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Студијски програм:  ГРАФИЧКА ТЕХНИКА 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ДОРАДЕ II 

Наставник: др. Невена Вукић, проф. стр. студија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним знањима везаним за технологију графичке дораде књиге у 

меком (брошираном) и тврдом (шивеном) повезу, као и припадајућим машинама. Технологија 

дораде наменске и типске (папирне) украсне кесе са ручком, као и разне PVC кесе и машине за 

њихову масовну производњу. Упознавање студената са комуникацијским ознакама на табаку и 

ролни, појединих сектора у графичкој производњи. 

Исход предмета  

По успешно реализованом програму, студенти ће бити: 

Оспособљени за обављање и контролу свих дорадних операција при изради књига у меком и 

тврдом повезу, и разних папирних кеса (рекламних и типских) са ручком у ручној или машинској 

односно масовној производњи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Технологија дораде сложених графичких производа. 

Технологија дораде књиге у меком – брошираном повезу, машине и опрема. 

Ознаке на табаку које служе графичкој доради (сигнатура). 

Технологија дораде књиге у тврдом – шивеном повезу, машине и опрема. 

Технологија дораде рекламне кесе са ручком, машине и опрема. 

Израда и употреба основних и помоћних материјала графичке дораде. 

Практична настава 

Практична настава се састоји од лабораторијских вежби. Вежбе се изводе у Графичкој 

лабораторији ВШТСС или у одабраном производном погону. Вежбе се састоје од извођења 

активности упознавања студената са технологијом дораде и практичног рада студената. 
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Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

- Предавање, - консултације,

- вежбе, - колоквијуми,

- практична настава, - испит

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит 0-30 

практична настава 0-20 усмени испит / 

колоквијуми 3х15 0-45 

семинарски рад / 


