и графике“, Lotar Altman; Мали принц, Београд 2006. ;  
[7] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. ;  
[8] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту ; 
[9] „Kako koristiti i mešati boje“, Tony Paul; Valera, Beograd, 2007. ;  
[10] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[11] „Portraiture“, Shearer West; Oxford University Press 2005. ; 
[12] „Уметност и визуелно опажање“, Rudolf Arnhajm; СКЦ, Београд 1998. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложба насталих радова на крају семестра 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 ИЗЛОЖБА 50 
практична настава 20   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : : ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: Сликарска технологија  3 
Наставник: СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положен испит из ТЕХНОЛОГИЈА СЛИКАРСТВА  II 
Циљ предмета 
Упознавање студента са технолошким процесом импрегнације и препарирања посних полумасних и масних 
препаратура.  
Исход предмета  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Студент ће бити оспособљен за примену посних, полумасних и масних препаратура на платну, дрвету и металу и да 
кроз вежбу користи темперу, јајчану темперу и акрилик. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- материјали класичне и синтетске препаратуре – везива пуниоци белила 
- штафелајно сликарство – технике: акварел, гваш, темпера 
 Практична настава  
- импрегнација даске и препарирање 
- шпановање платна – туткало – препаратура 
- класична препаратура – посни – вежба: импрегнација даске и платна 
- класична препаратура – емулзиона – вежба: препарирање даске и платна 
- класична пепаратура – масна – вежба: препарирање платна, структура, тонирање, изолација препаратуре 
- синтетска препаратура – вежба: импрегнација 
- синтетска препаратура – вежба: препарирање платна синтетском препаратуром, структуре 
- штафелајно сликарство – вежба: пастел, акварел, гваш, темпера, уље и акрилик 
- лакирање слике – вежбе 
- завршни испит 
Литература:  
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија 

ликовних уметности 1951.  
[2] ,''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[3] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[4] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999. 
[5] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Присуство у току предавања 30 Усмени испит 40 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм :  ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ГРАФИКА 3 
Наставник/наставници: Максимовић Ковачевић Д. Милена 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ ГРАФИКЕ 2 
Циљ предмета 
Упознавање студената са технологијом израде матрице механичким или хемијскимпутем на металној подлози и 
штампања техника дубоке штампе- бакропис, акватинта, сува игла и мецотинта. 
Исход предмета  
Студент ће савладати безбедан процес израде матрице хемијским или механичким путем на металној подлози,  
утискивање и брисање боје,одабир адекватног папира за одређену технику, као и коришћење пресе у складу са 
одабраном методом, употребом линеарног и лавираног цртежа. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са еволуцијом техника дубоке штампе од граверског заната за украшавање металних предмета, преко 
илуминације књига, до, и у савременој уметности свеприсутног уметничког медија. 
Предавање о врстама папира који се могу користити, како се третирају у зависности од одабране технике, као и о 
употреби специфичних боја, њиховим технолошким својствима и могућности манипулације њима. Посећивање 
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актуелних изложби.  
Практична настава  
Израда скица коришћењем линије и шрафуре. 
Обрада металне плоче, цинка или алуминијума, полирање и одмашћивање. 
Преношење скице на припремљену металну подлогу и цртање графичким алаткама. 
Грундирање и заштита плоче, третирање киселином, механичко цртање графичким алткама.  
Одабир и припрема папира за штампу квашењем. 
Припрема боје за дубоку штампу разређивањем или згушњавањем. 
Правилна употреба пресе и подешавање притиска за оптималан резултат. 
Литература  
[1] Џевад Хозо „Умјетност мултиоригинала, култура графичког листа“ Прва књижевна комуна, Мостар, Југославија  ;  
[2] Коста Богдановић и Бојана Бурић „ Теорија форме „ – издавач: Завод за уџбенике, Београд 1999. ;   
[3] Ђина Пиксел „ Општа историја уметности – издавач: Вук Караџић, Београд 1974. ;  
[4] „Историја српске графике XV-XX века, Вања Краут; Дечије новине, Горњи Милановац 1985.;  
[5] Beth Grabowski, Bill Fick “Printmaking, A complete guide to materials and proces”, Laurence King Publishing; „Графике 

немачких експресиониста”издање Музеја савремене уметности, Београд, Југославија;  
[6] “Prints of the Twentieth Century”, Thames and Hadson; J.D.Fineberg , Art Since 1940: Strategies of Being, H.N. 

Abrams, 1995. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава, практична настава, изложбе студената 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 изложба 30 
практична настава 30   
квантитет радова 20 ..........  
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
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Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ВАЈАЊЕ 1 
Наставник/наставници: СТОЈАНОВИЋ МАРИНА 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са проблематиком тродимензионалне форме и композицијом у просторука о ликовним 
елементом и законитостима везаним за овај ликовни проблем. Студенти ће бити упознати са методологијом вајања 
фигуре или дела фигуре – торзоа  мањег формата, у глини, кроз цео процес од цртежа-скице до израде конструкције 
и моделовања у глини. Студенти ће бити упознати са вајарским материјалима (камен, дрво, метал,полиестер и др) 
њиховим каактеристикама и могућностима комбиновања, као и изражајним средствима и техникама.Стицање знања 
за аналитички приступ, компетентно тумачење и процењивање вајарског дела. 
Исход предмета  
Овладавању процесом  вајања у глини стицањем  потребних знања за реализацију. Оспособљавање за 
препознавање законитости композиције и начина употребе елемената ликовног језика у изради портрета и  фигуре. 
Обједињавање и сабирање знања моделовања и технологије вајарства. Оспособљеност за критички став и анализу 
вајарског делa. 
Садржај предмета 
Теоријска  настава:  
Сажет увод у историјат вајарства. Предавања о важности специфичног односа форма – простор и проучавање 
композиције у скулптури. Анатомска и карактерна анализа модела, проучавање метода вајарског процеса и начина 
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реализације. Анализа и поређење са делима из историје уметности. Увод у процесе рада у различитим вајарским 
материјалима (камен, дрво).  
Практична настава:  
Конструкциона припрема (герист). Поставка, усклађивање односа волумена и  простора. Сагледавање и 
усклађивање покрета. Студија кроз анализу карактера модела, опажање психолошких особености модела. 
Организација фигуре као целине, однос маса и покрета. Рад на аналитичкој студији фигуре уз сталну коректуру. 
Предочавање могућих ликовних поетика. 
Литература  
[1] „Opća povjest umjetnosti 1“, Gina Pischel; Mladost, Zagreb;  
[2] „Opća povjest umjetnosti 3“ Gina Pischel, Mladost, Zagreb;  
[3] Павле Васић - „Увод у ликовне уметности“ - издавач: У.У. Београд 1984;  
[4] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984; 
[5] „Michelangelo pittore, classici dell’arte”, Salvatore Quasimodo, Milano, 1966. ;  
[6] „Meštrović“, Izdanje umetnika,  Nova Evropa, Zagreb,1933. ,  
[7] „Sculpture 1. - From Antiqity to the Middle Ages“, Grupa autora, Taschen, 2006. ;  
[8] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ; 
[9] „Огист Роден о уметности“, Пол Гзел; Просвета ;Београд  1956. ; 
[10] „Огист Роден“Рајнер Марија Рилке; Службени гласник;2009.;  
[11] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбеса демонстрацијом 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 40 изложба 30 
квалитет рада 30   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ВЕЧЕРЊИ АКТ 1 
Наставник : Пејдић С. Ана, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Савладавање проблематике форме (људске фигуре) у простору чистим линеарним цртежом , почетак праксе 
вођења цртачког дневника и схватање значаја и важности линије у сликарству. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за цртање форме (људске фигуре) чисто линеарним цртежом и стећи навику вођења 
цртачког дневника. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање студената са значајем линије као основног цртачког елемента, усмеравање на чисто линеарно 
сагледавање форме, упознавање и анализа цртежа кроз историју уметности. 
Практична настава 
Цртање по моделу људске фигуре, угљеном, оловком, тушем и пером графичком моделацијом форме (чистим 
линеарним цртежом) под природним осветљењем. Динамика наставе се постиже разноврсносношћу у избору 
модела (дете, старац), поза (седећа, стојећа, лежећа фигура). 
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. ;  
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[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: 1 Практична настава:1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложбе студената. 

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

радова и њихово излагање 
30 

Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ  3 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                         
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положена Историја уметности 2 
Циљ предмета 
Упознавање студената са облицима уметничког израза и околностима њиховог развоја и настанка у епохи 
ренесансе и маниризма, у циљу препознавања појма «класично» у уметности као и обликовања сопствених 
креативних потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за епоху ренесансе 
и маниризма, са посебним освртом на појам „класичног“ у уметности; омогућиће им повезивање и поређење 
појединих појава, стилских целина и феномена у оквиру датог периода; пружиће им усавршавање у писменом и 
усменом изражавању и самосталној анализи кроз дискусије, као и израду и излагање семинарског рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс обухвата представљање околности које су довеле до прелаза из средњег века и феудалног друштва ка развоју 
грађанског слоја, као и визуелних уметности ране, развијене и високе ренесансе и маниризма, као и одјеке 
појединих епоха у националној уметности. Посебно ће бити апострофиран значај континуитета античке културе у 
уметности ових епоха, као и његови појавни облици. 
Практична настава  

Анализа појединачних тематских целина, рад на терену (музејске поставке, културно-историјски 
споменици), тематске дискусије, презентација семинарских радова. 
Литература  
[1] H.V. Janson,Istorijaumetnosti, Beograd, Prosveta, 1996.  
[2] E. Panovski, Ikonološkestudije, Nolit, Beograd 1975. 
[3] E. Gombrich, Umetnostinjenaistorija, Nolit, Beograd 1980. 
[4] Đ. Vazari, Životislavnihslikara, vajaraiarhitekata, Libretto:NE&BO,Beograd 2000. 
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 
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активност у току предавања 15 усмени испит 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
    
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Просторни односи 1 
Наставник :  Милан Нешић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са ликовним елерментима и принципима, као и теоријом форме као чиниоцима процеса 
компоновања уметничког дела -  композицијом. 
Исход предмета  
Исход је савладавање  ликових елемената и принципа као предуслов и спремност да коришћењем истих студент 
приступи креативном чину компоновања уметничког дела, као и да развије способност критике, самокритике, и 
професионалне анализе уметничких дела.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Линија, тачке и линијски цртеж - са свим особеностима визуелног и психолошког карактера. 
Валер – овладавање светлосном скалом од 3, 6 и 9 вредности 
Валерски кључеви – са употребом претходних вредности на три различита доминантна стања. Бела, сива и црна 
подлога.  
Боја - са нагласком на локални тон као и аналозом гамског стања. Боја као доминантни елеменат слике.  
Светлост – у свим својим позиционим могућностима: директно, дифузно, вештачко са једним и више извора, као и 
проблем топлог и хладног осветљења – обојења.  
Форма – као носиоц апстрактне или фигуративне информације са свим својим динамичким и психолошким 
особеностима.  
Фактура и текстура – као посебан проблем у пиктуралном поступку.  
Златни пресек – као осведочени кључ вековног истраживања човека о размери о односима величина као естетској 
категорији. 
Перспектива – основних геометријских форми у позицији једне тачке недогледа – жабља, људска, и птичија  
- више елемената у позицији две тачке недогледа и све три позиције хоризонта 
- више сложених елемената организованих у кружној и спиралној позицији у односу на подлогу  
- византијска растућа божанска перспектива перспектива 
Теорија форме – аналитичко бављење основним облицима као чиниоцима и најсложенијих форми, сложеност 
могућности њихове употребе од мултиплицирања до свих креативних претпоставки.  
 Практична настава  
Вежбе са употребом поменутих ликовних елемената, поступно према методској јединици.  Практична настава  
Вежбе са употребом поменутих ликовних елемената, поступно према методској јединици.  
Литература: Општа историја уметноти, монографије, музеји  
[1] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991; 
[2] Павле Васић„Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ;  
[3] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ;  
[4] „Rembrandt“, National Gallery London 1999. ;  
[5] „Уметност и визуелно опажање“, Rudolf Arnhajm; СКЦ, Београд 1998.  
[6] „Drawings by German Artists in the department of Prints and Drawings“, Rowlands; Brotish Museum ; 
[7] „Leonardo da Vinci“, Eugéne Müntz; Grange Books 2006.  
[8] 'Уметност и виѕуелно опажање', Рудолф Арнхајм, СКЦ Београд, 2006 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
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Методе извођења наставе: Предавања, вежбе са демонстрацијом 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
присутност на предавањима 30 усмени испит 40 
практична настава и задаци 10   
располагање усвојеним знањем и 
активност 

20   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3                                  
Наставник:   Гордана Миливојевић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Уравнотежити употребу граматике и вокабулара, стручног и општег, говорног и писаног језика ради 
оспособљавања студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом на стручној терминологији као 
основе за коришћење уџбеничке литературе и праћење стручних и научних публикација. 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком (reading, writing, listening, speaking), као и 
за коришћење енгелске литературе из области уметности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Граматика – Relative Clauses; Present Perfect Simple active or passive; was/were going to, was/were supposed to; 
modal verbs: deduction; Reported Speech: sentences, questions, requests, imperatives; wishes; Third Conditional 
Вокабулар - health; news collocations; connecting words; contacting people; describing people; phrasal verbs; work; 
adjectives to describe jobs; verb patterns: reporting verbs; informal words and phrases; phrases with get; word families; 
art vocabulary  
Практична настава 
Развијање вештина писања, читања, слушања и причања у граматичким и вокабуларским оквирима обрађеним на 
часовима теоријске наставе;  
Real world situations – at the doctor’s; asking for, giving and refusing permission; checking information;  

Литература  
1) C. Redston, G. Cunningham, Face2Face Intermediate Student’s Book, Cambridge:CUP (2012)  
2) Face2Face Intermediate DVD-ROM, Cambridge:CUP (2012) 
3) Michael McCarthy, Felicity O’Dell, English Vocabulary in Use, Cambridge:CUP (2002) 
4) Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge:CUP (2001) 
5) izbor stručnih tekstova www.artyfactory.com, www.incredibleart.org, www.biography.com, www.wikipedia.com, 

www.enchantedlearning.com 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима,самостални рад, уз употребу аудио-
визуелних средстава. 

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

а 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 40 

http://www.artyfactory.com/
http://www.incredibleart.org/
http://www.biography.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.enchantedlearning.com/


 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
колоквијум-и 40   

Укупно 60  40 
 

повратак на списак 
 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Студијски програм :  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИКОНА И ФРЕСКА 1 
Наставник: ЦВИЈЕТИНОВИЂ М. АЛЕКСАНДАР 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ је да  студентистекну основна знања о теологији иконе, као слике Богооткровења, развију способности поимања 
садржаја црквене културе и упознају традиционалну византијску иконописну  технику јајчане темпере. 
Кроз практичну наставустуденти треба да овладају техничко-технолошким поступцима припремања  дрвеног 
носиоца, позлатарске технике, методе слојевитог сликања јајчаном темпером, поступак сликања драперија и 
поступак изображавања лика 
Исход предмета 
Студенти ће током теоријског дела наставе стећи основна  теолошка знања о икони и византијској уметности уопште. 
Поступним увођењем студената у техничко технолошки аспект иконописања студенти ће овладати, технологијом 
припремања даске, техником позлате, поступцима слојевитог сликања јајчаном темпером  и постати компетентан да 
обавља задатке из области црквених визуелних уметности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Увод у теологију иконе 
- Дрво као носилац иконе 
- Технологија сликарског поступка јајчаном темпером 
- Позлата – технолошки поступци 
Практична настава 
- Вежбе цртање иконе према познатим предлошцима 
- Технологија припреме дрвеног носиоца и препаратуре 
- Технолошки поступак јајчане темпере 
- Поступак сликања драперија 
- Поступак сликања портрета – изображавање лика 
- Позлата – технике блиставе позлате – глачане и микстионске /уљане 
Литература 
[1] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић: У.У., Београд, 1984.; 
[2] „Иконостас“, ПавлеФлоренски; Јасен, Никшић 2007. ; „Сопоћани“, Војислав Ђурић; Београд, Просвета 1991.  
[3] „Иконе“, Снежана Петаковић, Лоренцо Камусо и Курт Вајуман; Младинска књига, Љубљана, Арнолдо Мондадори 

Едиторе, Милано 1983. ;  
[4] „Хиландар“, ДимитријеБогдановић- Војислав J. Ђутић- ДејанМедаковић; Југословенска ревија, Београд 1978. ; 
[5] „Азбучник православне иконографије и градитељства“, Зоран М. Јовановић; Музеј српске православне цркве, 

И.K. Дина, 2005. ;  
[6] “Андреј Рубљов”, Валериј Сергејев; Академија СПЦ, Београд 
[7] Леонид Успенски „Теологија иконе“,манастир Хиландар 2000. ; 
[8] Воронов Л.“Преподобни Андреј Рубљов - Иконописац“; Курт Вајуман,Гајане Алибеташвили,Анели Вољскаја, 
[9] Гордана Бабић „Иконе“ Народна књига 1983.  
[10] Стаматис Склирис „ У огледалу и загонетки“; Стаматис Склирис“Ликовни простор у византијској иконографији“;  
[11] Флоренски П. „Иконостас“; Флоренски П. „ Обрнута перспетива “Теолошки погледи; Мијач Б. „Икона света 

слика“Београд Партенон 1997. ;  
[12] Ерминија „Тајна живописања“; Милорад М. „ Стари сликарски приручници 1-3“ Београд 2002. 
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Методе извођења наставе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм :  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА 1 
Наставник/наставници: ЦВИЈЕТИНОВИЂ М. АЛЕКСАНДАР 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:НЕМА 
Циљ предмета 
Циљ је да се студент упозна  са основним теоретским и  почетим конзерваторско рестаураторским праксама и 
захватима  на штафелајним сликама различитих носиоца и кроз теорију и практичне вежбе на експонатима дотакне 
ове основне проблематике  имајући сједињење у уметничким, техничким, технолошким и конзерваторским задацима. 
Исход предмета  
Студент ће током студија кроз наставни план и програм, теоријску и практичну наставу и вежбе,   упознати основне 
теорије о заштити уметничких предмета, технолошке поступке, превентивне мере и основне недеструктивне методе 
као први корак у очувању културне баштине 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Основне теорије о заштити уметничких предмета о чувању  и заштити  
- Хемија материјала за конзервацију и рестаурацију 
- Увод у технике и технологије сликарско конзерваторских уметничких материјала 
Практична настава  
- Недеструктивне методе – анлизе затечених стања експоната (стања носиоца, бојених слојева, з  аштитних слојева, 

физичко-хемијске анализе), грешке у техничко технолошком поступку израде слике, отварање конзерваторских 
досијеа са фотодокументацијом  

-   Консолидација нестабилних бојених слојева, технике фиксирања, чишћење бојених сојева, рентоалажа , 
реконструкција бојених слојева са подлогом, ретуши, заштита - лакирање. 
Литература  
[1] "Conservation of paintings" Gustav A. Berger, William H. Rasell, Archetype Publications 2000. 
[2] "Conservation of Easel Paintings" Joyce Hill Stoner, Rebecca Anne Rushfield, 2012. 
[3] Restoration of paintings, Knut Nicolaus, Christine Westphal, 1999 . 
[4] „Теорија рестаурације“,Чезаре Бранди ;  
[5] „Смјернице конзерваторско- рестаураторског рада“, Денис Вокић; Хрватско рестаураторско друштво, Удруга 

градине I године, К-Р центар, Заграб 2007. ; 
[6] „Превентивно конзервирање слика, поликромираног дрва и мјешовитих збирки“, Денис Вокић, Хрватско 

рестаураторско друштво, Удруга градине I године, К-Р центар, Заграб 2007 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
колоквијум-и  ..........  
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: СЛИКАЊЕ 2 
Наставник: Ана Церовић, Дамјан Мартиновић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ СЛИКАЊА 1 
Циљ предмета 
Упознавање са техникама акрилика и уљаног сликања уз појачавање колористичког интезитета. 
Исход предмета  
Студенти ће из студијског програма цртежа савладати нову проблематику сликања у редукованом колориту. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
− Увод у историјат сликарства. 
Практична настава 
− Сликање акриликом и уњаним бојама. 
− Сликање са појачаним колористичким вредностима. 
− Пастуозно и лазурно сликање са варирањима бојенаог намаза(четка, шпахтла,прст,крпа,папир итд.). 
Литература:  
[1] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991;  
[2] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ;  
[3] „Историја сликарства од Ђота до Сезана“, Мајкл Леви; „Југославија“ Београд 1967. ;  
[4] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ;  
[5] „Цртање животиња“, Виктор Амбруш, Дерета, Београд 2002. ;  
[6] „Anatomija, škola crtanja“, András György Fehér; Veble comerc, Zagreb 1999. ;  
[7] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
[8] „An Atlas of Anatomy for Artists“, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987. 
[9] Општа историја уметноти, монографије, музеји  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложба насталих радова на крају семестра 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30   
практична настава 20   
  ИЗЛОЖБА 50 
 

повратак на списак 
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Студијски програм :  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ГРАФИКА 4 
Наставник/наставници: Максимовић Ковачевић Д. Милена 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 3 

Студијски програм :  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Сликарска технологија 4 
Наставник: СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: положен испит из ТЕХНОЛОГИЈА СЛИКАРСТВА  3 
Циљ предмета 
Да упути студента н апут класичне штафелајне слике, кроз коришћење традиционалних и модерних материјала 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен кроз вежбу да користи темперу, јајчану темперу, акрилик и уље 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- Сликарски медијум и вернири – начин коришћења за уљане слике и темпере 
- Разређивачи за боје 
- Справљање разређивача за уљане боје 
- Справљање разређивача за темпере 
- Разређивач за акварелске боје 
- Фирнисовање слика – лакирања 
- Справљање есенци-фирниса за фирнисовање уљаних слика 
- Фирнисовање слике изведене темпером и акрилом 
Практична настава  
- Штафелајно сликарство – техике пастел  - вежба: пастел 
- Штафелајно сликарство – технике акварел, гваш – вежба: акварел, гваш 
- Штафелајно сликарство – технике темпера – вежба: темпера, копирање старих мајстора 
- Штафелајно сликарство – техника уље – вежба: уље, копирање старих мајстора 
- Штафелајно сликарство – техника акрилик – вежба: акрилик, копирање старих мајстора 
- Лакирање слике – вежба – лакирање 
- Завршни испит 
Литература: 
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија 

ликовних уметности 1951. , 
[2] ''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[3] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[4] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999. 
[5] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Присуство у току предавања 30 изложба 30 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
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Услов:ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ ГРАФИКЕ 3 
Циљ предмета 
Примена стечених знања из високе и дубоке штампе, комбиновање истих у циљу имплементације свих ликовних 
изражајних средстава у лични израз. 
Исход предмета  
Студент je оспособљен за самосталну примену свих графичких техника дубоке и високе штампе , које ће 
користити као аутентични индивидуални приступ у обликовању свог личног уметничког садржаја.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предочавање свих могућности комбинација традиционалних и модерних техника и места уметничке графике у 
савременој уметности кроз примере из непосредне прошлости. 
Практична настава  
Вишебојне графике изведене комбинацијом одабраних техника у циљу што веродостојније израде скице. 
Радови се изводе комбинацијом високе и дубоке штампе, као и експериментисањем са алтеративним методама- 
резерваж, шин коле, монотипијом и другим.  
Литература  
[1] Џевад Хозо „Умјетност мултиоригинала, култура графичког листа“ Прва књижевна комуна, Мостар, 

Југославија 
[2] „Историја српске графике XV-XX века, Вања Краут;  
[3] BethGrabowski, Bill Fick “Printmaking, A complete guide to materials and proces”, Laurence King Publishing; 

„Графике немачких експресиониста”издање Музеја савремене уметности, Београд, Југославија;  
[4] “Prints of the Twentieth Century”, Thames and Hadson; J.D.Fineberg , Art Since 1940:  
[5] Strategies of Being, H.N. Abrams, 1995.; 
[6] Николај Берђајев, Смисао стваралаштва 1 и 2, Логос Ант, Београд 1996.;  
[7] Конрад Фидлер, О просуђивању дела ликовне уметности, Бигз, Београд, 1980. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 изложба 30 
практична настава 30   
квантитет радова 20 ..........  
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ВАЈАЊЕ 2 
Наставник/наставници: СТОЈАНОВИЋ МАРИНА 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: ВАЈАЊЕ I 
Циљ предмета 
Упознавање студента са основама вајарског процеса, проблематиком тродимензионалне форме и значајем 
скулптуре као самосталне дисциплине. Упознавање студента са вајарским материјалима (глина, гипс) и 
изражајним средствима и техникама. Обједињавање технике и технологије и њихова примена при изради 
портрета у природној величини у глини, кроз цео поступак, од цртежа-скице, преко конструкционе припреме и 
процеса вајања до изливања у гипс. Стицање знања за аналитички приступ, компетентно тумачење и 
процењивање вајарског дела (портрет). 
Исход предмета  
Оспособљеност за познавање законитости и начина употребе елемената ликовног језика у изради портрета у 
глини, као и овладавање практичним вештинама потребних за реализацију вајарског дела (портрет). Студент ће 
бити оспособљен и за примену знања из области технологије вајарства (конструкциона припрема, ливење 
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гипсаног одливка). Оспособљеност за критички став и анализу вајарског дела. 
Садржај предмета 
Теоријска  настава:  
Упознавање са основама вајарског процеса кроз овладавање односима форме и простора. Примена 
новостечених (са)знања у изради портрета у природној величини. Анализа модела из аспекта анатомије 
,уочавање карактерних црта , опажање психолошких особености модела ,  проучавање метода вајарског процеса 
и начина реализације. Анализа и поређење са делима из историје уметности.  
Практична настава 
- упознавање са материјалом (глинa) и конструкциона припрема (герист) 
- поставка портрета, усклађивање односа маса и њиховог волумена 
- студија портрета кроз анализу карактера модела 
- рад на аналитичкој студији портрета уз сталну коректуру, однос форме и садржаја 
- рад на портрету и полако увођење у могуће ликовне поетике 
- дефинисање коначне форме студије портрета 
- одливање глиненог модела у гипсани одливак. 
Литература  
[1] Opća povjest umjetnosti 1“, Gina Pischel; Mladost, Zagreb ;  
[2] „Opća povjest umjetnosti 3“ Gina Pischel; Mladost, Zagreb;  
[3] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984;  
[4] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984;  
[5] „Sculpture 1. - From Antiqity to the Middle Ages“, Grupa autora, Taschen, 2006;  
[6] „Sculpture 2. - From Renaissance to the Present Day“, Grupa autora, Taschen, 2006. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбеса демонстрацијом 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току предавања 40 изложба 30 
практичан  рад(квалитет рада) 30   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ВЕЧЕРЊИ АКТ 2 
Наставник: Пејдић С. Ана, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: ВЕЧЕРЊИ АКТ I 
Циљ предмета 
Савладавање проблематике форме (људске фигуре) у простору израдом брзог цртежа (крокија), и пракса вођења 
цртачког дневника. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за израду брзог цртежа (крокија).  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање студената са значајем крокија као цртачке основа, упознавање и анализа примера кроз историју 
уметности, и указивање на значај вођења цртачког дневника. 
Практична настава 
Цртање по моделу људске фигуре на мањим форматима папира, са слободом избора цртачког медијума. Динамика 
наставе се постиже разноврсношћу у избору модела (дете, старац, спортиста,балерина), поза (седећа, стојећа, лежећа 
фигура), као и повременом израдом крокија.  
Литература: Све о цртежу од Праисторије до данас. 
[1] „Beauty & Art“, Elizabeth Prettejohn; Oxford University Press 2005. ;  
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[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: 1 Практична настава:1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

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 : ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 4 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                               семестар IV 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:Положена Историја уметности 3 
Циљ предмета 
Упознавање студената са облицима уметничког израза и околностима њиховог настанка у епохи барока, рококоа и 
класицизма, у циљу у циљу препознавања појма «класично» у уметности као и обликовања сопствених креативних 
потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за период барока, 
рококоа и класицизма, са посебним освртом на појам „класике“ као интегралног дела ових уметничким периода; 
омогућиће им повезивање и поређење појединих појава, стилских целина и феномена у оквиру датог периода; пружиће 
им усавршавање у писменом и усменом изражавању и самосталној анализи кроз дискусије, као и израду и излагање 
семинарског рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс обухвата свеукупне уметничке појаве (ликовне уметности, архитектура, књижевност, позориште, музика) 
епохе барока, рококоа и класицизма, приказане у контексту друштвених токовау светској, као и одјеке, домете 
и специфичности ових уметничких епоха у националној уметности.  
Практична настава  
Анализа појединачних тематских целина, рад на терену (музејске поставке, културно-историјски споменици), 
тематске дискусије, презентација семинарских радова. 
Литература  
[1] H.V. Janson, Istorijaumetnosti, Beograd, Prosveta, 1996. 
[2] R. Wittkower, Art and Arhitecture in Italy 1600-1750, Harmondsworth 1958. 
[3] М. Тимотијевић, Српскобарокносликарство, Матицасрпска, НовиСад 1996. 
[4] S. Brajević, U Bogorodičinomvrtu, Plato, Beograd 2006. 
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 
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активност у току предавања 15 усмени испит 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Просторни односи 2 
Наставник: Милан Нешић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ КОМПОЗИЦИЈЕ I 
Циљ предмета 
Упознавање студената са самом композицијом као процесом настанка уметничког дела и законитостима везаним за овај 
ликовни проблем. 
Исход предмета  
Студент ће бити  упознат са елементима и средствима кориштеним при компоновању уметничког дела и овладавањем 
истог у пракси.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Текстура као елеменат композиције важан за класичну и модерну уметност, као и за ликовну и примењену уметност; 
Центар и токови пажње – битан проблем у композицији, увек наглашен претежно једним од ликовних елемената: 
цртежом, валером, бојом и сл. 
Увод у принципе композиције и њихова појединачна анализа, као методске јединице: акценат, доминација, покрет, 
простор, ритам, равнотежа, јединство, разноврсност, итд. 
Компоновање као наставна јединица и као синтеза градива композиције 1 и композиције 2, теоријски и практично. 
Увод у гешталт психологију, као скуп принципа перцепције, и законитости по којима наша чула визуелно комуницирају са 
формама. 
 Практична настава  
Вежбе по задатим елементима актуелне методске јединице. 
Литература: Општа историја уметноти, монографије, музеји  
[1] Метка Крајгер-Хозо ''Методе сликања и материјали'', Свјетлост 1991;  
[2] Павле Васић- „Увод у ликовне уметности“- издавач: У.У. Београд 1984. ; 
[3] „Прилог психологији уметности“, Rudolf Arnhajm; СКЦ Београд, 2003. ;  
[4] „Rembrandt“, National Gallery London 1999. ; 
[5] „Уметност и визуелно опажање“, Rudolf Arnhajm; СКЦ, Београд 1998. ; 
[6] „Drawings by German Artists in the department of Prints and Drawings“, Rowlands; Brotish Museum ;  
[7] „Leonardo da Vinci“, Eugéne Müntz; Grange Books 2006. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе са демонстрацијом 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Присутност на предавањима 30 Усмени испит 40 
Практична настава и задаци 10   
Располагање усвојеним знањем и 
активност 

20   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм:  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
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повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: РЕСТАУРАЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА  2 
Наставник/наставници: ЦВИЈЕТИНОВИЂ М. АЛЕКСАНДАР 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:НЕМА 

Циљ предмета 
Циљ је да студент стекне основне теоријске музеолошке принципе као и основне етичке конзерваторске рестауратоске 
праксе, сложеније конзерваторске процесе, консолидације и  чишћења. 

Назив предмета: ИКОНА И ФРЕСКА  2 
Наставник: ЦВИЈЕТИНОВИЂ М. АЛЕКСАНДАР 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ:  7 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Овладавање процесом  израде  ауторске фреске. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за израду аутентичне личне, оригиналне фреске. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
- Уводно предавање о историјату и развоју зидних сликарских техника 
- Зидни сликарски носиоци материјали и технике 
- Малтери и материјали основни узроци десртрукције (проблем влаге) 
Практична настава  
- Израда скица за технику фреско, секо 
- Припрема носиоца и постављање малтера наисти 
- Постављање другогслоја малтера 
- Завршни малтер и осликавање фреско 
- Дорада фреско, секо и завршни малтер за секо 
Литература  
[1] „Сликарска технологија“ Ж. Турински, Метка Краигер Хозо, Н. Бркић ;  
[2] ''Технологија са каноником'', Немања Бркић, ФЛУ Београд 1962. ; 
[3] ''Технологија сликарства'', Живојин Турински, ФЛУ Београд 1976. ; 
[4] ''Сликарска технологија и материјали'', Метка Крајгер-Хозо, ФЛУ Сарајево 1976. ;  
[5] „Азбучник православне иконографије и градитељства“, Зоран М. Јовановић; Музеј српске православне цркве, I.K. 

Dina, 2005. ;  
[6] „Српско зидно сликарство XVIII века“, Галерија Матице српске 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе:  Предавања, вежбе, изложбе студената. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

Исход предмета  
Студент ће  бити оспособљен да савлада сложеније конзерваторско рестаураторске процесе као што су савремене 
конзерваторске праксе које укључују консолидације платнених нослаца, подлоге и бојених слојева, анализе затечених 
стања дела, савремене системе чишћења бојених слојева као и традиционалне методе  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
− Теорија музеологије 
− Конзерваторска етика – савремене праксе 
− Чишћење слика у односу на патину, лак и лазуре 
− Конзерваторска документација и фотодокументација 
 Практична настава  
− Консолидација и исправљање платнених носилаца ручним техникама и у столу са ниским   притиском 
− Консолидација подлоге и бојених слојева савременим методама 
− Чишћење бјених слојева, савремене методе – водени ситеми, ензими и тензиди, смолни сапуни. 
− Чишћење бојених слојева – отварањем сонди различитим растварачима (R.Wollbers тест) 
− Реконструкције нове подлоге 
− Израда ретуша, традиционалне и савремене технике 
− Наношење заштитних слојева , традиционални лакови на бази природних смола  и савремени лакови на 

сиснтетичким базама 
Литература  
[1] "Cleaning Painted Surfaces - Aqueous Methods" Richard Wolbers, Archetype Publications 2000. 
[2] "Conservation of Easel Paintings" Joyce Hill Stoner, Rebecca Anne Rushfield, 2012. 
[3] „Solvent Gels for the Cleaning of Works of Art“, Dusan Stulik, David Miller, Herant Khanjian, Narayan Khandekar, Janice 

Carlson, Richard Wolbers, W. Christian Petersen, Getty Publications, 2004. 
[4] „Теорија рестаурације“, Чезаре Бранди ; „Смјернице конзерваторско- рестаураторског рада“,  
[5] Денис Вокић; Хрватско рестаураторско друштво, Удруга градине I године, К-Р центар, Заграб 2007. ;  
[6] „Превентивно конзервирање слика, поликромираног дрва и мјешовитих збирки“,  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 40 писмени испит  
практична настава 30 усмени испт 30 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм : ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: СЛИКАЊЕ 3 
Наставник/наставници:  Ана Церовић, Дамјан Мартиновић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ СЛИКАЊА II 
Циљ предмета 
Усложњавање елемената композиционе градње и структуре слике. 
Развијање сликарског рукописа. Развијање визуелног опажања. Проучавање односа боја  уз помоћ анализе површина, 
волумена, контраста и текстура, валерских  вредности, организације простора, кроз аналитички приступ мотиву у циљу 
грађења слике. Упознавање са  техникама и средствима која се користе у оквиру задатог вида визуелног изражавања, у 
циљу опредељења студента за подлогу и технологију транспоновања слике. 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени за извођење сложених композиционих решења и елемената слике. 
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Овладавање цртачким и сликарским техникама и ликовном проблематиком  боје. Оспособљавање студента да  развије 
сопствени креативни потенцијал кроз постављене задатке и да користи различите видове изражавања које 
подразумева медиј цртања и сликања.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
-Увод у историјат сликарства 
- Предавања о узорима из историје уметности и поређење са савременом уметношћу. 
Практична настава  
Сликање различитим материјалима уз комбинацију вишетематских целина. 
Развијање мотива на неколико истих или различитих формата слика по индивидуалном договору. Разматрање 
могућности које пружа сликање уљаним или акрилним бојама по стеченом искуству. 
Литература  
[1] Janson, H.W., Историја уметности ,  Harry N. Abrams, Inc. Publishers, New York, 1997.; 
[2] Метка Крајгер-Хозо, Методе сликања и материјали, Свјетлост 1991;  
[3] Арнхајм Р., Уметност  и визуелно  опажање, Универзитет уметности , Београд, 1985. 
[4] Павле Васић, Увод у ликовне уметности,  Унивезитет 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] Anatomija, škola crtanja, András György Fehér, Veble comerc, Zagreb 1999.;   
[8] Beauty & Art, Elizabeth Prettejohn,  Oxford University Press 2005.; -An Atlas of Anatomy for Artists, Fritz Schider, Dover 

Publications, INC NY 1987. 
[9] Монографије, каталози са изложби и интернет презентације 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложба насталих радова на крају семестра 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 ИЗЛОЖБА 50 
практична настава 20   
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
повратак на списак 
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Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ВЕЧЕРЊИ АКТ 3 
Наставник: Пејдић С. Ана, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: ВЕЧЕРЊИ АКТ 2 

Студијски програм:  ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Сликарска технологија 5 
Наставник : СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: положен испит из Сликарска технологија  4 
Циљ предмета 
Да упути студента н апут класичне штафелајне слике, кроз коришћење традиционалних и модерних материјала 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен кроз вежбу да користи темперу, јајчану темперу, акрилик и уље 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- Сликарски медијум и вернири – начин коришћења за уљане слике и темпере 
- Разређивачи за боје 
- Справљање разређивача за уљане боје 
- Справљање разређивача за темпере 
- Разређивач за акварелске боје 
- Фирнисовање слика – лакирања 
- Справљање есенци-фирниса за фирнисовање уљаних слика 
- Фирнисовање слике изведене темпером и акрилом 
Практична настава  
- штафелајно сликарство – техника уље  - вежба: уље 
- штафелајно сликарство – технике акварел, гваш – вежба: акварел, гваш 
- штафелајно сликарство – технике темпера – вежба: темпера, копирање старих мајстора 
- штафелајно сликарство – техника уље – вежба: уље, копирање старих мајстора 
- штафелајно сликарство – техника акрилик – вежба: акрилик, копирање старих мајстора 
- лакирање слике – вежба – лакирање 
- завршни испит 
Литература: 
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија ликовних 

уметности 1951. , 
[2] ''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[3] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[4] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999. 
[5] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Присуство у току предавања 40 Усмени испит 20 
Квалитет рада 20   
Квантитет рада 20   
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Циљ предмета 
Савладавање проблематике форме (људске фигуре) у простору, кроз проблематику линије и валера у цртежу, у 
природном осветљењу. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за цртање форме (људске фигуре) у природном осветљењу,  линеарно-валерским 
цртежом. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање студената са значајем светла и сенке (валера), његовом утицају на линију и форму , усмеравање на 
тонско сагледавање форме, и упознавање и анализа цртежа кроз историју уметности. 
Практична настава 
Цртање по моделу људске фигуре, угљеном, оловком, тушем и пером графичком и тонском моделацијом форме 
(чистим линеарним цртежом) под природним осветљењем. Динамика наставе се постиже разноврсносношћу у 
избору модела (дете, старац), поза (седећа, стојећа, лежећа фигура), као и повременом 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: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Испитне обавезе поена Завршни рад 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: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: МОНУМЕНТАЛНО СЛИКАРСТВО 1 
Наставник: Урош Лукић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: НЕМА 
Циљ предмета 
Упознавање студената са техникама монументалног сликарства (мозаик и 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 (мозаик и фреска) ослањајући се на 
ликовне законитости (композиције,светлости 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-мозаик и фреска. 
 Практична настава  
Припрема подлоге за монументалну слику.Припрема камена за израду мозаика; припрема свежег малтера за 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
израду мозаика. Израда мозаика; израда мурала.  
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: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 40 изложба 20 
квалитет рада 20   
квантитет рада 20   
 

повратак на списак 
 

Студијски програм: Класично сликарство 
Назив предмета: Методика ликовног васпитања и образовања  1 
Наставник: Никола Говедарица 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Уписана трећа година студија  
Циљ предмета 
Упознавање основних елемената методике као науке и дефинисање методике ликовне културе са анализом њене 
специфичности и комплексности.Стварање представе о систему васпитно – образовног процеса уметничког и 
естетског васпитања. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената за разумевање комплексности света визуелног,уметничког, естетског и стваралачког 
доживљавања стварности путем ликовне културе. Друштвено историјска условљеност ликовног васпитања, као и за 
разумевање проблема одређивања и реализовања циљева и задатака ликовног васпитања.  Упознавање деце и 
омладине са психолошких, социјалних и стваралачких аспеката. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa 
Методика ликовне културе 
Теоријски системи о ликовној уметности и методика ликовне културе 
Методика ликовне културе и остале кореспондентне науке 
Ликовна култура у васпитно – образовном процесу. Ликовна култура коа наставни предмет. Програмско одређење 
ликовне културе као наставног предмета. Научни садржај у програмима из ликовнекултуре. Програмско исказивање 
способности и активности. Слободне активности. Врсте наставних програма 
Наставни час ликовне културе. Наставни час ликовне културе. Типови наставних часова у ликовној култури. Типови 
часова васпитно – образовног нивоа 
Однос наставе ликовне културе према осталим предметима. Однос наставе ликовне културе према осталим 
предметима. Методички аспекти у повезивању наставе ликовне културе и осталих уметности. Дидактичко – 
методичка начела интердисциплинарности 
Методички системи наставе ликовне културе. Методички системи наставе ликовне културе у средњој школи. За 
стваралачку наставу ликовне културе. Новије теорије о проучавању савремене уметности у настави. Школска 
интерпретација као методички систем. Проблемска настава ликовне културе. Правци у савременој методици наставе 
ликовне културе. Методе ликовне културе 
Основна литература  
[1] Карлаварис Богомил: '' Методика ликовног васпитања за основну и средњу школу''  
[2] Здравко Милинковић '' ЗБОРНИК, методички егземплари'',УЛУС, Београд 2008. 
[3] Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања. Београд, KLETT, 2011. 
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[4] Филиповић, С. Методичка пракса ликовних педагога, Нови Сад, Академија уметности, 2017. 
Допунска литература: 
[5] Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Ликовна култура. Минстарство 

просвете Републике Србије, ЗУОВ, 2010. https://ceo.edu.rs/wp-
content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf 

[6] Стандарди компетенција за професију  наставника и њиховог  професионалног  развоја.  ЗУОВ, Завод за 
унапређење васпитања и образовања, 2011. 

[7] Ilić, V. Kompetencije za 21 vek i nastava likovne kulture. Obrazovna tehnologija, 2015. br. 3. Centar za obrazovnu 
tehnologiju, Beograd, 2015. 175-188 

[8] Ilić, V. Kreativnost, proces kreativnosti i nastava likovne кulture. Obrazovna tehnologija. 2012. br. 4, str. Centar za 
obrazovnu tehnologiju, Beograd, 2012. 453-466. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Монолошка метода, дијалошка метода,  интерактивни приступ  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 5 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                               семестар V 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Положена Историја уметности IV 
Циљ предмета 
 Упознавање студената с облицима уметничког израза и околностима њиховог настанка у 19. веку и с 
уметношћу источњачких и америчких цивилизација, у циљу препознавања појма «класично» у уметности и 
обликовања сопствених креативних потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за 
уметничке токове 19. века, нове облике уметничког изражавања и архитектуре, као и основне појаве у 
уметности Азије, Африке и Америчког континента, са посебним освртом на појам „класичног“ у уметности; 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Курс обухвата представљање уметничких праваца у 19. веку (бидермајер, романтизам, реализам, 
импресионизам, постимпресионизам, симболизам, сецесија) у ликовним уметностима, као и нове 
уметничке категорије (нове графичке технике, фотографија, појава филма), нове градитељске принципе и 
појавне облике у архитектури у свету и у националној уметности. Сегмент курса ће осветлити 
специфичности уметности блиског и далеког истока, као и Јужне Америке, посебно њихов утицај на 
уметност Европе и северне Америке у 19. и 20. веку. Такође ће бити апострофиран значај термина 
„реализам“ у 19. веку, као и повезаност визуелних уметности са литературом, позориштем и опером.  
Практична настава  
Анализа појединачних тематских целина, рад на терену (музејске поставке, културно-историјски 
споменици), тематске дискусије, презентација семинарских радова. 

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf
https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf


 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Литература  
[1] H.V. Janson, Istorija umetnosti, Beograd, Prosveta, 1996. 
[2] Д.Медаковић, Српски сликари XVIII-XX века, Просвета, Београд 1994. 
[3] Д.Медаковић, Српска уметност у 19. веку, СКЗ, Београд 1981. 
[4] Ф.Л.Форд, Европа у доба револуција: 1780-1830 Clio, Београд 2005 
[5] Ж.Дига, Културни живот у Европи на прелазу из 19. у 20. век,Clio, Београд 2007. 
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 усмени испит 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   
 

повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: Вајарске технике и материјали 1 
Наставник/наставници: Марина Стојановић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Теоријско упознавање студената са вајарским материјалима (глина, гипс, силикон, камен пешчар) и техникама 
(квечовање, ливење, клесање). Циљ предмета је практично оспособљавање студената за реализацију ликовних 
дела у одговарајућим материјалима и техникама. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи теоријска знања о вајарским материјалима (својства и карактеристике) и биће технички 
оспособљени за реализацију ликовних дела у одговарајућим вајарским техникама (техника квечовања, техника 
ливења, израда гипсаних и силиконских калупа, припрема шликера, ручна обрада камена пешчара). 
Садржај предмета 
− Увод у вајарске материјале; 
− Вајарски материјал глина: састав и особине, технике рада; 
− Арматура - унутрашњи део вајарског рада у глини; 
− Теракота, каменина, порцулан, енгобе и глазуре; 
− Вајарски материјал гипс: састав и особине; 
− Ливење у гипсу, калупи, одливци; 
− Патинирање гипсаних одливака; 
− Вајарски материјал бетон: састав и особине; 
− Бетонски одливци - процес ливења; 
− Синтетичке смоле (пластичне масе); 
− Гума: састав и особине; 
− Прављење калупа од силикона и латекса; 
− Вајарски материјал камен: састав, особине, врсте; 
− Ручна обрада камена: алати и технике; 
− Машинска обрада камена: сечење, брушење, полирање. 

Практична настава: 
1. Техника квечовања - израда рељефа (2 часа) 
2. Скулптура од глине у пуној пластици - ливење гипсаног калупа и одливка (2 часа) 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 

3. Израда позитива од глине коришћењем шликера (3 часа) 
4. Израда силиконског  калупа (2 часа) 
5. Израда рељефа у камену пешчару (6 часова) 

Литература  
[1] Бркић, Н. Технологија сликарства, вајарства и иконграфије, Универзитет уметности, Београд, 1991. 
[2] Brown, C.W. The Sculpting Techniques Bible: An Essential Illustrated Reference for Both Beginner and Experienced 

Sculptors, Quarto Book, New Jersey, 2006. 
[3] Texido, J. and Santamera, J. Sculpture in Stone, Barron’s, New York, 2000. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се састоји од теоријских предавања, демонстрације и практичних вежби на компјутеру. 
Оцена знања (максимални број поена 100): Oдређује се на основу редовног похађања и активног учешћа у 
настави (10 поена), изведених практичних вежби у различитим техникама (50 поена) и завршног испита који се 
састоји из усмене анализе изведених вежби и познавања вајарских материјала и техника (40 поена). 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 50 усмени испт 20 
колоквијум-и  ..........  
*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ТРАНСМЕДИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 1 
Наставник/наставници: Ивана Соколовски, Ана Церовић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Уписан први семестар треће године основних академских студија 
Циљ предмета 
Програм образовања обухвата стицање неопходних концептуалних и техничких знања и вештина како би се што 
потпуније развиле способности студената за промишљање, развијање, стварање и приказивање уметничких 
пројеката у области савремене новомедијске уметности. 
Исход предмета  
Практично овладавање различитим аспектима и процесима концептуализације, истраживања, израде и 
презентације новомедијског уметничког пројекта. Студенти су оспособљени су за самосталну и тимску реализацију 
једноставнијих новомедијских уметничких пројеката. 
Садржај предмета 
1. Логистичка припрема семестра;  
2. Представљање и разматрање идеја за реализацију пројеката;  
3. Рад на пројектима   
4. Презентација и дискусија финалних пројеката;  
5. Припрема за семестралну презентацију пројеката 
Студенти реализују два целовита пројекта мањег обима у семестру. Пројекти су тематски, концепцијски, технички и 
медијски отворени, уз поштовање логистичких и материјалних услова. Акценат је на експерименту, на истраживању, 
на уважавању и на промишљању сложености стваралачког поступка у новомедијској уметности пре него на 
техничкој перфекцији. 
Литература  
[1] Cotton, Charlotte. The Photograph as Contemporary Art. New York: Thames and Hudson, 2009;  
[2] Hassan, Robert. The Information Society: Cyber Dreams and Digital Nightmares. Boston MA: Polity Press, 2008;  
[3] Lister, Martin et al. New Media: A Critical Introduction. New York: Routledge, 2009;  
[4] Popova, Maria. Auto Focus: A Brief History of Contemporary Self-Portraiture. New York: Brain Pickings, 2010;  
[5] Šuvaković, Miško. Konceptualna umetnost. Novi Sad: MSUV, 2007. 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предмет се реализује комбинацијом практичног рада и консултација. Студенти у класи самостално обављају 
практичан рад на реализацији пројеката уз сталан контакт са наставником. Консултације континуирано прате 
продукцију и обухватају представљање пројеката у тренутној фази реализације, и дискусију о идејним, формалним, 
методолошким, техничким, теоријским и контекстуалним питањима значајним за њихову израду, презентацију, 
рецепцију и документацију. Према потреби, наставник може да организује и предавања/радионице посвећене 
теоријском и практичном упознавању специфичних тема у корелацији са студентском продукцијом. Класа је 
отворена и обезбеђена компјутерском опремом, реквизитима, пројекционим уређајима, литературом, приступом 
интернету итд. Настава је индивидуална тако да се недељни распоред методских јединица прилагођава конкретним 
уметничко-истраживачким интересовањима, стваралачким особеностима и динамикама студената у савладавању 
програма. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе    70 поена Завршни испит 30 поена 
  Квалитет семестралне презентације радова 30 
Квалитет изведених радова 30   
Вербална експликација радова 20   
Редовно похађање и квалитет 
активности у настави 20   

*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: Вајарске технике и материјали 2 
Наставник/наставници: Марина Стојановић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит Вајарски материјали и технике 1 и уписан IV семестар 
Циљ предмета  
Теоријско упознавање студената са вајарским материјалима (глина, гипс, силикон, камен пешчар) и техникама 
(квечовање, ливење, клесање). Циљ предмета је практично оспособљавање студената за реализацију ликовних 
дела у одговарајућим материјалима и техникама. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи теоријска знања о вајарским материјалима (својства и карактеристике) и биће технички 
оспособљени за реализацију ликовних дела у одговарајућим вајарским техникама (израда рељефа у мермеру, 
техника дуборез, техника искуцавања бакарног лима). 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: 
− Скулптура у пуној пластици у камену - клесање уз помоћ игле за копирање (пунктирање и клесање); 
− Мозаик у скулптури (примена технике мозаик за израду скулптуре у пуној пластици); 
− Вајарски материјал дрво: састав, особине, врсте; 
− Технике рада у дрвету, алати и машине; 
− Полихромија дрвета, прелепљивање слојева, препаратуре, интарзија; 
− Позлата на дрвету; 
− Политура и патинирање дрвета; 
− Уметнички материјал метал (заједничке особине и подела); 
− Спајање метала (чврсте, слабе и јаке везе); 
− Груба - фина обрада метала (искуцавање, цизелирање, гравирање, полирање); 
− Патинирање и заштита метала; 
− Ливачки поступци обраде метала; 
− Вајарски материјал восак и технике рада у воску; 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
− Стакло и клирит; 
− Хартија и папир-маше техника; 
− Кожа и текстил као вајарски материјали. 

Практична настава - Извођење вежби из следећих техника: 
1. Израда рељефа у мермеру (5 часова) 
2. Израда рељефа у дрвету (5 часова) 
3. Израда рељефа у металу - искуцавање бакарног лима на смоли (5 часова) 
Литература  
[1] Бркић, Н. Технологија сликарства, вајарства и иконграфије, Универзитет уметности, Београд, 1991 
[2] Brown, C.W. The Sculpting Techniques Bible: An Essential Illustrated Reference for Both Beginner and 

Experienced Sculptors, Quarto Book, New Jersey, 2006. 
[3] Texido, J. and Santamera, J. Sculpture in Stone, Barron’s, New York, 2000. 
[4] Bridgewater, A. Woodwork - the Complete Step by Step Manual, DK Publishing, UK, 2010. 
[5] Sayers, C.M. The Book of Wood Carving - technique, designs and projects, Dover Publications, New York, 1978. 
[6] Meilach, D.Z. Direct Metal Sculpture: Creative Techniques and Appreciation, Schiffer Pub, 2001. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се састоји од теоријских предавања, демонстрације и практичних вежби на компјутеру. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Оцена знања (максимални број поена 100): Oдређује се на основу редовног похађања и активног учешћа у 
настави (10 поена), изведених практичних вежби у различитим техникама (50 поена) и завршног испита који се 
састоји из усмене анализе изведених вежби и познавања вајарских материјала и техника (40 поена). 

Предиспитне обавезе поена 
 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
практична настава 50 усмени испт 20 
колоквијум-и  ..........  
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: ТРАНСМЕДИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА 2 
Наставник/наставници: доцент др ум Ивана Соколовски, ванр. проф.мр Ана Церовић, доцент мр Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: : уписан други семестар треће године  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да надгради и обогати стваралачке способности, аналитичко и критичко промишљање новомедијске 
уметности стечене током предходних студија и да оспособи студента за самостално, ефикасно и професионално 
деловање у области актуелне уметничке продукције и образовања. 
Исход предмета  
Практично упознавање и разумевање уметничких, техничко-технолошких и теоријско-концепцијских аспеката 
новомедијског уметничког стваралаштва. Упознавање, разумевање и усвајање критеријума за промишљање, израду, 
позиционирање и вредновање сопственог рада у уметничком, техничко- технолошком, теоријском, културном и ширем 
друштвеном контексту савремене уметности. 
Садржај предмета 
1. Логистичка припрема семестра;  
2. Представљање и разматрање идеја за реализацију пројеката;  
3. Рад на пројектима   
4. Презентација и дискусија настајућих пројеката;  
5. Припрема за семестралну презентацију пројеката 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Студенти реализују најмање један целовит сложенији пројекат у семестру. Пројекти су тематски, концепцијски, 
технички и медијски отворени, уз поштовање логистичких и материјалних услова.  
Акценат је на усложњавању експеримента, на устрожавању истраживачког поступка и на њиховом усаглашавању са 
концепцијом настајућег пројекта. Продукција се интензивира, а промишљање стваралачког поступка се усмерава ка 
освешћивању комплексности методологије, технологије, јавног дејства и идентитета новомедијског уметничког дела. 
Литература  
[1] 2007.Greene, Rachel. Internet Art. New York: Thames & Hudson, 2004;  
[2] Hui Kyong Chun, Wendy / Thomas Keenan (eds). New Media, Old Media: A History and Theory Reader. New York: 

Routledge, 2005; 
[3] Iman, Moradi. Glitch: Designing Imperfection. New York: Mark Batty Publisher, 2009; 
[4] Meigh-Andrews, Chris. A History of Video Art. New York / London: Bloomsbury Academic, 2014;  
[5] Wilson, Stephen. Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology. Cambridge MA: MIT Press, 2002. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предмет се реализује комбинацијом практичног рада и консултација. Студенти у класи самостално обављају 
практичан рад на реализацији пројеката уз сталан контакт са наставником. Консултације континуирано прате 
продукцију и обухватају представљање пројеката у тренутној фази реализације, и дискусију о идејним, формалним, 
методолошким, техничким, теоријским и контекстуалним питањима значајним за њихову израду, презентацију, 
рецепцију и документацију. Према потреби, наставник може да организује и предавања/радионице посвећене 
теоријском и практичном упознавању специфичних тема у корелацији са студентском продукцијом. Класа је отворена 
и обезбеђена компјутерском опремом, реквизитима, пројекционим уређајима, литературом, приступом интернету итд. 
Настава је индивидуална тако да се недељни распоред методских јединица прилагођава конкретним уметничко-
истраживачким интересовањима, стваралачким особеностима и динамикама студената у савладавању програма 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе    70 поена Завршни испит 10 поена 

  Квалитет семестралне презентације 
радова 30 

Квалитет изведених радова 30   
Вербална експликација радова 20   
Редовно похађање и квалитет 
активности у настави 20   

*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета:  СЛИКАЊЕ 4 
Наставник/наставници:  Ана Церовић, Дамјан Мартиновић, Ђорђе Соколовски 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: ПОЛОЖЕН ИСПИТ ИЗ СЛИКАЊА 3 
Циљ предмета 
Усавршавање студената у сликарском поступку уз потенцирање индивидуалних афинитета и развијање особене 
поетике. 
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 
Предавања о узорима из историје уметности и поређење са савременом уметношћу. 
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 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
бојама по стеченом искуству. 
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] An Atlas of Anatomy for Artists, Fritz Schider, Dover Publications, INC NY 1987.;  
[9] Ликовне свеске, Универзитет уметности у Београду, 1996, поновно издање. 
[10] Монографије, каталози са изложби и интернет презентације. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, изложба насталих радова на крају семестра 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 Изложба на крају семестра 50 
практична настава 20   
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Сликарска технологија 6 
Наставник: СТАНКОВИЋ Р. НЕНАД 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: положен испит Сликарска технологија V 
Циљ предмета 
Овладавање технологијом везива, медија и вернира. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за обједињавање и сабирање знања технологије ових техника и њихову примену у 
сликарству. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
- Израда медија по старим рецептурама, експеримент-давање личног печата према потреби и актуелном проблему.  
- Вернири- одржавање, чишћење и рестарурирање слике, иконе, фреске. 
Практична настава  
- Коришћење старих рецептура кроз копирање дела старих мајстора.   
Литература  
[1] "Сликарска технологија са иконографијом и каноном", Немања Бркић, Живојин Турински, Београд: Академија 

ликовних уметности 1951. ,''Методе сликања и материјали'' Метка Крајгер-Хозо, Свјетлост 1991.  
[2] „Рецептуре за сликаре“, Robert Massey; Универзитет Уметности Београд 1980. 
[3] „Стари сликарски приручници I“, Милорад Медић; Републички завод за заштиту споменика културе, 1999. 
[4] „Технологија сликарства, вајарства и иконографија“, Немања Бркић,  У.У., Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Присуство у току предавања 30 Усмени испит 30 
Квалитет рада 20   



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Квантитет рада 20   
    
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија:ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: ВЕЧЕРЊИ АКТ 4 
Наставник: Пејдић С. Ана, Душан Петровић 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: ВЕЧЕРЊИ АКТ III 
Циљ предмета 
Савладавање проблематике форме (људске фигуре) у простору, под вештачким осветљењем,  кроз проблематику 
линије и валера у цртежу. 
Исход предмета  
Студент ће бити оспособљен за цртање форме (људске фигуре), под вештачким осветљењем,   линеарно-валерским 
цртежом. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање студената са значајем, врстама и бројним могућностима вештачког осветљења, његовом утицају на линију 
и форму, и упознавање и анализа цртежа кроз историју уметности. 
Практична настава 
Цртање по моделу људске фигуре, угљеном, оловком, тушем и пером, графичком и тонском моделацијом форме 
(линеарно-валерским цртежом) под вештачким осветљењем (усмерено, дифузно, топло, хладно, један или више 
извора светла, њихово померање у односу на модел…). Динамика наставе се постиже разноврсносношћу у избору 
модела (дете, старац), поза (седећа, стојећа, лежећа фигура), као и повременом 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: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Испитне обавезе поена Завршни рад 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: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: МОНУМЕНТАЛНО СЛИКАРСТВО 2 
Наставник: Урош Лукић 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из Монументалног сликарства 1  



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Циљ предмета 
Упознавање ликовних законитости (витража,мурала) кроз самостална и колективна ликовна остварења 
као и допринос свестраном развојустудентове личности,његових како емоционално доживљених тако и 
интелектуално-креативних способности, поштујући индивидуални сензибилитет студента. 
Исход предмета  
Студент ће, у оквиру свог сензибилитета, бити оспособљен за израду витража,мурала од најмање 5 валерских 
вредности стакла,боје, кроз цео процес, од скице до постављања дела. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Демонстрација поступка израде витража,мурала као и осврт на историјске узоре уз коришћење литературе и 
репродукција. 
 Практична настава  
Израда скица за витраж,мурал.Израда витража,мурала у валерским вредностима једне боје,копија 
орнамента,портрет-израда аутентичног ауторског решења кроз цео процес-скица,припрема материјала (сечење 
стакла и постављање витража,реализација мурала на фасади зграде). 
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: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Предавања, вежбе. 

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

повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  
Назив предмета: Методика ликовног васпитања и образовања  2 
Наставник:   Никола Говедарица 
Статус предмета: ИЗБОРНИ 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Испуњене предиспитне обавезе из предмета Методика ликовног образовања  1 
Циљ предмета 
Усвајање основних знања о законитостима, правилима, методама и облицима рада у настави ликовне 
културе, кроз методичку праксу и њену методологију у функцији оспособљавања студената за самостално 
извођење наставе предметa ликовна култура. 
Исход предмета  
Након успешног завршетка програма од студента се очекује да: презентује значај ликовног образовања и 
васпитања у образовно-васпитном систему; повезује материју разних дисциплина уз адекватан однос 
између свеобухватности и егземпларности (репрезентативности) наставних садржаја; тумачи курикулум, 
наставне планове и програме и зна где и кад може да примени теоријско знање у наставној пракси. 
Садржај предмета 
Теоријска наставa 
Дидактички материјал. Материјали и технике(традиционални и савремени). Уџбеничка литература. 
Заступљеност ликовне културе у основној школи. Ликовна култура и креативност. Стваралачка настава 
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ликовне културе. Особине личности наставника и однос према настави. Новије теорије о проучавању 
савремене уметности у настави. Естетска концепција наставе. Дечији цртеж. Научна и школска вредновања 
ученичких радова. Ликовно дело у обраазовно – васпитном процесу. Примаочев доживљајни контекст. 
Школска интерпретација као методички систем. Традиционална настава ликовне културе. Савремена 
настава ликовне културе. Проблемска настава ликовне културе. Ликовни проблем. Проблемска ситуација. 
Структура наставног часа. Сaдржај часа. Визуелна комуникација. Остваривање визуелно-дидактичке 
комуникације. Медијуми и средства. Правци у савременој методици наставе ликовне културе. Образовни 
стандарди за крај обавезног образовања. Структура писане припреме за премет ликовна култура у основној 
школи ( предметна, разредна настава). Писана припрема и визуелна припрема за наставни час ликовне 
културе у основној школи(вежбaње). 
Основна литература  
[1] Карлаварис Богомил: '' Методика ликовног васпитања за основну и средњу школу''  
[2] Здравко Милинковић '' ЗБОРНИК, методички егземплари'',УЛУС, Београд 2008. 
[3] Филиповић, С. Методика ликовног васпитања и образовања. Београд, KLETT, 2011. 
[4] Филиповић, С. Методичка пракса ликовних педагога, Нови Сад, Академија уметности, 2017. 
Допунска литература: 
[5] Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Ликовна култура. Минстарство 

просвете Републике Србије, ЗУОВ, 2010. https://ceo.edu.rs/wp-
content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf 

[6] Стандарди компетенција за професију  наставника и њиховог  професионалног  развоја.  ЗУОВ, Завод за 
унапређење васпитања и образовања, 2011. 

[7] Ilić, V. Kompetencije za 21 vek i nastava likovne kulture. Obrazovna tehnologija, 2015. br. 3. Centar za obrazovnu 
tehnologiju, Beograd, 2015. 175-188 

[8] Ilić, V. Kreativnost, proces kreativnosti i nastava likovne кulture. Obrazovna tehnologija. 2012. br. 4, str. Centar za 
obrazovnu tehnologiju, Beograd, 2012. 453-466. 

Број часова  активне наставе 2 Теоријска настава 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе: Монолошка метода, дијалошка метода,  интерактивни приступ  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 50 
практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и 20   
семинар-и 10   
 

повратак на списак 
 

Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ  6 
Наставник: ЈОВАНА НИКОЛИЋ 
Статус предмета: ОБАВЕЗАН                        семестар VI 
Број ЕСПБ: 1 
Услов: Положена Историја уметности V 
Циљ предмета 
Упознавање студената са облицима уметничког израза и околностима њиховог настанка у 20. веку,у циљу 
препознавања појма «класично» у уметности као и обликовања сопствених креативних потенцијала. 
Исход предмета  
Стечено знање ће омогућити студентима суверено и слободно располагање градивом везаним за уметничке токове 20. 
века, нове облике уметничког изражавања и архитектуре, са посебним освртом на уметничке феномене у чијој основи 
се препознаје појам „класичног“.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf
https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/obrazovni_standardi/kraj_obaveznog_obrazovanja/Likovno.pdf
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Курс обухвата различите правце, појаве и уметничке феномене који су се смењивали од почетка 20. века (фовизам, 
кубизам, авангардни покрети двадесетих, експресионизам, нова објективност, надреализам, париска школа, уметнички 
правци после 1945.), као и развој филмске и фотографске уметности, нових медија (видео, компјутерска уметност, 
дигиталне презентације), дизајна и перформативних уметности. 
Практична настава  
Анализа појединачних тематских целина, рад на терену (музејске поставке, културно-историјски споменици), тематске 
дискусије, презентација семинарских радова. 
Литература  
[1] H.V. Janson, Istorijaumetnosti, Beograd, Prosveta, 1996. 
[2] Л.Трифуновић,Српскосликарство : 1900-1950, Нолит, Београд 1973. 
[3] L.Merenik, Ideološki modeli : srpsko slikarstvo 1945-1968, Beopolis : Remont, Beograd 2001. 
[4] С. Чупић, Теме и идеје модерног : српско сликарство 1900-1941, Нови Сад : Галерија Матице Српске, 2017.  
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 50 
практична настава 15   
колоквијум-и 20   

 
повратак на списак 

 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: Стручна пракса  
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Ииспуњене предиспитне обавезе из предмета Методика ликовног 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. 
Општи садржаји: 
Посета 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 
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Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Студијско уметнички рад на завршном раду 
Наставник: Изабрани ментор 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 1 
Услов: уписан 6. 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 основних академских  студија области ликовнауметност, 
− задовољавајућа способност примене теоријских знања и практичних вештина у будућој професионалној 

пракси из области ликовнауметност, 
− стицање знања о начину, структури и форми писања Завршног  рада.  
Очекивани исходи:  
Студент је оспособљен да демонстрира примену вештина и теоријских основа стечених током студија, познавање стања 
уметничког-истраживања у области теме Завршног рада: 
− познавање прихваћене методологије решавања конкретних уметничких проблема,  
− самосталне примене у решавању уметничких-проблема који ће се појавити у ликовној пракси, 
− способност кандидата да на одговарајући начин напише и да презентује резултате свог рада, 
− оспособљавање 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 радпредставља део Завршног 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 теоријскоуметничке групе предмета. Уметничко истраживање садржано у завршном раду – ИР је 
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 завршном раду. 
Уметничка истраживање садржана у завршном 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 кроз: 
− Уочавање уметничког проблема из ликовне уметности на задату тему; 
− Теоријску обраду уметничког проблема из ликовне уметности на задату тему; 
− Уметничко истраживачки део кроз план реализације и организације истраживања у завршном раду; 
− Израду ликовног уметничког дела и неопходног писаног материјала. 
Након обављеног уметничког истраживања кандидат припрема уметничко истраживања садржана у завршном радуу 
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.  
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[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 Завршни рад. 
Методе извођења наставе:   
Студенти при упису семестра бирају одговарајућу тему из ликовне уметности, а која је предложена од стране 
наставника. Ментор Завршног рада саставља задатак рада и доставља га студенту. Студент је обавезан да изради 
уметничка истраживања садржана у завршном раду у оквиру задате теме која је дефинисана задатком Завршног рада, 
користећи литературу предложену од ментора, као и додатну за потребе истраживања. Током израде уметничког 
истраживања садржаног у завршном раду, ментор може давати додатна упутства студенту, упућивати на одређену 
литературу и додатно га усмеравати у циљу израде квалитетног завршног рада. У оквиру израде уметничког 
истраживања садржана у завршном 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, анализе и активностима предвиђеним Завршним радом. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 

Оцена знања (Максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Израда уметничко истраживачког 
рада за потребе завршног рада 

40 Усмени испит 30 

Уметнички радови 30 Укупно 100 
 

повратак на списак 
 
Студијски програм: ОАС Класично сликарство 
Назив предмета: Завршни рад (израда и одбрана) 
Наставник: Изабрани ментор 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: 
Прихваћен предлог о именовању ментора и одобрен предлог теме, од стране Већа катедре за Сликарство. 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студент покаже усвојена знања и вештине и способност за самостално решавање 
стручних проблема у области сликарства. 
Исход предмета: 
Усменом одбраном пред комисијом студент демонстрира да је способан да прикаже резултате свог 
уметничког рада. Студент који успешно одбрани завршни испит, усвојио је напредна академска знања из 
области сликарства и ликовних уметности и оспособљен је за самосталан стваралачки рад. Студент који 
успешно одбрани завршни испит, стиче право на диплому о завршеним Основним академским студијама и 
стручни назив Дипломирани ликовни уметник, са ближим одређењем у додатку дипломе – сликар. 



 

 

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

 

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ КЛАСИЧНО СЛИКАРСТВО 

 
 
Садржај Завршног рада: 
Студент припрема Завршни рад у форми која се састоји из: 

1. уметничког истраживања, 
2. реализације уметничког рада, 
3. писаног рада, 
4. усмене презентација пред комисијом. 

Студент реализују радове из предмета у ликовној области Сликарство, паралелно истражујући техничке 
карактеристике уметничких поступака и анализира резултате других уметника, који су блиски теми коју 
обрађује. 
Писани део треба да садржи опис тока уметничког истраживања. 
Током презентације реализованог уметничког рада, студент усмено образлаже резултате рада и 
аргументовано 
одговара на питања у вези рада. 
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 Завршни рад. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 6 
Методе извођења: 
Завршни рад почиње да се изводи након консултација са ментором. Током консултација, на основу 
понуђених скица, одређује се обим рад и адекватна сликарска техника у којој ће уметнички рад бити 
реализован. Потом се приступа припреми и техничко-технолошкој реализацији рада. У току израде 
Завршног рада, студенту се пружа неопходна помоћ у виду консултација и давања упутстава за решавање 
проблема, као и упућивање на 
одговарајућу стручну литературу. 
Оцена знања (максимални број поена 100): 
Одређује се на основу писаног рада (30 поена), изведеног уметничког рада (40 поена) и усменог излагања 
(30 поена). 
Писани рад: 30 поена Завршни усмени испит: 30 поена 
Уметнички рад: 40 поена   
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