
Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија на  

ОСС Одевно инжењерство и дизајн 
Модул 1: Одевно инжењерство и дизајн 

Р.бр. Шиф. пред. Назив предмета Сем. 
Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. 21.SOD001 Влакна и текстилни материјали - заједнички I 2+2 6 

2. 21.SOD002 Техничка припрема производње одеће - заједнички I 2+2 5 

3. 21.SOD003 Форма и дизајн одеће - заједнички I 2+2 4 

4. 17.SER001 Математика 1 - заједнички I 3+3 8 

5. 17.SPE001 Енглески језик 1 - заједнички I 2+2 6 

6. 21.SOD004 Психологија рада II 2+2 6 

7. 17.SPE004 Енглески језик 2 II 2+2 6 

8. 21.SOD005 Процеси производње одеће 1 - заједнички II 3+2 6 

9. 21.SOD006 Конструкција одеће 1 - заједнички II 2+2 6 

10. 21.SOD045 Примена рачунара у графици 1 - заједнички II 3+1+1 7 

Укупно часова активне наставе 45  

  Укупно ЕСПБ 60 

Модул 2: Одевно инжењерство и дизајн – дуално 

Р.бр. Шиф. пред. Назив предмета Сем. 
Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. 21.SOD001 Влакна и текстилни материјали - заједнички I 2+2 6 

2. 21.SOD002 Техничка припрема производње одеће - заједнички I 2+2 5 

3. 21.SOD003 Форма и дизајн одеће - заједнички I 2+2 4 

4. 17.SER001 Математика 1 - заједнички I 3+3 8 

5. 17.SPE001 Енглески језик 1 - заједнички I 2+2 6 

6. 21.SOD045 Примена рачунара у графици 1 -  заједнички II 3+1+1  7 

7. 21.SOD005 Процеси производње одеће 1 - заједнички II 3+2 6 

8. 21.SOD006 Конструкција одеће 1 - заједнички II 2+2 6 

9. 21.SOD004 Предмет изборне 

групе 1 

(бира се 1 од 2) 

Психологија рада II 2+2 6 

10.1 17.SPE004 Енглески језик 2 II 2+2 6 

10.2 21.SOD025 Учење кроз рад 1 II / 6 

Укупно часова активне наставе 44  

  Укупно ЕСПБ 60 

Модул 1: Одевно инжењерство и дизајн 

ДРУГА ГОДИНА  

11. 21.SOD007 Процеси производње одеће 2 - заједнички III 4+2 6 

12. 21.SOD008 Конструкција одеће 2 - заједнички III 3+2 7 

13. 21.SOD009 Рачунарска конструкција 1 - заједнички III 4+2 7 

14.1 17.SGT007 
Предмет изборне 

групе 1 

(бирају се 2 од 4) 

Штампарски слог - заједнички III 2+2 5 

14.2 17.SPE003 Безбедност на раду - заједнички III 2+1 5 

15.1 17.SGT005 Mатеријали - заједнички III 2+2 5 

15.2 17.SPE008 Пословни енглески 1 - заједнички III 2+2 5 

16. 21.SOD011 Процеси производње одеће 3 - заједнички IV 3+2 6 

17. 21.SOD012 Испитивање текстилних материјала - заједнички IV 3+2 7 

18. 21.SOD013 Дизајн модне одеће IV 2+2 5 

19.1 17.SGT009 Предмет изборне 

групе 2 

(бира се 1 од 2) 

Примена рачунара у графици 2 IV 2+2+1 5 

19.2 17.SMI046 Mашине и технолошки процеси IV 2+2 5 

20.1 17.SGT024 Предмет изборне 

групе 3 

(бира се 1 од 3) 

Репрофотографија IV 2+1+2 7 

20.2 17.SPE010 Управљање отпадом IV 2+2 7 

20.3 17.SGT003 Заштита животне средине IV 2+2 7 

Укупно часова активне наставе 46-48  

  Укупно ЕСПБ 60 

 

 

 

 

 



Модул 2: Одевно инжењерство и дизајн - дуално 

ДРУГА ГОДИНА  

11. 21.SOD007 Процеси производње одеће 2 - заједнички III 4+2 6 

12. 21.SOD008 Конструкција одеће 2 -  заједнички III 3+2 7 

13. 21.SOD009 Рачунарска конструкција 1 - заједнички III 4+2 7 

14. 21.SOD026 Учење кроз рад 2 III / 5 

15.1 17.SGT007 
Предмет изборне 

групе 2 

(бира се 1 од 4) 

Штампарски слог - заједнички III 2+2 5 

15.2 17.SPE003 Безбедност на раду - заједнички III 2+1 5 

15.3 17.SGT005 Mатеријали - заједнички III 2+2 5 

15.4 17.SPE008 Пословни енглески 1 -заједнички V 2+2 5 

16. 21.SOD012 Испитивање текстилних материјала - заједнички IV 3+2 7 

17. 21.SOD011 Процеси производње одеће 3 - заједнички IV 3+2 6 

18. 21.SOD027 Учење кроз рад 3 IV / 12 

19.1 17.SGT009 Предмет изборне 

групе 3 

(бира се 1 од 2) 

Примена рачунара у графици 2 IV 2+2+1 5 

19.2 21.SOD013 Дизајн модне одеће  IV 2+2 5 

Укупно часова активне наставе 42-44  

Укупно ЕСПБ 60 

Модул 1: Одевно инжењерство и дизајн 

ТРЕЋА ГОДИНА  

21. 21.SOD015 Студија рада у индустрији производњe одеће -заједнички V 3+2 5 

22. 21.SOD016 Рачунарска конструкција 2 V 3+2 6 

23. 17.SPE013 Маркетинг V 2+1 7 

24.1 17.SMNI01 
Предмет изборне 

групе 4 

(бирају се 2 од 4) 

Пословна економија  V 3+1 6 

24.2 17.SIT008 Оперативни системи V 2+2 6 

25.1 17.SGT016 Припрема шатампарске форме V 2+3 6 

25.2 17.SIT007 Интернет технологије V 3+2+1 6 

26. 21.SOD030 Пројектовање одеће - заједнички VI 3+2 6 

27. 21.SOD031 Практикум из одевне технологије - заједнички VI 3+1+0 2 

28.1 17.SPE018 
Предмет изборне 

групе 5 

(бира се 1 од 2) 

Производни менаџмeнт и 

предузетништво   
VI 3+2 6 

28.2 17.SPE012 Екологија природних ресурса VI 3+1 6 

29.1 17.SGT013 Предмет изборне 

групе 6 

(бира се 1 од 2) 

Графички дизајн VI 3+3 7 

29.2 17.SPE017 Мониторинг животне средине VI 2+2 7 

30. 21.SOD024 Стручна пракса VI 0+0+0+6 3 

31. 21.SOD033 Стручни рад - заједнички VI 0+0+0+0 1 

32. 21.SOD032 Завршни - дипломски рад  - заједнички VI 0+0+0+1 5 

Укупно часова активне наставе 41-47  

Укупно ЕСПБ 60 

Модул 2: Одевно инжењерство и дизајн – дуално 

ТРЕЋА ГОДИНА  

20. 21.SOD015 
Студија рада у индустрији производњe одеће - 

заједнички 
V 3+2 5 

21. 21.SOD028 Учење кроз рад 4 V / 12 

22.1 21.SOD016 Предмет изборне 

групе 4 

(бира се 1 од 2) 

Рачунарска конструкција 2 V 3+2 6 

22.2 17.SMNI01 Пословна економија V 3+1 6 

23.1 17.SPE013 Предмет изборне 

групе 5 

(бира се 1 од 2) 

Маркетинг V 2+1 7 

23.2 17.SIT001 
Увод у информационе 

технологије 
V 3+2+1 7 

24. 21.SOD030 Пројектовање одеће - заједнички VI 3+2 6 

25. 21.SOD031 Практикум из одевне технологије - заједнички VI 3+1+0 2 

26. 21.SOD029 Учење кроз рад 5 VI / 10 

27.1 17.SPE012 Предмет изборне 

групе 6 

(бира се 1 од 2) 

Екологија природних ресурса VI 3+1 6 

27.2 17.SPE018 
Производни менаџмeнт и 

предузетништво   
VI 3+2 6 

28. 21.SOD033 Стручни рад - заједнички VI 0+0+0+0 1 

29. 21.SOD032 Завршни - дипломски рад - заједнички VI 0+0+0+1 5 

Укупно часова активне наставе 38-44  

Укупно ЕСПБ 60 



 

Студијски програм: ОСС МИ,  ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета:  Безбедност на раду 

Наставник/наставници: Братислав М. Чукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената и будућих струковних инжењера са системом безбедности и здравља на раду у 

Републици Србији, као и унапређење и очување здравља радно активног становништва, а све у циљу 

спречавања повреда на раду и настанка професионалних обољења и болести везаних за рад. 

Исход предмета 

Теоријско упознавање студената са њиховим правима, обавезама и одговорностима из области Безбедности 

и здравља на раду, као и опасностима и штетностима како би правилно реаговали у случају одступања од 

безбедносних и законских прописа током боравка ради обављања праксе, запослења и сл. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Основне одредбе закона о безбедности и здрављу на раду 

- Основне одредбе закона о раду 

- Мере за безбедан и здрав рад на радном месту 

- Основни извори и узроци повреда 

- Индустријски отрови и ознаке за безбедан и здрав рад 

- Опасности и заштита од електричне струје, буке, вибрација и штетног зрачења 

- Судови под притиском 

- Средства и опрема за личну заштиту на раду 

- Заштита од пожара 

- Прва помоћ 

Практична настава 

- Посета привредним субјектима. 

- Публикације са међународног пројекта ТЕМПУС. 

Литература  

1. Б. Чукић, Безбедност на раду, Скрипта, Чачак 2015. 

2. О. Бабић, Пружање прве помоћи на раду, Ниш, 1976. 

3. М. Јерков, Д. Арсенијевић, Организација рада и заштита на раду, Ниш 1975.  

4. Д. Арсеничевић , Заштита на раду, Ниш, 1975. 

5. Душан Лужанић, Заштита на раду, Београд, 1979 

6. Закон о безбедности и здрављу на раду (''Сл. гл. РС'' бр. 101/ 05). 

7. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту. 

8. Правилник о обезбеђивању ознака за безбедан и здрав рад. 

9. Правилник о поступку, прегледу и испитивању опреме за рад и испитивању услова радне околине 

(''Сл. гл. РС'' бр. 94/ 06). 

10. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за 

личну заштиту на раду (''Сл. гл. РС'', бр. 92/ 08). 

11. Практични водич за избор, набавку и употребу средстава и опреме за личну заштиту на раду, 

ТЕХПРО,  Београд, 2009. 

12. Прва помоћ, Приручник за возаче, Црвени крст Србије. 

13. Закон о заштити од пожара (''Сл. гл. РС'', бр. 111/ 09). 

14. Закон о раду (''Сл. гл. РС'' бр. 24/05 и 61/05, 54/09 и 75/14). 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе  

- Предавања, вежбе, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на предавањима 10 Усмени испит 70 

Присуство на вежбама 20   
 



Студијски програми: OСС ОДЕВНО ИНЖИЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Дизајн модне одеће 

Наставник: Весна Б. Илић-Даријевић 

Статус предмета: обавезан (модул 1), изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Кроз креативне задатке везане за разне гране модне индустрије, као и историју дизајна, 

уметности и костима као базу и инспирацију упознајемо се са начинима илустровања модних 

скица, уводом у техничко цртање и представљање модних предмета за индустријску 

производњу као основе формирања ауторског модног портфолиа за колекцију. 

Исход предмета  

- Практично оспособљавање студената у области модне индустрије за индивидуалан и 

практичан рад при пројектовању и изради одевних производа 

- Примена стечених знања приликом дизајнирања 

Садржај предмета 

Појам и подела модног дизајна; Кратак историјат модног дизајна; Сезонски циклуси; Имиџ и 

пословање у модном дизајну; Графичке интервенције; Модни дизајн дана; Еколошке 

одреднице у модном дизајну. 

Литература  

1. Džons Teri, Rašton Suzi, Moda danas, Taschen, 2007 

2. Terry Jones, Avril Mair, Fashion now, Taschen, 2003 

3. Fashion Sketching: A Complete Guidebook for Beginners, SendPoints, 2018. 

4. Pješčić-Popović, Tijana, Dobra dizajn/eko dizajn i održivi razvoj, Udruženje Reka, Novi Sad, 

2014. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Наставно градиво студентима ће бити презентовано путем видео материјала и презентација у 

Microsoft PowerPoint-у. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и приручницима. 

Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши 

путем тестова и презентације и одбране семинарског рада, током семестра и завршног испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Похађање наставе  10 Писмени испит  

Два теста 30 Усмени испит 30 

Семинарски рад 30   

Начин провере знања: писмено, путем два теста и једног семинарског рада са обавезним 

практичним примером и усмено. 

https://www.google.com/search?bih=852&biw=1745&rlz=1C1LOQA_enRS740RS766&hl=en-US&q=Terry+Jones&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NcooLjJNVuLQz9U3SMkzMdFSzii30k_Oz8lJTS7JzM_TLy_KLClJzYsvzy_KLrZKTcksyS9axModklpUVKnglZ-XWryDlREAXDMKLVEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ2cOPqvPvAhWDtYsKHbjnAgUQmxMoATAbegQIGxAD
https://www.google.com/search?bih=852&biw=1745&rlz=1C1LOQA_enRS740RS766&hl=en-US&q=Avril+Mair&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2NcooLjJNVuIBc43LLCqqSjK0lDPKrfST83NyUpNLMvPz9MuLMktKUvPiy_OLsoutUlMyS_KLFrFyOZYVZeYo-CZmFu1gZQQAkcsSQFQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJ2cOPqvPvAhWDtYsKHbjnAgUQmxMoAjAbegQIGxAE


Студијски програм: ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Еекологија природних ресурса 

Наставник: Братислав М. Чукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  
-Оспособљавање студената да разумеју основне еколошке појмове, процесе и сложене односе у екосистемима и биосфери.  
-Упознавање са хијерархијом еколошких система, интеракцијама организама и физичког окружења, са животном средином, 

загађеношћу, заштитом и очувању природних ресурса и средине у којој живе, еколошким менаџментом/управљањем заштитом 

животне средине, у функцији постизања одрживе садашњости и будућности, 
- Стицање знања о специфичностима управљања животном средином и њене повезаности са одрживим развојем. 

Исход предмета:  
- Након успешно савладаног предмета, студент ће бити у стању да: идентификује глобалне проблеме заштите животне средине, 

препозна и учествује у предупређивању различитих видова загађења, као и да разуме везу између привреде, животне средине и 
одрживог развоја. 

Знања/разумевања:  

Студент треба да покаже познавање разних метода испитивања загађености воде, ваздуха и земљишта које су потребна за 

очување животне средине, као и концепт одрживог управљања природним ресурсима и потребе у овој области на глобалном и 

локалном нивоу. 
Вештине:  

Студент треба да буде оспособљен за очување животне средине, евалуацију резултата испитивања природних ресурса, 

презентацију знања, даље праћење савремених тенденција, веза и односа са другим областима људских делатности, начином 
покретања иницијатива на локалном и међународном нивоу за решавање конкретних еколошких проблема животне средине, 

релевантности и значају одрживог управљања ресурсима за еколошки баланс и заштиту природе. 

- Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању, пре свега за праћење и разумевање стручних предмета 
Технологије прераде отпада, Управљање квалитетом, Управљање отпадом, Мониторинг животне средине. 

Садржај предмета:  
Теоријска настава 

Основни појмови и принципи екологије. Дефиниција, предмет истраживања и значај екологије. Услови живота и појам 
еколошких фактора. Адаптација на различите услове живота – животна форма, еколошка ниша. Биотоп и животно станиште. 

Појам популације и њене основне одлике. Животна заједница, Екосистем, Биосфера и Животне области. 

Основни појмови и принципи екологије и заштите животне средине. Ресурси. Основни концепт и дефиниције. Обновљиви 
ресурси, Необновљиви ресурси (неисцрпни ресурси, исцрпни ресурси). Однос природних ресурса и животне средине. Узроци 

и последице коришћења природних ресурса. Одржив развој. Одржив развој и светска привреда. Мере и инструменти за очување 

и рационалну употребу обновљивих ресурса. Праћење стања природних ресурса и животне средине.  
Заштита и унапређење животне средине. Човек и његов однос према неживој и живој природи, загађење и заштита животне 

средине. Глобални проблеми животне средине. Загађивање ваздуха, заштита ваздуха. Загађивање вода и заштита вода. 

Загађивање земљишта и заштита земљишта. Сустемско повезивање одрживог коришћења природних ресурса и животне 
средине. Међународна и међурегионална сарадња у домену коришћења и заштите природних ресурса и животне средине.  

Тематска стратегија ЕУ као оквир за одрживо коришћење природних ресурса. Перспективе и приоритети одрживог управљања 

природним ресурсима. Законска регулатива у области животне средине. Прописи ЕУ у области заштите животне средине. 
Природни ресурси и национална стратегија Србије за придруживање ЕУ. 

Практична настава 

Вежбе: Контрола воде. Отпадне воде. Одређивање органских материја. Хемијска потрошња кисеоника, Биолошка потрошња 
кисеоника.  Контрола ваздуха: сумпор диоксид, чађ и таложне материје, азотови оксиди, амонијак. Контрола земљишта. Вежбе 

ће се обављати у Заводу за јавно здравље у Шапцу и у микробиолошкој и хемијској лабораторији у школи. 
На вежбама се обрађују одговарајући примери везани за градиво са предавања уз активније учешће студената. 

Литература: 

1. Ратајац, Р., Веселиновић, Д., Антонијевић ,Г., Бошковић, Б., Цветковић, М., Екологија и заштита животне средине. 

Завод за уџбенике, Београд, 1992. 
2. Савић, И., Терзић, В., Екологија и заштита животне средине. Београд, 1997.  

3. Walter, H., Vegetation of the Earth and Ecological Systems the Geo-biosphere-Springer-Verlag, 1985. 

4. Недовић, Б., Екологија животне средине, Бања Лукa, 1999.  
5. Пешић Р., Економија природних ресурса и животне средине; Пољопривредни факултет, Београд, 2001. 

6. FAО, Criteria and Indicators of Sustainable Management,Rome,November, 2016.  

7. Национална стратегија одрживог развоја  Републике Србије ( „Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка и 101/07)  
8. Михајлов А.Н., Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95 корака, Привредна комора Србије и „Амбасадори 

животне средине“, Београд, 2005. 

9. Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине „Службени Гласник“ Републике Србије бр. 
37/2011 

10. Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину, Република Србија Министарство пољопривреде 

и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Београд, 2015. 
11. Вуковић, М., Штрбац, Н. Еколошки менаџмент, Дон-Вас, Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе: 

Предавања: на предавањима се излаже теоријски део градива са примерима који за циљ имају лакше савладавање градива, уз 
коришћење видео бима и Интернета у комбунацији са интерактивном наставом. 

Вежбе: Вежбе се изводе као практичне вежбе у лабораторији и на терену   

Консултације: групне и појединачне.  

Писмени део испита. Финални део испита је усмени. Оцена испита се формира на основу успеха са писменог дела испита, 

семинарског рада (рада и одбране) односно писменог и усменог дела. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања: 

Присуство на најмање 70% предавања 
10 Писмени испит: Полагање 

испита је обавезно. 
65 



Практична настава: Урађене 
лабораторијске вежбе. 

5 

 

Усмени испит  

Семинарски рад 20   



Студијски програм: ОСС ЕР, ОСС МИ, ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Енглески језик 2 

Наставник/наставници: Ивана М. Крсмановић, Весна М. Петровић 

Статус предмета: обавезан (модул 1)/ изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Наставни програм је конципиран за реализацију следећих циљева: 

- унапређење технике интегрисаних језичких вештина (читања, слушања, писања и усмене комуникације) кроз 

надоградњу језичких система (лексичких, фонетичких, синтаксичких, сематичких и граматичких структура) 

који су обрађивани из предмета Енглески језик, 

- унапређење језичке, комуникацијске/интерперсоналне и пословне вештине (подстицање самосталног 

изражавања),  

- развијање аналитичких способности, конструктивног и критичког мишљења, решавања проблема (кроз 

анализу, дискусије, упоређивање, евалуацију, синтезу, извођење закључака; кроз дијалог, интерперсоналну 

комуникацију, кооперацију; грађење самопоуздања, толеранције, итд), 

- савладавање техника писмене комуникације, формалног и неформалног писаног обраћања у имејловима, 

дописима, пропратним писмима. 

Исход предмета 

По завршетку курса, студенти ће бити у стању да: 

• примене основне језичке вештине, стратегије и технике: 

  а) читања и разумевања текста (skimming, scanning, reading for detail), 

  b) слушања и разумевања усменог излагања (listening for gist, listening for specific information or detail, 

identifying the topic, purpose, attitudes or standpoints, etc)  

  c) писања краћих формалних писама/састава/есеја/имејлова/дописа: (drafting, paragraphing, topic sentence, 

text organization), 

• идентифукују и примене адекватне граматичке структуре, препознају морфолошке, синтаксичке и 

сематичке маркере, 

• класификују, систематизују и сумирају кључне информације из текста и примене их у анализи, дискусији, 

дијалогу/размени информација, резимирању случајева или решавању проблема, 

• искажу своје мишљење, став или гледиште и адекватно реагују у основним социјалним ситуацијама 

користећи одговарајуће фразе и изразе, колокације, дискурс маркере, итд. 

• напишу своју пословну биографију, пропратно писмо, имејл, допис. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Grammar: Passive Voice, Indirect Speech, Participles as Аdjectives, Question Tags, Subjunctive, Quantifiers. 

Topics:Education, Inventions, Laughter, Premonitions, Celebrities, Sports, Appearances, Food, Sexes, Truth and 

Lying, Fashion and Clothes, Compulsions. 

Практична настава 

Писмено и усмено увежбавање интегрисаних језичких вештина обрађиваних на предавањима. 

Литература  

1. Енглески језик 2, Ивана Крсмановић, ВШТСС, Чачак, 2016. 

2. ESSE речник, Институт за стране језике, Београд, 2005.  

3. Онлајн речник www.eudict.com  

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

а) Наставне методе: еклектичка метода рада (комбинација ЕЛТ метода) 

б) Облици рада: предавања, вежбе, консултације; видови рада: тимски/групни/у паровима/ индивидуални 

ц) Наставне технике: класификација, категоризација, систематизација знања и информација; тумачење 

табела, шематских приказа, слика; дискусије, дебате; анализа случајева, решавање проблема, играње 

улога, симулације, мини-презентације, писање, итд. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 5 Усмени испит 37 

Израда практикума  5   

1. колоквијум 28   

2.колоквијум  15   

Пословно писмо, CV 10   

http://www.eudict.com/


Студијски програми: ОСС ОДЕВНО ИНЖИЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Форма и дизајн одеће 

Наставник: Весна Б. Илић-Даријевић, Александра Б. Митровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Усвајање знања везаних за основне карактеристике и захтеве дизајна са развојем перцепције, 

креативног размишљања и дефинисања различитих форми. Савладавање просторног 

размишљања кроз дефинисање различитих геометријских облика и просторних структура. 

Примена дефинисаних елемената (индустријског) дизајна кроз различите апликативне моделе. 

Овладавање ликовним језиком, упознавање основних елемената ликовног израза, као и 

развијање способности интеграције ликовних елемената у области текстила и одевања. 

Исход предмета  

- Разумевање основних праваца у дизајну 

- Стицање знања и вештина из области дизајна 

- Познавање форме, структуре дизајна и ликовне уметности 

- Способност за конципирање и спровођење стечених знања 

Садржај предмета 

Правци у дизајну, упознавање са основама дизајна, Принципи дизајна; Анализа форме: 

линија,површина, текстура, материјал; Организовање за маркетинг: Конкурентске стратегије, 

Маркетинг организација, Маркетинг планирање, Упознавање са просторним структурама, 

Дефинисање ликовног израза, Основни елементи одевних предмета, Визуелни језик, Ликовна 

уметност, Приступ ликовноме делу, Ликовни језик и технике, Социологија укуса. 

Литература  

1. Фрухт, Мирослав, Дизајн, Наука, Београд 1995 

2. Липовецки, Жил, Царство пролазног, издавачка књижара, З. С., Сремски Карловци/ Нови 

Сад, 1992 

3. Милутин Митровић, Форма и обликовање, треће издање, Виша економска школа „Научна 

књига“, Београд, 1990 

4. Pješčić-Popović, Tijana, Dobаr dizajn/eko dizajn i održivi razvoj, Udruženje Reka, Novi Sad, 

2014. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Наставно градиво студентима ће бити презентовано путем видео материјала и презентација у 

Microsoft PowerPoint-у. Наставни материјал је садржан у уџбеницима и приручницима. 

Предавања и вежбе су базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши 

путем тестова и презентације и одбране семинарског рада, током семестра и завршног испита. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Похађање наставе  10 Писмени испит  

Два теста 30 Усмени испит 30 

Семинарски рад 30   

Начин провере знања: писмено, путем два теста и једног семинарског рада са обавезним 

практичним примером и усмено. 



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Графички дизајн 

Наставник/наставници: Весна Б. Илић-Даријевић, Александра Б. Митровић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са графичким дизајнирањем као стваралачком дисциплином која комуницира на 

визуелан начин и WEB дизајнирањем као основом ликовно-графичког идентитета WEB сајта.  

Исход предмета  

Боље разумевање решења дизајнера. Дизајнирање одабраних графичких производа и WEB 

сајтова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Графички дизајн – појам и суштина; Форма и садржај графичког дизајна; Изражајна средства 

графичког дизајна (илустрација); Подручја графичког дизајна: (оглас, плакат, билборд, 

заштитни знак, књига), WEB дизајн – појам и суштина, Форма и садржај WEB дизајна, Израда 

дизајнерских решења у зависности од програмерске платформе сајта, UXD (User Еxperience 

Design) – дизајн елемената сајта у циљу бољег разумевања и навигације корисника у оквиру 

сајта;  

Практична настава  

Вежбе: композиција састављена од словних знакова, илустрација, заштитни знак, насловна 

страна књиге, плакат, амбалажа и дизајн и израда сајтова. 

Литература  

1. 1. Фрухт М., Ракић М., Ракић И., Графички дизајн – креација за тржиште. 

2. UXD (user experience design) скрипта. 

Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

- предавање,  

- вежбе,  

- консултације,  

- испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 5 Усмени испит – одбрана радова 55 

Присуство вежбама 15   

Израда вежби - радова 25   

Семинари    



Студијски програм: ОСС ИТ, ОСС ПЕ, ОСС МИ, ОСС ЕР, ОСС OД 

Назив предмета: Интернет технологије 
Наставник: Бранко Р. Марковић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 

Циљ предмета 
Стицање фундаменталних знања везаних за Интернет, протокола и сервиса које Интернет 
нуди, као и креирања web презентација на бази HTML-а. Такође упознавање и пратичан рад 
са мета језиком за пренос података преко Интернета - XML-ом. 

Исход предмета  
На бази теоријске наставе и практичних вежби студенти би били у стању: да самостално 
креирају статичке web презентације, да врше размену података на web-у коришћењем 
Интернет протокола и сервиса; да користе Интернет услуге и апликације. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Интернет и његови сервиси са посебним акцентом на web. Врсте докумената и протоколи који 
се користе на Интернету. HTML и XML – комплетно упознавање са референцама и начином 
коришћења. Уређаји за повезивање не Интернт. Технике претраживања Интернета. 
Практична настава 
Реализација конекције на Интернет. Подешавање параметара. Креирање web презентације са 
различитим опцијама помоћу HTML јеѕика. Упознавање са XML-ом и начин креирања XML 
докумената и слање преко Интернета. Коришћење осталих Интернет сервиса. 
Литература  
1. Бранко Марковић, Интернет технологије, скрипта, ВШТСС Чачак, 2011 
2. web страница: www.w3c.org 
3. Tim Ritchey, Programming Java Scripts, New Riders Publisher, Indianapolis, 1996. 
4. InformiT, CGI Developer's Guide, 2001. 
5. Online Training Soltion, Inc, «Microsoft Korak po korak Front Page», CET, Beograd, 2002. 

Број часова активне наставе: 
6 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 2+1 

Методе извођења наставе 
Теоретска настава са показним примерима. Практичне вежбе на рачунарима са реализацијом 
статичких web презентација, креирање XML обвојница за податке. Практична реализација 
конекције на Интернeт, подешавањe параметара.  Рад по групама током извођења вежби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 40 
1. колоквијум 20 Усмени испит  
2. колоквијум 20   
Семинарски рад 10   

http://www.w3c.org/


 

Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Испитивање текстилних материјала 

Наставник/наставници: Павле M. Спасојевић, Горан Н. Мајсторовић, Милка Г. Спасовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упoзнавање студента са својствима текстилних материјала за израду одеће, методама које се користе за 

испитивање материјала, полупроизвода и квалитета крајњег производа. Стицање способности примене 

знања при процени да ли је неки материјал компатибилан за одређену намену и да ли крајњи производ 

задовољава критеријуме. 

Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени да: 

- самостално врше контролу kvaliteta материјала, полупроизвода и крајњег производа помоћу 

савремених метода; 

- предвиде понашање материјала током израде, употребе и oдржавања производа; 

- испитају и оцени употребна и функционална својства материјала и одеће. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Припрема за испитивање – узорак и простор за испитивање. Основе мерења и испитивања: мерење, 

физичке величине и јединице, грешке при мерењу, непоузданост измерених резултата. Испитивање 

карактеристика материјала: финоћа пређе и увијеност пређе. Испитивање масе по јединици дужине 

тканине.  Испитивање темељних својстава материјала: ширина ролне, контрола количине, грешке на 

материјалу. Методе и поступци испитивања и оцена понашања производа у примени: отпорност на пилинг, 

отпорност на хабање, спиралитета (сукање материјала), скупљање приликом прања и пеглања, постојаност 

боје, углови гужваља, нијансирање, прекидна сила, фиксирање, испитивање сировинског састава и 

понашање производа при одржавању. 

Практична настава 

Вежбе: 
Кроз вежбе студенти обрађују конкретне примере испитивања материјала и крајњег производа. 

Испитивања материјала обухватају контролу: ширине ролне, количине, отпорност на пилинг, отпорност 

на хабање, спиралитета (сукање материјала), скупљање приликом прања и пеглања, постојаност боје, 

углови гужваља, нијансирање, прекидна сила, фиксирање, испитивање сировинског састава и понашање 

производа при одржавању. 

Литература  

1. Р. Чунко: Испитивање текстила, Свеучилиште у Загребу Текстилно-технолошки факултет, 

ИСБН 86-329-0180-Х, Загреб 1995 

2. М. Жишић, В. Митић: Испитивање текстила ВТТШ, Лесковац 1981 

3. Т. Михајлиди, С. Милосављевић: Испитивање текстила – збирка задатака из елемената 

статистике Технолошко-металуршки факултет, Београд 1994 
Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода, највише вербална, монолошко-дијалошка, документациона 

(коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1.колоквијум 20   

2. колоквијум 20   

 

 

 



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Конструкција одеће 1 

Наставник/наставници: Сања В. Ристески 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање са телесним мерама и системима. Упознавање са процесима различитих 

облика,  конструкције и израде основних конструкција одеће од различитих текстилних материјала 

почев од најједноставнијих до сложених конструкција. 

Исход предмета 

Предавања кроз која се студенти упознају са  одговарајућим алатима који су саставни део припреме 

модела и његове израде, као и са анализом мера за конструкцију одеће. Практичне вежбе на којима 

студенти уче технике кројења (рад за кројачким столом и на моделу лутке), као и све технике шивења и 

израде одеће. Студенти ће бити оспособљени за тимски рад, као и за периодичне и годишње јавне 

презентације њиховог креативног рада. 

Садржај предмета 

Анализа мера за конструкцију; Стас и висина у мерењу; Означавање величинa oдеће; Конструкција 

посебних форми и облика; Унутрашњи системи стварања јединственог облика; Прибор за кројење; 

Почетна фаза  израде датог модела; Израде конструкциских кројева 1:4; Практично кројење; Монтажа 

основних елемената; Ручно спајање иглом; Механичко спајање-машинско склапање – шивење; 

Проучавање техника шивења; Обрада унутрашњих делова; Обрада спољних делова; Декоративна 

обрада; Конструкција класичне сукње; Конструкција мушких панталона; Конструкција женских 

панталона; Конструкција мушке кошуље; Конструкција женске блузе; Конструкција мушког доњег 

рубља и одеће за спавање; Конструкција женског доњег рубља и одеће за спавање. 
Практична настава: 

Вежбе:  

Израда основних конструкцијских кројева у размери 1:1 

- Конструкција класичне сукње; 

- Конструкција мушких панталона; 

- Конструкција женских панталона 

- Конструкција мушке кошуље; 

- Конструкција женске блузе; 

- Конструкција мушког доњег рубља и одеће за спавање; 

- Конструкција женског доњег рубља и одеће за спавање; 

Израда горенаведених конструкција од текстилног материјала у размери 1:1 и састављање делова одеће 

машинским шивењем. 

Литература  

1. Доцент м-р. Ванѓа Димитријева Кузманоска, Асс. Докторант м-р Сања Ристески. Креирање на 

облека. Интерен практикум УГД. 

2. Проф. д-р Соња Ќортошева. Конструкција  на женска облека. Интерна скрипта.ТМФ, Скопје. 

3. Jeanette Weber. Clothing: Fashion, Fabrics & Construction. Glencoe / McGraw-Hill. 2002. 

4. Helen Joseph Armstrong. Patternmaking for Fashion Design (4th Edition). Prentice Hall. 2005. 

5. Caroline Tatham, Julian Seaman. Fashion Design Drawing Course. Barron's Educational Series. 2003. 

6. Helen Joseph-Armstrong. Pattern making for fashion design. Pearson Education, Inc. publishing as Prentice 

Hall, Upper. Saddle River. New Jersey 07458. 2010 

7. Agnes K. Hanna. Pattern making. The Macmillan company. 1922. 

8. Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински- Технике конструирања и моделирања одјеће, ИИИ допуњено 

издање- 

Свеучилишни уџбеник Текстилно – технолошког факултета у Загребу, Зрински Чаковец. 2010. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода, највише вербална, монолошко-дијалошка, документациона 

(коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1.колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Конструкција одеће 2 

Наставник/наставници: Сања В. Ристески, Горан Н. Мајсторовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање са процесима различитих облика конструкције и израде мушке одеће, 

израда основних врста одеће од различитих текстилних материјала, почев од најједноставнијих 

конструкциских модела до сложених конструкција. 

Исход предмета 

Предавања кроз која се студенти упознају са одговарајуц́им алатима који су саставни део припреме 

модела и његове израде. Практичне вежбе на којима студенти уче технике кројења (рад на кројачком 

столу и модел лутке) као и све технике шивења и израда одеће. 

Студенти ће се обучити за тимски рад, изводиће периодичне и годишње јавне презентације свог рада. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Kројење посебних облика мушке одеће; Почетна фаза израде датог модела; Израда базе 1: 1; Практично 

кројење; Састављање основних елемената; Ручно спајање иглом; Механичко спајање – машинско 

склапање-шивење; Проучавање техника шивања; Обрада унутрашњих делова; Обрада спољних делова; 

Декоративна обрада; Kонструкција мушких панталона; Kонструкција кошуље; Израда мушке пиџаме; 

Kонструкција мушке јакне; Kонструкција мушког радног капута; Израда плетених одевних предмета. 

Практична настава 

Вежбе: 

Kонструкција мушких панталона; 

Kонструкција мушке кошуље;  

Израда мушке пиџаме; 

Kонструкција мушке јакне; 

Kонструкција мушког радног капута; израда плетених одевних предмета; 

Израда горенаведених конструкција од текстилног материјала у размери 1: 4 и састављање делова 

одеће машинским шивањем. 

Литература  

1. Roberto Cabrera. Denis Antoine Classic Tailoring Techniques for Menswear 

2. Bloomsbury publishing.inc. 2015 

3. Проф. д-р Соња Ќортошева. Конструкција  на машка облека. Интерна скрипта.ТМФ, Скопје 

4. Jeanette Weber. Clothing: Fashion, Fabrics & Construction. Glencoe / McGraw-Hill. 2002 

5. Helen Joseph Armstrong. Patternmaking for Fashion Design (4th Edition). Prentice Hall. 2005 

6. Ann. s. Moore. The development of a men’s clothing construction course with emphasis on fit 

7. B.A. Harding College. 1977 

8. Helen Joseph-Armstrong. Pattern making for fashion design. Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall, Upper. 

Saddle River. New Jersey 07458. 2010 

9. Frederick T. Croonborg R. L. Shep Blue Book of Men's Tailoring: Grand Edition of Supreme System For Producing 

Men's Garments. 2005. 

10. R. L. Shep Publications; Enlarged edition. 2005 

11. Ујевић Д., Рогале Д., Храстински М. Технике конструисања и моделовања одеће, Текстилно-технолошки 

факултет, Загреб, 2000 

12. Пауновић Д., Чоловић, Г., Приручник за конструкторе одеће, ВТТШ, Београд, 2004 

13. Jansen J., Rüdinger C., Systemschnitt I, Schiele & Schön, Berlin, 1993. 

14. System M. Müller, Schnittkonstruktionen für Hosen, Deutsche Bekleidungs Akademie M. Müller & Sohn, München, 

1992 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода, од којих су најзаступљеније вербална, монолошко-

дијалошка, документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и 

методе практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ИТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Mаркетинг 

Наставник/наставници: Неда М. Николић 

Статус предмета: обавезан (модул 1)/ изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања, вештина и способности из области интегралног концепта маркетинг истраживања 

битних елемената маркетинг микса и њихове анализе са циљем доношења пословних одлука,управљања 

и контроле менаџмента на савременом тржишту. 

Исход предмета 

Самостално истраживање и анализа тржишта у циљу продаје и снабдевања пословно-производних 

система уз коришћење кључних елемената маркетинг микса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Основни појмови и суштина маркетинг концепта; 

- Истраживање тржишта продаје и набавке; 

- Маркетинг истраживања; 

- Изучавање елемената маркетинг микса (цене, производ, канали продаје, промоција, тржиште); 

- Маркетинг информациони систем; 

- Маркетинг организација, контрола и одлучивање 

- Стратешки менаџмент; 

- Специфична подручја маркетинга (услуге, трговина, пољопривреда, међународни маркетинг); 

Практична настава  

 Аудиторне и математичко-статистичке вежбе, самостални радови (семинарски) 

Литература  

1. В. Чковрић, Маркетинг, Висока школа техничких струковних студија,Чачак, 2010. 

2. М. Милисављевић, Маркетинг, СА, Београд, 1991. 

3. Ф. Котлер, Управљање маркетингом, Информатор, Загреб, 2006. 

4. В. Чковрић, Сепарат (скрипта) ауторизованих предавања на ВТШ, Чачак, 2004. 

5. Р. Сенић, Маркетинг менаџмент, Економски факултет, Крагујевац, 1991. 

6. М. Милисављевић,,Б. Маричић, М. Глигоријевић, Основи маркетинга,ЦИД, Економски факултет, 

Београд, 2011. 

7. Ф. Котлер, М. Котлер, Маркетингом до раста,  МАТЕ, 2015. 

Број часова активне наставе: 3 Теоријска настава: 2 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

- Теоријска предавања уз објашњења појмова и метода рада, уз навођења примера и извођење доказа 

- Вежбе практичног истраживања, анализе, доношење пословних одлука, предвиђања, планирања и 

контроле 

- Израда тематског самосталног рада у задатом предузећу 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 45 

1. колоквијум 5 Усмени испит 20 

2. колоквијум 5   

Семинарски рад 15   



Студијски програм: ОСС МИ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Mашине и технолошки процеси 

Наставник: Анђелија М. Митровић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  

Циљ предмета 
Упознавање студената са појмовима, поделом и класификацијом машина алатки. Објашњење 
улоге преносника машина алатки, врсте машина за обраду резањем и пластичним 
деформисањем. Повезивање знања студената стеченог изучавањем предмета који се односе 
на машинске материјале, машинске елементе, машинску обраду резањем и деформисањем са 
циљем економичног пројектовања технолошких поступака. 

Исход предмета  
Оспособљеност за самостални рад у техничком бироу на пословима израде техничко-
технолошке документације, пројектовања технолошких поступака израде, као и избора 
најповољнијих машина за израду и завршну обраду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Основни појмови и подела машина. 
Елементи машина алатки. 
Економичност и модернизација машина алатки. 
Машине у обради резањем. 
Машине за обраду пластичним деформисањем. 
Процеси у машиноградњи. 
Пројектовање технолошких поступака. 
Технолошки поступци обраде резањем. Технолошки поступци код вишесечног стругања. 
Технолошки поступци обраде пластичним деформисањем. 
Пројектовање технолошких процеса применом рачунара. 
Технолошки поступци контроле. 
Трошкови обраде производним операцијама. 

Практична настава  
Практична настава се састоји од аудиторних, графичких и лабораторијских вежби. На 
аудиторним вежбама раде се задаци из области које се изучавају. Графичке вежбе састоје се 
од упутстава за израду пројектних задатака. У лабораторији се студенти упознају са изгледом 
и функцијом машина и алата за обраде резањем и деформисањем. 

Литература 
1. Станковић П.: Машине алатке и индустријска производња машина 1, обрада метала 

резањем, Грађевинска књига, Београд, 1969. 
2. Станковић П.: Машине алатке и индустријска производња машина 2, обрада метала без 

резања, Грађевинска књига, Београд, 1971. 
3. Калајџић М.: Технологија машиноградње 1, Машински факултет, Београд, 1990. 
4. Станић Ј.: Машинска обрада 1, приручник за прорачун меродавних режима машинске 

обраде резањем, Привредни преглед, Београд, 1979. 
5.  Маринковић Б.: Производне технологије, ВШТСС, Чачак, 2006. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Настава се изводи фронтално-дијалошким методом. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 5 Усмени испит 30 

Израда практикума 25    

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ЕР, ОСС ПЕ, ОСС OД 

Назив предмета: Mатематика 1 

Наставник: Марија Р. Ђукић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Стицање знања из основа алгебре, геометрије, анализе и посебно диференцијалног рачуна функције 

једне променљиве. Стварање неопходне математичке основе за друге предмете студија. 

Исход предмета 

Стварање математичке основе за примену у пракси и даљу математичку надградњу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Основе алгебре и анализе 

Операције над скуповима.Бинарна релација. Пресликавања. Бинарне операције. Поље R реалних 

бројева. Поље C комплексних бројева. 

- Линеарна алгебра 

Линеаран и нормиран простор.Линеарна пресликавања.Матрица.Детерминанта. Адјунгована и 

инверзна матрица.Матрице специјалног типа. Својствене вредности и ранг матрице.Одређивање 

ранга. Системи линеарнихједначина.Граф. 

- Вектори и аналитичка геометрија. 

Вектори у равни и у простору.Скаларни, векторски, мешовити и двоструки векторски производ. 

Елементи аналитичке геометрије.Права.Раван.Међусобни односи две праве, две равни и праве и 

равни.Површи другог реда.Сфера, конусна и цилиндрична површ. 

- Гранична вредност и непрекидност 

Гранична вредност низа.Број е.Ојлер-Маскеронијева константа.Теореме о конвергенцији низа. 

Гранична вредност и непрекидност функције. Значајни лимеси. Правила преласка на 

лимес.Величине упоредиве у граничном процесу.Теореме о непрекидним функцијама. 

- Диференцијални рачун функције једне променљиве. 

Извод и диференцијал функције.Основне теореме диференцијалног рачуна.Фермаова, Дарбуова, 

Лагранжова, Кошијева и Бернули-Лопиталова теорема.Тејлорова формула. Особине функција у вези 

са изводом.Конвексне функције.Испитивање функције и скицирање њеног графика. 

Практична нартава 

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

На вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области. 

Литература  

1. М. Р. Жижовић, "Математика", ИЦИМ, Крушевац, 1998. 

2. Група аутора, Математика за Више техничке школе, Савремена администрација, Београд. 

3. Р. М. Миличић, М.Н. Трифуновић, М.П. Ушћумлић, Елементи више математике 2, Наука, Београд. 

4. Д. С. Митриновић и други, Линеарна алгебра, полиноми, аналитичка геометрија, Научна књига, 

Београд. 

5. Група аутора, Збирка задатак за В.Т.Ш., Савремена администрација, Београд. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 5 Писмени испит 35 

Колоквијум 30 Усмени испит 25 

Домаћи задаци 5   



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Материјали  

Наставник: Братислав M. Чукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са теоријским основама о врстама, особинама, технологијама 

добијања, прераде и примене материјала који се користе у индустрији и сродним техничким 

гранама. 

Исход предмета: Стицање знања и умеће да препозна врсту, особине, технолошки поступака 

добијања, прераде и примене материјала. Способност да препозна и  пропише начин и услове 

испитивања, користи добијене резултате испитивања, изврши избор или замену материјала и 

пропише технолошки поступак примене. 

Садржај предмета 

  Теоријска настава 

- Подела материјала 

- Метални материјали (челици и ливена гвожђа,  обојени метали и њихове легуре) 

- Полимерни материјали 

- Папир и текстил 

- Графички материјали ( боје, лакови  и лепкови)  

- Остали инжењерски материјали 

- Заштита материјала (заштитне превлаке) 

Практична настава 

Вежбе: 

- Испитивање механичких и технолошких особина метала 

- Испитивање физичких, механичких, хемијских и технолошких особина папира 

- Испитивање физичких особина графичких боја, лаакова и лепкова 

- Испитивање полимера 

- Испитивање вишеслојних материјала 

- Наношење превлаке тврдог хрома електрохемијским путем 

- Добијање пигмената у лабораторијским условима 

Литература  

1. Р. Ћирић, Познавање и примена материјала, ВШТСС Чачак, 2008. 

2. Р. Ћирић, Графички материјали, (скрипта у припреми), ВШТСС Чачак, 2008 

3. М. Крговић, О. Превиз, Графички материјали, Технолошко металуршки факултет, Београд, 

2005. 

4. Б. Васиљевић, Б. Недић, Модификовање површина, Машински факултет, Крагијевац, 2003. 

5. М. Огњановић,Графички материјали, Виша политехничка школа, Београд, 2001. 

6. М. Крижан,''савремена производња папира, мрљеш, београд, 1997. 

7. Чукић Б. Познаванје и примена материјала – практикум, ВШТСС Чачак, 2015. 

8. М. Крговић, Д. Ошап, В. Константиновић, О. Первиз, П. Ускоковић, Испитивање 

графичких материјала, Технолошко металуршки факултет Београд, 2006.  

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 
Завршни 

испит 
Поена 

Присуство на предавањима  5 Усмени испит  35 

Вежбе – практикум са вежби 10   

1.колоквијум ( вежбе) 10   

2. колоквијум (вежбе) 10   

1. колоквијум (теорија) 30   



Студијски програм: ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Мониторинг животне средине 

Наставник: Весна М. Величковић, Павле М. Спасојевић, Александар И. Јовичић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 
-стицање знања о основним принципима функционисања мониторинг система животне средине, и физичко-хемијских 

процеса у различитим медијима животне средине, ради тачног утврђивања репрезентативних загађујућих материја. 

-стицање и унапређење знања при руковању мерном опремом, лабораторијском и мобилном, апаратима и уређајима 

који се користе при анализама земљишта, воде и ваздуха. 

Исход предмета:  
 Стицање знања студенту ће омогућити: 

- разумевање и тумачење резултата који се добијају мониторинг системима ради утврђивања узрока загађења, 

- дијагностификацију стања у животној средини на основу резултата анализа и постојеће законске регулативе, на 

основу којих врши осмишљавање и организацију мониторинг службе, 

-израду планова обављања мониторинга у складу са постојећим стандардима и правилницима, 

-планирање мера заштите животне средине и њихово спровођење. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: 

Законска регулатива у области мониторинга ваздуха, воде, отпадне воде, и осталих делова животне средине.  

Класификација најзначајнијих загађујућих материја. 

Узорковање и одређивање мерних места, одређивања параметара контроле. 

Основне анализе загађујућих материја. Савремене методе анализе-хроматографске и спектрофотометријске. 

Мониторинг животне средине (мониторинг отвореног простора). Мониторинг индустријских загађивача у склопу 

емисије, мониторинг стандардних загађујућих материја (SO2, NОx, CO2, CO), суспендоване честице, чађ, мониторинг 

специфичних загађујућих материја. Мониторинг индустријских загађивача у склопу имисије, праћење стандардним 

методама загађујућих материја (SO2, NОx, CO2, CO), суспендоване честице, чађ, мониторинг емисије метала, 

мониторинг специфичних загађујућих материја у имисији. Мониторинг радне средине (мониторинг затвореног 

простора), мониторинг ваздуха у просторији. 

Мониторинг буке. Мониторинг воде. Мониторинг земљишта. Мониторинг отпада. Нејонизујуће и јонизујуће зрачење. 

Биолошки индикатори у програму мониторинга животне средине.  

Квалитативна и квантитативна анализа воде, земљишта и ваздуха – биоиндикација и биомониторинг.  

Практична настава (вежбе): 

Упознавање са опремом, узимањем узорака и методама мерења загађења. 

Аналитика воде. Аналитика земљишта. Аналитика ваздуха. Биоиндикација и биомониторинг воде, земљишта и 

ваздуха. 

Други облици наставе (ДОН): 

Посета организацијама (топлана, водовод, завод за заштиту здравља, галванизација, ливница, графичка индустрија, 

металопрерађивачка индустрија, индустрија боја и лакова, градска депонија, регионална депонија). 

Литература: 

1. Јовановић Оливера, Мониторинг загађености животне средине (уџбеник), Висока школа струковних студија 

Београдска политехника, Београд, 2017. 

2. Nicholas P. Cheremisinoff, Ph.D.,N&P Limited, Handbook of Air Pollution Preventtion and Control, Elsavier Science, 

USA, 2002. 

3. Божо Далмација, Управљање квалитетом вода са аспекта Оквирне директиве ЕУ о водама, ПМФ Нови Сад, 

Департман за хемију, Мала књига, 2003. 

4. Никшић П.:Заштита животне средине, ВШТСС,Чачак,2015. 

5. Анђелковић Б., Увод у заштиту радне и животне средине, ФЗР, Ниш, 2003. 

6. Jaнкo Хoдoлич, Игoр Будaк, Mиoдрaг Хaџистeвић,Ђoрђe Вукeлић, Mилaн Majeрник, Jaнa Пaнкoвa–Jурикoвa, 

Марина Ћулибрк: Систeми зa упрaвљaњe зaштитoм живoтнe срeдинe, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2013. 

7. Пантелић М., Брковић Д., Екологија и заштита животне средине, ТФ, Чачак, 2001. 

8. Никшић П,Управљање квалитетом,ВШТСС, Чачак,2009. 

9. Закон о заштити ваздуха (Сл.гласник РС 36/09, 10/2013). 

10. Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Сл.гласник 

РС 67/11, 48/12, 1/16). 

11. Драган Марковић, Драган Веселиновић, Верица Томић, Верица Агатоновић- Малиновић, Практикум за вежбе из 

испитивања тла, воде и ваздуха, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.  

Број часова активне наставе: 

4 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе:  
Предавања, вежбе (аудиторне и лабораторијске) и консултације групне и појединачне. Писмени део испита.Финални 

део је усмени. Оцена испита се формира на основу успеха са писменог дела испита, семинарског рада (рада и одбране) 

односно писменог и усменог дела. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 



Присуство на најмање 70% 

предавања 
10 

Усмени испит: Полагање испита је 

обавезно. 
70 

Семинарски рад 20   



Студијски програм: ОСС МИ, ОСС ЕР, ОСС ПЕ, ОСС ИТ, ОСС ОД 

Назив предмета:  Оперативни системи 

Наставник: Наташа Р. Гојгић, Бранко Р. Марковић, Марија Д. Николић 

Статус предмета: изборни (мoдул 1) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  
Стицање основних знања о принципима, функцијама и карактеристикама ОС-а. 

Упознавање теоријских и практичних знања из области различитих оперативних система са 

потенцирањем на UNIX-у и његовој посебној верзији прилагођеној за PC рачунаре – LINUX-

у. 

Исход предмета  

По завршетку овог предмета студенти ће бити у стању да несметано раде на рачунарима који 

садрже оперативни систем UNIX и да извршавају основне облике UNIX програмирања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у ОС. Развој ОС. Управљање системом датотека. Контрола извршавања програма и 

управљање прекидима. ОС и подршка комуникацијама. Управљање радом у мрежи. ОС и 

графички интерфејс. Распоређивање ресурса. Управљање улазима/излазима. Конфигурисање 

рачунарског система и интерфејс. Управљање меморијом. Подршка априлкативним 

програмима. 

Практична настава  

Током вежби студенти би радили практичне вежбе на рачунарима из области које су у 

теоријском делу наведене. Посебно би се обратила пажња на UNIX едиторе, на shell и 

мрежно програмирање и подешавање основних системских и кернел параметара. 

Литература  

1. William Stallings, Operativni sistemi: Principi unutrašnje organizacije i dizajna, CET, 2015 

2. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н.Мачек, Оперативни системи - Теорија, пракса и решени 

задаци, Микро књига, 2005  

3. W.Stallings, Operativni sistemi, prevod petog  izdanja, CET, 2007  

4. Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd Ed., Prentice Hall, 2008  

5. Ellen Siever at all, «Linux in a Nutshel», O'Reilly Assoc. 2005. 

6. Daniel J. Barrett, «Linux Pocket Guide», O'Reilly Assoc. 2004. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: вербална (монолошка) метода.       

Практична настава: демонстрациона метода и метода практичног рада на рачунару.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 40 

1. колоквијум 25   

2. колоквијум 25   

http://knjige.kombib.rs/izdavac-12-1


Студијски програм: ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Пословна економија 

Наставник/наставници: Бешић Х. Цариша 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања, способности и вештина пословног одлучивања у области економике и економског 

деловања савременог менаџмента у предузећу. Тежња да се студенти оспособе да уоче проблеме, 

анализирају их и предложе начин решавања, на бази стечених знања и вештина. 

Исход предмета 

Оспособљавање менаџера за успешно економско вођење предузећа у условима тржишног 

привређивања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Појам и садржај пословне економије; 

- Предузеће и предузетништво; 

- Функције у процесу репродукције; 

- Средства и управљање средствима праедузећа; 

- Управљање трошковима и ефикасноист пословања предузећа; 

- Управљање резултатима и расподелом у предузећу; 

- Стратегије раста и развоја предузећа; 

- Менаџмент у функцији економског деловања у предузећу; 

Практична настава 

Аудиторне вежбе; интерактивна настава; рад у групама, радионицама и заједнички рад; израда 

самосталног практичног рада и излагање теме на часу. 

Литература  

1. В. Чковрић, Пословна економија, ВТШ, Чачак, 2006. 
2. М. Павличић, Пословна економија, Технички факултет Краљево, 2005. 
3. Р. Унчанин, Пословна економија,  ВПШ, Београд, 2005. 
4. S. John, K. Hinde, D. Garratt, Economics for business, Pretnice Hall, 2010.  
5. K. Jothi Sivagnanem, R. Srinivasan, Business economics, Tata McGraw Hill, 2010. 

Број часова активне наставе: 

4 

Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

- Теоријска предавања уз објашњења појмова и навођења примера 

- Практично ангажовање студената на савладавању знања и вештина економске анализе и економског 

одлучивања у пословању и развоју предузећа 

- Излагање задате теме на часу и израда самосталног практичног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Усмени испит 60 

1. колоквијум  10   

2. колоквијум 10   

Семинарски рад 10   



Студијски програм: ОСС МИ, ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета:  Пословни енглески 1 

Наставник/наставници: Ивана М. Крсмановић, Весна М. Петровић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Пословни енглески 1 је увод у енглески језик пословног окружења. Циљ курса је да студенте упозна са пословним 

вокабуларом енглеског језика вишег средњег нивоа (upper-intermediate), и омогући им овладавање интегрисаним 

језичким вештинама. Курс се фокусира и на утврђивање граматичких конструкција обрађиваних из предмета Енглески 

језик 1 и Енглески језик 2 и њено смештање у пословни језички контекст. Један од циљева курса је и да омогући 

студентима овладавање општим терминима пословног окружења и концептима неопходним за даље разумевање и 

савладавање специфичности језика струке, и развије способности читања и разумевања пословних текстова 

различитих типова. 

Исход предмета 

По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: 

 • разумеју, објасне или дефинишу основне пословне појмове, користе адекватну општу терминологију у дискусијама, 

игрању улога, анализи или решавању проблема; 

• класификују, систематизују и сумирају кључне информације из текста и примене их у анализи, дискусији, 

дијалогу/размени информација, резимирању случајева или решавању проблема, 

• искажу своје мишљење, став или гледиште и адекватно реагују у основним социјалним ситуацијама користећи 

одговарајуће фразе и изразе, колокације, дискурс маркере, итд, 

• тумаче шематске приказе, табеле, слике, у циљу описивања истих у писаној или усменој форми, преведу са/на 

енглески језик краће пословне текстове, имејлове и слично, 

• сумирају текст у писаној форми, дају одговоре у оквиру вођеног писаног састава, и организују свој писани састав 

(есеј, писмо, известај) на основу адекване структуре, 

• самостално припреме и одрже презентацију одабране теме/проблема/резултата истраживања у реалном пословном 

окружењу користећи стечене пословне и језичке вештине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Topics: Social Culture, Jobs for life, The Effective Executive, How Noble is Global, Time Managemant, Presentations, On 

the Road in the Age of the Age of the Internet, The Story of Coke, Quick-Change Inventory, Getting Starting in Business, 

Permission Marketing, The Power of Advertising 

Grammar: Tenses (review), Obligation and Neccessity, Countables/Uncountables, Conditionals, Gerund, Passive, 

Comparison. 

Практична настава  

Увежбавање интегрисаних језичких вештина обрађиваних на предавањима. Mock-testing. Presentation Day 

Preparation. 

Литература  

1. Пословни енглески, скрипта, В. Петровић, ВШТСС, Чачак, 2008. (обавезна) 

2. Business Vocabulary in Use, Bill Mascull, Cambridge UP, 2005. (изборна) 

3. Oxford Dictionary of Business, Oxford UP, 2003. (изборна) 

4. Привредно-пословни речник, Марија Ланда, Грађевинска књига, Нови Сад, 2007. (изборна) 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

а) Наставне методе: еклектичка метода рада (комбинација ЕЛТ метода) 

б) Облици рада: предавања, вежбе, консултације; видови рада: тимски/групни/у паровима/ индивидуални 

ц) Наставне технике: класификација, категоризација, систематизација знања и информација; тумачење табела, 

шематских приказа, слика; дискусије, дебате; анализа случајева, решавање проблема, играње улога, симулације, мини-

презентације, писање, итд. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави  5 Усмени испит 40 

Колоквијум 25   

Усмена презентaција 25   

Израда практикума 5   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Практикум из одевних технологија 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Данијела М. Јанковић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Стицање непосредних сазнања и искустава на основним струковним студијама као и 

могућностима примене у пракси стечених знања из текстилних технологија. 

Исход предмета 

Оспособљавање студената за примену стечених стручних знања код решавања конкретних 

практичних инжењерских проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Праћење савремених метода и иновација у текстилним технологијама и примена софтверских 

алата за заштиту, моделовање и конструисање. 

Приступ отвореним базама знања (Wikipedia, Elitesecurity, Howstuffworks) и стицање способности 

за брзим трансфером савремених технологија у конкретне производне процесе. 

Практична настава  

Практичан рад (практикум) третира теме из области текстилних технологија. 

Литература  

1. Стручна литература према задатој теми и интернет извора. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 3 Практична настава: 1 

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са наставником и стручним сарадником из 

предузећа у коме студент обавља праксу. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
Активности на предавањима 10   

Израда пројектног 

задатка 

40 Усмена одбрана 

пројектног задатка 

50 



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖИЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Примена рачунара у графици 1 

Наставник/наставници: Весна С. Ружичић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са техникама графичког изражавања и пакетом Adobe Photoshop, 

кроз који ће се упознати са растерском графиком, обрадом фотографија, маскама, селекцијма, 

филтерима и другим алатима овог програма.  

Photoshop представља колекцију ефикасних алата, предвиђених за уређивање слика према 

индустријским стандардима, која је намењена професионалним дизајнерима у изради графичких 

пројеката за штампу и Web. 

Исход предметаж 

Студенти ће усвојити практична знања из области креирања графичких пројеката за Web и штампу, као 

и упознати различите типове фајлова растерске графике. Биће у могућности да самостално обрађују 

растерске слике и креирају документе у складу са потребама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Архитектура графичких система, графички стандарди, примена рачунарске графике, начини дигиталне 

обраде слике, врсте компресије фајлова, растерски формати, боје, модели боја, облици и композиције у 

растерској графици.  

Практична настава 

Практичан рад у програму Adobe Photoshop. 

Литература  

1. Цветковић Д., Рачунарска графика, Београд 2006. Adobe Photoshop in the Book – Adobe Systems. 

2. E. Weinmann, P. Lourekas, Photoshop CC, Београд, 2015. 

3. Adobe Photoshop CS2 Učionica u knjizi, 2005, Adobe Systems Incorporated, CET. 

4. Adobe Photoshop CS6 Classroom in a book, The official training workbook from Adobe Systems, 2012, USA. 

5. Adobe Photoshop, Help and tutorials, 2013. 

6. The complete beginners guide to Adobe Photoshop, TastyTuts, Creative video tutorials. 

7. Adobe Photoshop CS3 User guide, 2007, Adobe Systems Incorporated, USA. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавање, вежбе, семинарски (пројектни) рад, консултације. 

Напомена: 

Обавезно је присуство предавањима (најмање 60%), вежбама (минимално 85%) и израда једног 

пројектног задатка. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена  

Присуство на предавањима 5 Писмени испит 30 

Присуство на вежбама 5 Усмени испит  

Семинарски рад 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Примена рачунара у графици  2 

Наставник/наставници: Биљана Р. Савић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са векторском графиком и пакетом Adobe Illustrator као једним од 

стандарних програмских пакета за цртање објеката предвиђених за штампу, мултимедијално и online 

издаваштво.  

Разумевање физичких елемената из којих су сачињене књиге и часописи као и технолошких процеса који 

омогућавају продукцију штампаних медија. Разумевање визуелних елемената од којих су сачињени 

штампани медији, типографије, фотографије и илустрације и њихових потенцијала у међусобном 

комбиновању. Упознавање са основним принципима компоновања садржаја часописа и публикација 

употребом лично конструисаних мрежа. Овладавање специјализованим софтвером за професионалну 

продукцију штампаних медија (Adobe Indesign). 

Исход предмета 
Постизање практичних знања из области креирања векторских графичких објеката, као и практичних знања 

из области обликовања страна каталога и публикација за потребе штампе и ePub издања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са векторском графиком. Напредне технике графичког изражавања. Креирање једноставних 

и сложених графичких пројеката. Формирање модела стране. Напредне технике рада са текстом и 

графичким објектима у склопу текста. Упознавање са програмима Adobe Illustrator и Adobe InDesign. 

Практична настава 

Практичан рад у програмима  Adobe Illustrator и  Adobe InDesign. Примена стеченог теоријског знања у 

актуелним софтверима, цртање илустрација, креирање рекламних материјала намењених за штампање или 

дигитално приказивање. 

Литература  
1. AdobeIllustrator CC 2014 release, Classroom in a book, The official training workbook from Adobe, Brian 

Wood, 2015, USA. 

2. Adobe Illustrator, Help and tutorials, 2013. 

3. Adobe CC Design Basics, Thomas Payne, 2016. 

4. Група аутора, Adobe Illustrator CS3 Učionica u knjizi, CET, 2008. 

5. Adobe, Adobe InDesign CS6 Clasroom in the Book, Adobe, 2012. 

6. Adobe, InDesign reference, Adobe, 2013. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
Предавање, вежбе, семинарски (пројектни) рад, консултације. 

Напомена: 
Обавезно је присуство предавањима (најмање 60 %), вежбама (минимално 85 % ) и израда једног пројектног 

задатка. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на предавањима 5 Писмени испит 30 

Присуство на вежбама 5   

Семинарски рад 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Припрема штампарске форме 

Наставник/наставници: Невена Р. Вукић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Упознавање студената са основним задацима из области штампарске форме за све технике штампе. 

Исход предмета 

Да примени теоријска знања у практичним условима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводне напомене: Технике штампе (општи и историјски део), врсте штампарских форми, начини 

монтаже елемената штампарске форме. 

Графичка монтажа: Монтажа стране, монтажа табака, монтажа других графичких производа. 

Електронска монтажа применом програма ADOBE ACROBAT PROFESIONAL и додатака за 

импозицију. Распоред страна према типовима савијања, основни табак; Регистар системи, оптички и 

механички. 

Материјали, опрема и алати за монтажу. 

Копирни слојеви: Копирни слојеви, типови реакција, спектрална осетљивост; Извори светлости, зрачење 

и емисиони спектри. 

Штампарске форме за високу штампу. Штампарска форма за флексо штампу: аналогни и дигитални 

(CTP-поступак) израда штампарске форме. Штампарске плоче за аналогни и дигитални поступак израде 

плоча. 

Штампарска форма за сито штампу: Врсте тканина за сита и систематизација; Припрема сита, копирање 

и обрада. 

Штампарска форма за равну штампу: Врсте offset плоча и копирних слојева; Израда штампарске форме 

позитивским поступком; Израда штампарске форме на предслојеним плочама; Електрографске плоче; 

Опрема у offset припреми. Дигитална израда (Computer to plate- CTP поступак)штампарске форме за 

офсет штампу. Штампарске плоче за конвенционалну и дигиталну израде штампарске форме за офсет 

штампу, типови осветљивача.  

Калибрација монитора урађајем за калибрацију iOne и регенерисање профила. Мерење штампаних 

узорака разнородним техникама штампе. 

Штампарска форма за дубоку штампу: Израда бакарне кошуљице, копирни поступци; Нагризање 

цилиндра вишестепено и једностепено; Електромеханичко, elektronsko и ласерско гравирање; Тврдо 

хромирање (сјајно); Контрола квалитета и коректура. 

Практична настава  

Савијање табака, Распоређивање страница, Савијање табака (распоред страница), Шема монтаже табака, 

Израда шеме монтаже књиге, Израда штампарске форме на фотополимерним, плочицама, Дигитална 

израда штампарске форме за флексо штампу (СТР), Израда аутотипије за дубоку штампу, Дигитална 

израда штампарске форме за дубоку штампу, Припрема цилиндара за израду штампарске форме за 

дубоку штампу, Штампарске форме за offset штампу. 

Литература  
1. Радоњић В., Припрема штампарске форме (ауторизована предавања), ВТШ Чачак, 2007. 

2. Станковић С., Приручник из штампарства, Сарајево 1970. 

3. Милановић Г., Технологија графичке монтаже и хемиграфије, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 1999 

4. Трајковић Р., Живковић П., Штампање I део – Технологија штампања, ТМФ Београд 1998.   

5. Станковић С., Offset штампа, Београд 1978. 

6. Sharma A., Color Management, Thomson, 2006. 

7. EIZO, Desktop Color Handbook 09/10, EIZO,2009. 

8. X-RITE, Complete Guide to Color managmenet, X-RITE, 2005. 

Број часова  активне наставе: 5 Теоријска настава: 2 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 
- Предавање, семинарски радови, консултације,  вежбе, колоквијуми, испит. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит (обавезан) 50 

Практична настава 20 Усмени испит  

Колоквијуми 15   



Семинарски рад 10   

Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Процеси производње одеће 1 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената с технолошким процесом кројења одеће, описом активности, машинама и 

уређајима у кројачници и технолошким условима израде. 

Оспособљавање студената да разумеју фазе кројења, руководе  технолошким процесом кројења, 

изаберу средство рада, одреде технолошке факторе и контролишу квалитет. 

Исход предмета 

Студенти су оспособљени да дефинишу послове и поступке технолошког кројења одеће, руководе 

радом у кројачници, правилно одаберу машине и уређаје за технолошки процес кројења, 

анализирају услове спајања лепљивог платна и материјала и квалитетно припреме кројне делове 

одевног предмета за процес шивења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Технолошки процеси кројења одеће; Планови искројавања; Размештај опреме у кројачници; 

Кројни слојеви и кројне наслаге; Уређаји за полагање материјала; Кројне слике; Искројавање 

кројних наслага; Машине и уређаји за искројавање; Означавање кројних делова; Фронтално 

фиксирање и параметри; Обележавање и паковање кројних делова; Контрола квалитета. 

Практична настава 

Вежбе 

Подјела технолошког процеса кројења; Израчунавање података за план технолошког процеса; Израда плана 

технолошког процеса; Кројни делови одевних предмета; Израчунавање  материјала и прибора за кројење; 

Израда плана искројавања. 

Литература  

1. D. Rogale: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 
2. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 1. део, Технолошки факултет Лесковац, 1997 
3. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 2. део, Технолошки факултет Лесковац, 1999 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, 

документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе 

практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Процеси производње одеће 2 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Александар М. Драгашевић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената с технолошким процесом шивења одеће, машинама и аутоматима за израду 

одеће, шиваћим убодима и шавовима, врстама игала за шивање, концима, међуфазним столовима за 

пеглање и пеглама. 

Оспособљавање студената да организују технолошки процес шивења, користе техничко технолошку- 

документацију, анализирају  технологију израде. 

Исход предмета 

Студенти су оспособљени да анализирају одевне предмете по технолошким операцијама шивења, 

израде и користе техничко-технолошку документацију, одреде врсту шиваћег убода и шиваћег шава, 

одреде конац и израчунају утошак конца, примене одговарајућу машину за шивење. 

Студенти треба да организују и руководе технолошким процесом израде одевног предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

План операција рада са одабиром средства рада; План монтаже; Израда плана технолошких операција 

рада; Системи технолошког шроцеса; Шиваћи убоди и шиваћи шавови; Конци за шивање и утрошци 

конца; Шиваће игле; Машине за шивање: универзалне машине, специјалне машине, аутомати и 

агрегати; Међуфазне пегле. 

Практична настава  

Вежбе 

Стандардизација шиваћих убода и шавова. Одабир шиваћих машина за процес шивења. Израда 

планова операција рада. Израда плана технолошког процеса шивења. Конац и утрошак конца. 

Планирање технолошког процеса шивења за одређене количине и врсте одевних предмета. 

Литература  

1. D. Rogale i sur: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 

2. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће, 1. део, Технолошки факултет Лесковац, 1997 

3. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 2. део, Технолошки факултет Лесковац, 1999 

Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, 

документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног 

рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Процеси производње одеће 3 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената с технолошким процесом дораде одеће, системима, пресама и типовима преса, 

радним столовима и пеглама за завршно (финално) пеглање одевних предмета. 

Оспособљавање студената да организују и руководе технолошким процом дораде, одреде технолошке 

параметре пеглања и израде технолошку документацију. 

Исход предмета 

Студенти треба да припреме одевни предмет за дораду, одреде уређаје и машине за пеглање, израде 

техничку документацију и контролишу квалитет пеглања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Припрема одевних предмета за пеглање. Параметри пеглања. Облоге на радним столовима и пресама. 

Радни столови и уградбене пегле. Линијски системи преса за пеглање. Међуфазни транспорт. 

Контрола квалитета. Паковање и складиштење одевних предмета. 

Практична настава 

Вежбе 
Размештај опрема на доради. Израда планова операција рада. Израда плана технолошких операција. 

Транспортни системи. Означавање и номенклатура готових одевних предмета. 

Литература  

1. D. Rogale i sur: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 

2. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 1.део, Технолошки факултет Лесковац, 1997 

3. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 2.део, Технолошки факултет Лесковац, 1999 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, 

документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног 

рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 35 

Израда практикума 5   

1. колоквијум 25   

2. колоквијум 25   



Студијски програм: ОСС ЕР, ОСС ГТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Производни менаџмент и предузетништво 

Наставник/наставници: Јелена Р. Јовановић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом производног менаџмента и предузетништва са посебним освртом на јапански 

и амерички стил 

Исход предмета: Стицање вештина за примену принципа савремене производне доктрине у нашем привредном окружењу. 

Буђење предузетничких способности и овладавање знањима битним за избор посла и организовање приватног бизниса. Израда 

бизнис плана 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обухвата шеснаест програмских целина: 1. Основе менаџмента разматране у условима глобализације пословања 2. Појам, 

садржај и значај менаџмента 3. Принципи и функције производног менаџмента 4. Менаџерска организација рада 5. Мотивација 

6. Јапански и амерички стил менаџмента 7. Основе нове производне филозофије 8. Планирање и предвиђање у функцији 

пројектовања циљева 9. Појам  предузетништва 10. Мала, средња и велика предузећа 11. Облици организације посла–бизниса 

12. Ризици и кризе 13. Мали бизнис и предузетништво 14. Бизнис план 15. Избор, запошљавање, праћење, оцењивање и 

награђивање кадрова и запослених, организациона култура, управљање људским ресурсима 16. Пословна етика, савети и 

препоруке у бизнису  

Практична настава 

1. Упознавање студената са организационом и менаџерском структуром запослених 2. Кадровска структура запослених и распон 

менаџмента 3. Процес доношења одлука 4. Упознавање и разрада основних елемената бизнис плана 5. Самостално излагање теме 

у оквиру пројектног задатка 6. Састанци и размена искуства са успешним менаџерима и предузетницима из окружења 

Литература  

основна: 

1. Ђукић Р., Ђукић Ј.: Менаџмент и  предузетништво, ВТШ Чачак, Чачак, 2006. 

2. Ђорђевић Б.,: Стратегијски менаџмент, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2005. 

3. Ђорђевић Б.: Менаџмент – принципи, теорија, примена, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2006. 

4. Тодоровић Ј.,: Јапански менаџмент , Мрљеш, Београд, 2000.  

5. Новаковић Н., Самарџић Д.: Мали бизнис и предузетништво, Драслар Партнер, Београд, 2000. 

6. Ћосић И., Максимовић Р.: Производни менаџмент, ФТН Нови Сад, Нови Сад, 2014. 

помоћна: 

1. Đukić R., Jovanović J, Teorija i praksa organizacije i proizvodnog menadžmenta, Festival kvaliteta 2009., 36. Nacionalna 

konferencija o kvalitetu – Integrisani sistemi menadžmenta, Mašinski fakultet Kragujevac, Kragujevac, 2009. 

2. Đukić R., Jovanović J.,Teorije menadžmenta i korporativna odgovornost, Tehnika i praksa, broj 3, Visoka škola tehničkih 

strukovnih studija Čačak, Čačak, 2010. 

3. Чукић Б.: Психологија рада, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2004. 

4. Вујић Д.: Менаџмент људских ресурса и квалитет, ЦПП Београд, Београд, 2000. 

5. Вујић Д.: Управљање људским ресурсима - извор пословне успешности, Прометеј, Нови Сад , 2011. 

6. Павличић М.: Предузетништво и пословна политика у малим и средњим предузећима, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2001. 

7. Павличић М.: Менаџмент малог предузећа, ИЦИМ Крушевац, Крушевац, 2005. 

8. Јокић Д.: Предузетништво, НИЦ Ужице, Ужице, 2002. 

9. Котлица С.: Основи предузетништва, ВПШ Београд, Београд, 2002. 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања – вербалне, документационе и демонстрационе методе. Методе практичног рада и 

вербалне методе – дијалог при излагању и одбрани пројектног рада. Лабораторијско – експерименталне методе (групне) у 

привредном окружењу. Провера стеченог знања у току наставе помоћу три теста знања. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе: Поена Завршни испит Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 50 

Пројектни задатак 20   

Колоквијуми 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Пројектовање одеће 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студената  с планирањем пројекта, техничком пропремом пројекта, технолошким процесом 

израде, израдом документације и методама коришћеним у реализацији пројекта. 

Оспособљавање  студената  да спроведе поступак од израде техничке скице до анализе готовог узорка 

за продукцију. 

Исход предмета 

Студенти треба да плански припреме и реализују израду одевног предмета за производну линију. Да 

управљју пројектом и прате сам процес реализације, од техничке скице до готовог прототипа модела 

одевног предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Планирање пројектовања.Технолошке припреме пројекта. Технолошки процеси  пројекта. Анализе 

модела. Уградња материјала и прибора. Припрема модела у рачунару. Израда кројних слика. Израда 

документације. 

Практична настава 

Вежбе: 
Израда плана пројектовања. Конструкцијска припрема пројекта. Технолошка припрема пројекта. Мере 

и стандардизација пројекта. Уградбени материјали. Технолошки процеси израде. Припрема пројекта са 

рачунар. Рачунарска обрада података. Израда документације. 

 

Литература  

1. D.Rogale i sur: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 

2. Ц.Трајковић: Технологија израде одеће 1. део, Технолошки факултет Лесковац, 1997 

3. Ц.Трајковић: Технологија израде одеће 2. део, Технолошки факултет Лесковац, 1999 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, 

документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе 

практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  Поена  

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1.колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Психологија рада 

Наставник/наставници: Милица М. Стојковић 

Статус предмета: oбавезан (модул 1), изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Усвајање знања и вештина из области психологије рада; разумевање основних фактора 

радног понашања запослених у организацијама; разумевање значаја континуираног професионалног 

развоја инжењера; оспособљавање будућих инжењера да у пословном окружењу успешно препознају и 

утичу на чиниоце организационог понашања и комуникације, nа појединачном нивоу и у групи. 

Исход предмета: Успешним завршетком курса студент ће моћи да:  

наведе и обjашњава основне појмове и терминологију из области психологије рада и организација; 

препознаје и анализира основне факторе радног понашања запослених у организацијама; препознаје 

чиниоце који ометају радне процесе у организацијама;  анализира везе између фактора радног понашања и 

радне ефикасности; са више спремности се упушта у активности планирања сопственог професионалног 

развоја; разуме однос групне динамике и процесе у организацијама; препознаје сопствене механизме 

саморегулације у односу на различите ометајуће факторе радне средине; прати и планира комуникационо 

понашање у организацијама.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод: основни психолошки појмови, психологија рада и организације, методе и 

технике истраживања; личност и организација: психички процеси у раду и инжењерству; теорије 

личности из угла психологије рада; развојне теорије избора занимања и развоја каријере; професионални 

развој инжењера; мотивација за рад и задовољство послом: врсте мотивације, теорије радне мотивације, 

стратегије унапређења радне мотивације; задовољство послом, посвећеност радној организацији; радне 

групе и групна динамика: тим и тимски рад; социјална клима у радној организацији; вођство, руковођење; 

комуникација у организацијама: вештине комуницирања;  конфликти и стратегије управљања 

конфликтима у организацији; ефикасност у савременом радном контексту, процене ефикасности; 

професионална селекција; продуктивност, креативност и предузетничка оријентација инжењера; 

монотонија, пажња, циркадијални ритмови и рад; услови на раду, радно окружење и ометајући фактори 

радне средине: симптоми радног умора, изостанци с посла, незгоде на раду, стрес на раду, узроци, 

приступи, реакције и механизми превладавања; мобинг; незапосленост, ефекти губитка посла; 

различитост и инклузија у пословним системима; професионалне компетенције инжењера и 

професионални идентитет инжењера. 

Практична настава: Препознавање основних психичких процеса у реалним примерима пословних 

организација; самопроцене мотивације за рад и стилова решавања сукоба у организацији; развијање 

портфолија, прављење сценарија сопственог каријерног развоја; анализе радних задужења и потребних 

професионланих компетенција на једном радном месту из систематизације радних места предузећа по 

дуалном моделу; анализа пословних комуникационих ситуација; планирање и вежбање комуникације у 

тиму; симулација/играње улога суочавања са ометајућим факторимa радне средине.  

Литература (одабрана погавља) 

1. Бјекић, Д. (2009). Комуникологија: основе педагошког и пословног комуницирања. Чачак: Технички 

факултет 

2. Бојановић, Р. (1998). Психологија међуљудских односа на раду. Београд: Центар за примењену 

психологију.  

3. Гузина, М. (1980). Кадровска психологија. Научна књига, Београд.  

4. Пајевић, Д. (2006). Психологија рада. Београд: Либер.  

5. Чизмић, С. (2006). Људски фактор - Основе инжењерске психологије. Београд: Институт за 

психологију. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе. Наставне 

методе: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице, играње улога, 

методе практичних активности; настава подржана е-курсом. Активирани облици учења: вербално смисаоно 

рецептивно учење, кооперативно учење, учење путем открића, практично учење.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току наставе 
10 Писмени испит (портфолио 

или тест знања) 
25 

Практична настава, вежбе, задаци 20 Усмени испит 25 

Колоквијум-и 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Рачунарска конструкција 1 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Данијела М. Јанковић, Весна С. Ружичић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Упознавање студенатa sa  CAD системима за рачунарску конструкцију одеће. Студенти стичу 

споспбност за рад на пакету програма који су намењени за дигитализацију кројних делова, моделовање, 

градирање и уклапање кројних делова који се рачунарским вођењем штампају на плотеру. 

Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени да: 

- опишу начин и употребу CAD система у конструкцијској припреми одевне индустрије. 

- унесу базне кројне делове преко табле за дигитализацију, 

- примене методе рачунарске конструкције, моделовање и градирање  базних кројних делова. 

- препознају важност и значај за рачунарско уклапање кројних слика. 

- уклопе кројну слику у програму. 

- анализирају постигнута искоришћења са аспекта законитости уклапања кројних слика. 

- штампају кројне слике на плотеру применом рачунарског вођења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Техника припреме базних кројних делова за дигитализацију; Формирање модела одевног предмета; 

Технике моделовања и методе специјалних врста градирања кројних делова применом рачунара за 

класичну сукњу, мушке панталоне, женске панталоне, мушку кошуљу, женску блузу, мушко доње рубље 

и одећу за спавање и женско доње рубље и одећу за спавање; Методе градирања матичним  

тансфoрмацијама, векторским модулима  и векторским транслацијама; Конструкција поставних и 

међупоставних делова на рачунару; Матичне трансформације , ротације, симетрије и кројеви у огледалу; 

Техничке методе уклапања  кројних делова за горе наведене одевне предмете; Параметри  рачунарских  

плотера.  
Практична настава 

Вежбе: 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова класичне сукње; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова мушких панталона; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женских панталона; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова мушке кошуље; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женске блузе; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова мушког доњег рубља и одеће за спавање; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женског доњег рубља и одеће за спавање; 

- Штампање уклопљених кројних делова за наведене одевне предмете. 

Литература  

1. Д. Rогале, С. Полановић -Рачунални сустави конструкциске припреме у одјевној индустрији 

Текстилно-технолошки факултет Свеучилишта у Загребу. 1996  

2. Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински –Технике конструисања и моделирања одјеће Текстилно-

технолошки факултет Свеучилишта у Загребу 2004 

3.  М.Храстински Градирање и рачунална конструкција одјеће Загреб 2000  

4. Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински Технике конструирања и моделирања одјеће, III допуњено 

издање Свеучилишни уџбеник Текстилно – технолошког факултета у Загребу 2010 

5. Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Процеси производње одјеће Текстилно - Технолошки 

факултет Универзитета у Загребу. 2011 

6. Данијела Пауновић, Никола Максимовић- CAD у конструкционој припреми одеће, Београд 2013. 

Број часова активне наставе: 6 Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода, највише вербална, монолошко-дијалошка, документациона 

(коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1.колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Рачунарска конструкција 2 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Данијела М. Јанковић, Весна С. Ружичић 

Статус предмета: обавезан (модул 1), изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за самосталани рад на CAD системима за рачунарску конструкцију одеће. Студенти 

треба да савладају рад на пакету програма који су намењени за дигитализацију кројних делова, моделовање, 

градирање и уклапање кројних делова који се рачунарским вођењем штампају на плотeру. Као главни циљ је да се 

студенти оспособе за самосталан рад у конструкцијској припреми одевне индустрије на савременим рачунарским 

системима. 

Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени да: 

- опишу начин и употребу CAD система у конструкцијској припреми одвне индустрије, 

- унесу базне кројне делове преко табле за дигитализацију, 

- примене методе рачунарске конструкције, моделовање и градирање  базних кројних делова, 

- препознају важност и значај за рачунарско уклапање кројних слика, 

- уклопе кројну слику у програму, 

- анализирају постигнута искоришћења са аспекта законитости уклапања кројних слика, 

- штампају кројне слике на плотеру применом рачунарског вођења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Техника примене базних кројних делова за дигитализацију. Формирање модела одевног предмета. Технике 

моделовања и методе специјалних врста градирања кројних делова применом рачунара за женске панталоне, блузу, 

женску пиџаму, хаљину, равну сукњу и звонасту сукњу. Методе  градирања матичним трансформацијама, 

векторским модулима и векторским транслацијама. Конструкција поставних и међупоставних делова на рачунару. 

Матичне трансформације, ротације, симетрије и кројеви у огледалу. Техничке методе уклапања кројних делова за 

горе наведене одевне предмете. Параметри рачунарских  плотера.  

Практична настава 

Вежбе: 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женских панталона; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женске блузе; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова женске пиџамe; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова хаљине; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова равне сукње; 

- Моделовање, градирање и уклапање кројних делова звонасте сукње; 

- Штампање уклопљених кројних делова за наведене одевне предмете. 

Литература  

1. Д. Rогале, С. Полановић, Рaчунални сустави конструкциске припреме у одјевној индустрији Текстилно-

технолошки факултет  Свеучилишта у Загребу. 1996  

2. Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински –Технике конструисања  и моделирања одјеће Текстилно-технолошки 

факултет Свеучилишта у Загребу 2004 

3.  М.Храстински Градирање и рачунална конструкција одјеће Загреб 2000  

4. Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински Технике конструирања и моделирања одјеће, III допуњено издање 

Свеучилишни уџбеник Текстилно – технолошког факултета у Загребу 2010 

5. Д. Рогале, Д. Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Процеси производње одјеће Текстилно - Технолошки факултет 

Универзитета у Загребу. 2011 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, документациона 

(коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   

 



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Репрофотографија 

Наставник: Биљана Р. Савић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

- да уведе студенте у принципе, методе и поступке графичке репродукционе технологије. 

- да студенте научи да препознају захтеве који се постављају у репродукционој фотографији. 

- да студенте упозна са машинама и уређајима са којима ће се сретати у репрофотографији. 

- да групу увежба у одабиру и употреби софтверских алата у репродукционој фотографији. 

Исход предмета 

По успешно комплетираном програму, студенти ће бити 

- припремљени и увежбани у препознавању проблема у репродукционој фотографији. 

- да аналитичким сагледавањем проблема знају да препознају и одмах предложе технолошку 

путању за решавање истих.. 

- да предложену путању, применом стечених знања и вештина, буду у стању да реализују. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Историјат фотографије и репрофотографије 

- Изводи из теорије о светлости 

- Боје (фотоспектрални аспект) 

- Растери и полутонови 

- Оригинали за репродукцију 

Практична настава 

- Машине и уређаји у репрофотографији 

- Софтверски алати у репрофотографији (Photoshop) 

Литература  

4. Репрофотографија, А. Дамњановић, Уџбеник, ВШТСС Чачак. 

5. Скрипта, практикум из Репрофотографије, И. Стратимировић, А. Дамњановић, ВТШ Чачак. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Настава се изводи фронтално - дијалошком методом 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Присуство 5 На рачунарима (Photoshop) 30 

Коловијум (машине и уређаји) 10 Усмени (теорија) 20 

Усмена одбрана 15   

Семинарски рад 20   



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Штампарски слог 

Наставник/наставници: Невена Р. Вукић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са технологијама и програмима за штампарски слог који се данас користе у 

графичкој индустрији, као и позиционирање и интерактивни однос ове фазе у целокупном процесу 

израде штампарског производа. 

Праћење тренда развоја и интеграције слога у процес дигиталне штампе. 

Исход предмета 

По успешно комплетираном програму, студенти ће бити 

- припремљени и увежбани за комплетирање и реализацију захтева пред које се ставља данашњи 

штампарски слог. 

- Упознати и увежбани за успешно слагање књижних и новинских издања (QuarkXpress). 

- Упознати и увежбани за слагање акциденичних (по сложеним захтевима уредника или дизајнера) 

графичких производа (Corel Draw). 

- Упознати са начинима и путевима повезивање свог производа у даљи ланац реализације у 

штампарској техници. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Историјат и развој слога (ручни слог, машински слог, фотослог, компјутерски слог). 

- Подела слога и графичка правила у изради слога. 

- Књижни или текстуални слог, табеларни слог, комбиновани слог са фотографијама, новински 

слог, акциденични слог. 

- Однос формата папира и формата слога. 

- Избор величине и врсте писма. 

- Софтвери за уношење, обраду и пренос текста. 

- ASCII код и слова ч, ш, ћ, Ч, Ш, Ћ, љ, Љ, њ, Њ, ж, Ж, џ, Џ. 

- Code Page Number и распореди на тастатурама. 

- О библиотекама YU фонтова. 

Практична настава 

- Софтверски алати у Штампарском слогу (QuarkXpress, Corel Draw). 

- Обавезна и необавезна комуникација преко штампарског табака (обележавања). 

Литература  

1. Штампарски слог, Александар Н. Дамњановић, ВШТСС Чачак, 2014. 

2. СЛОГ са елементарном типографијом, дипл. инж. Милан Ђ. Јовановић 

3. Графичка монтажа, инж. Миљко Ковачевић, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1992.  

4. Столно издаваштво, др Илко Жиљак, Виша графичка школа, Загреб, 1991. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

Настава се изводи фронтално - дијалошком методом 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство 5 На рачунарима (Corel Draw) 40 

Колоквијум (QuarkXpress) 20 Усмени (теорија) 20 

Семинарски рад 15   



Студијски програм: ОСС OДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Стручни рад 

Наставник/наставници: ментор 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 1 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Примена основних, теоријско методолошких, стручних и стручно-апликативних знања и метода на 

решавању конкретних проблема у оквиру изабране области текстилних технологија. У оквиру овог дела 

завршног рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа 

изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје 

са методама које су намењене за решавање сличних задатака и инжењерском праксом у њиховом 

решавању. Циљ активности студената у оквиру овог дела израде дипломског рада огледа се у стицању 

неопходних искустава кроз решавања комплексних проблема и задатака и препознавање могућности за 

примену претходно стечених знања у пракси. 

Решавање конкретног пројектног задатка у производним системима послодавца са којима 

високошколска установа има потписан уговор о пословно – техничкој сарадњи. 

Исход предмета 

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена знања из различитих области 

текстилних технологија које су изучавали, ради сагледавања структуре задатог проблема и његовој 

системској анализи у циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз 

самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из изабране области и проучавају 

различитих метода и радове који се односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се 

развија способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру задате теме. Практичном 

применом стечених знања из различитих области код студената се развија способност да сагледају место 

и улогу инжењера технологије, потребу за сарадњом са другим струкама и тимским радом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Формира се појединачно у складу са потребама и облашћу која је обухваћена задатом темом завршног 

рада. Студент проучава стручну литературу, стручне и дипломске радове студената који се баве сличном 

тематиком, врши анализе у циљу изналажења решења конкретног задатка који је дефинисан задатком 

завршног рада. 

Литература  

1. Стручна литература према задатој теми 

Број часова  активне наставе: 0 Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе  

Консултације и on-line консултације, менторски рад, индивидуални рад, метода анализе садржаја, 

документације и литературе из области референтне за тему, самостално писање стручног рада, 

обликовање стручног текста, припрема презентације и јавна усмена одбрана рада у монолошкој, а потом 

у дијалошкој форми. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Израда пројектног задатка 50 Усмени испит 50 

Присуство на настави    

Израда пројектног задатка    



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН  

Назив предмета: Стручна пракса 

Наставник: сви наставници 

Статус предмета: обавезан (модул 1) 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Практичан рад студената у фирми чија је делатност из области текстилних технологија. 

Исход предмета  

Оспособљавање за практичан рад у производњи, техничкој и технолошкој припреми, контроли 

квалитета, студији рада или др. у фирми из области текстилних технологија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Анализа могућих опција 

Анализа литературе 

Дефинисање радног задатка 

Седмична анализа рада и дефинисање наредних задатака 

Завршни преглед и анализа писаног материјала 

Припрема за испит. 

Практична настава  

Стручна пракса се обавља у фирми из области текстилних технологија у радном времену фирме. 

Сагласно добијеном задатку студент директно учествује у практичном раду, са циљем да унапреди своје 

практично и теоријско знање.  

Литература  

1. Књиге, зборници, часописи, технолошка упутства и поступци, стандарди, каталози, интернет и др. 

Број часова  активне наставе: 0 Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

- Практичан рад 

- вођење Дневника рада 

- консултације   

- израда Стручног извештаја (Елабората)      

- испит 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит (обавезан) Поена 

Практична настава  30 
Усмени испит – Израда и 

одбрана Стручног извештаја  
50 

Израда Дневника рада  20   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Студија рада у индустрији производње одеће 

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Данијела М. Јанковић, Александар М. 

Драгашевић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са сагледавањем и праћењем потреба за квалитетнијом производњом, 

студијом рада, структурom времена израде,  захватима и покретима, методама одређивања 

времена, нормативима, унапред одређеним временима и ергономијом. 

Оспособљавање студената да анализирају радно место, покрете, захвате, снимају времена и 

израчунавају времанске норме. 

Oвладају принципима за избор метода рада и методама за утврђивање радне норме. 

Исход предмета 

Студенти су оспособљени анализирају радна места, покрете радника, снимају покрете радника, 

описују операцију рада, утврде бољи метод рада, Одређују структуру времена, гобитке времена, 

радну норму и изреде временски норматив. Оптимизирају рад и предлажу рационализацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основе студија рада. Основни принципи рада. Подела рада. Анализа радног места. Структура 

времена. Проучавање захвата и покрета. Методе за одређивање времена израде. Опрема за 

снимање. Израчунавање норматива. Анализа губитка времена и поједностављивање рада. Метода 

тренутног запажања (МТЗ).  Ергономија. 

Практична настава  

Вежбе: 

Опрема за снимање-јединице времена и претворба. Методе снимања. Техника рада повратним 

методом. Утврђивање времена израде. Редоследа захвата и покрета при извођењу одређене 

операције. Анализа обликовања радног места. Анализе губитка времена. Одређивање времена 

израде. Прорачун радне норме. . Поједностављење радног процеса.  

Литература 

6. Г. Чоловић: Студије рада у одевној индустрији, Висока текстилна струковна школа за дизајн, 

технологију и менаџмент,у Београду, 2015 

7. Г. Чоловић и сур.: Практикум из студије рада у одевној индустрији, Висока текстилна 

струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, 2014 

8. D. Rogale i sur: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Tehnički fakultet Univerziteta u 

Bihaću, 2000 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са наставником и стручним сарадником из 

предузећа у коме студент обавља праксу. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Tехничка припрема производње одеће  

Наставник/наставници: Горан Н. Мајсторовић, Александар И. Јовичић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са начином рада, пословима и обавезама техничке припреме у процесу 

производње одеће. 

Оспособљавање студената да организују и руководе техничком припремом, израђују и употребљавају 

техничку документацију у процесу производње одеће. 

Исход предмета 

Студенти треба да руководе организацијијом рада техничке припреме, планирају и прате производњу, 

анализирају и дефинишу системе производног процеса, израђују техничку документације и примењују 

је. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Послови и значење техничке припреме у процесу производње одеће; Подела техничке припреме; 
Садржај рада делова техничке припреме; Технолошка анализа одевног предмета са одабиром средстава 
за рад; Израда плана технолошких операција  рада; Израда плана производње; Техничка документација 
везана за производњу одеће. 

Практична настава 

Вежбе  

Технолошка анализа израде одевних предмета. Израда  плана технолошких операција рада. Израда 
плана монтаже. Израда плана технолошког процеса  кројења, шивања и дораде. Рачунање података 
везаних за израду планова. Израчунавање плана производње. Праћење производње. Израчунавање 
калкулација за одевне предмете. 

Литература  

1. D. Rogale i sur: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011 

2. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 1. део, Технолошки факултет Лесковац, 1997 

3. Ц. Трајковић: Технологија израде одеће 2.део, Технолошки факултет Лесковац, 1999 

Број часова активне наставе: 5 Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе  

У раду се комбинује неколико метода. Најзаступљеније су вербална, монолошко-дијалошка, 

документациона (коришћење уџбеника и помоћне литературе), мултимедијална и методе 

практичног рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 30 

Израда практикума 20   

1. колоквијум 20   

2. колоквијум 20   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Учење кроз рад 1 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан (модул 2) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним темама: 

1) Дизајнирање одеће – Креативни тим (60 сати) 

2) Испитивање материјала – Техничка припрема (60 сати) 

3) Израда основне конструкције – Техничка припрема – Моделарница  (60 сати) 

Oвладавање принципима учења кроз рад. 

Исход предмета 

По завршетку теме студенти ће бити оспособљени: 

Тема 1: Дизајнирање одеће – Креативни тим (60 сати) 

 да  учествују у процесу дизајнирања одеће; 

 да креирају и нацртају скицу модела; 

 да  нацртају техничку скицу;  

 да опишу и дефинишу техничке карактеристике модела. 

Тема 2: Испитивање материјала – Техничка припрема (60 сати) 

- да после испитивања материјала донесу одлуку: 

 да ли материјал задовољава прописни квалитета, 

 да одлуче за какву намену ће се материјал користити, 

 да утврде техничко-технолошка обележја израде (убоди, шавови, конац, игле, машине) и  

 да одреде параметре одржавања одевног предмета, (прање, белење, сушење,  хемијско чишћење и пеглање). 

Тема 3: Израда основне конструкције – Техничка припрема Моделарница (60 сати) 

 да конструишу основни крој у зависности од производног програма у компанијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава  

Препоручени садржаји/ кључни појмови садржаја по темама: 

Тема 1: Дизајнирање одеће – Креативни тим (60 сати) 

 упознавање са дизајном одеће; 

 идеја; 

 скица модела; 

 техничка скица модела; 

 опис модела. 

Тема 2: Испитивање материјала – Техничка припрема (60 сати) 

 упознавање са процесом испитиња материјала; 

 испитивање материјала: 

- скупљање при пеглању; 

- скупљање материјала при спајању са лепљивим међупоставама у фиксир преси; 

- постојаност обојења; 

- скупљање материјала при прању; 

- понашање материјала при шивењу универзалним и специјалним машинама; 

- пилинг; 

- прекидне силе цепања материјала; 

- спиралитет материјала (сукање материјала). 

Тема 3: Израда основне конструкције – Техничка припрема Моделарница  (60 сати) 

 упознавање са процесом израде конструкције; 

 израда основне  конструкције у зависности од производног програма у компанијама нпр:  стандардна сукња, 

мушке панталоне, женске панталоне, женска блуза, мушка кошуља, женска одећа за спавање, мушка одећа за 

спавање, хаљина...  

Литература 

1. Документација послодавца где се реализује учење кроз рад 

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

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са академским ментором и ментором код послодавца код кога 

студент обавља учење кроз рад. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство код послодавца 10 Усмени испит 30 

Активности у раду 20   

Практичан рад 40   

 



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Учење кроз рад 2 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан (модул 2) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним темама: 

1) Израда основне конструкције – Техничка припрема Моделарница (60 сати)  

2) Ручно моделовање – Техничка припремама моделарница (36 сати)  

3) Израда прототипа – Техничка проипрема линија за израду узорака (84 сата)  

Oвладавање принципима учења кроз рад. 

Исход предмета 

По завршетку теме студенти ће бити оспособљени: 

Тема 1: Израда основне конструкције – Техничка припрема Моделарница (60 сати)  

 да конструишу основни крој у зависности од производног програма у компанијама. 

Тема 2: Ручно моделовање – Техничка припремама моделарница (36 сати)  

 да ручно моделују израђену основну конструкцију. 

Тема 3: Израда прототипа – Техничка проипрема линија за израду узорака (84 сата)  

 на основу скице и основне конструкције одаберу материјал и прибор, искроје, сашију и дораде 

прототип модела. Ураде  техничку пробу, анализиирају  модел и коригују конструкцијске недостатке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава  

Препоручени садржаји / кључни појмови садржаја по темама: 

Тема 1: Израда основне конструкције – Техничка припрема Моделарница (60 сати)  

 израда основне  конструкције у зависности од производног програма у компанијама нпр:  стандардна 

сукња, мушке панталоне, женске панталоне, женска блуза , мушка кошуља, женска одећа за спавање, 

мушка одећа за спавање, хаљина... 

Тема 2: Ручно моделовање – Техничка припремама моделарница (36 сати)  

 упознавање са процесом моделовања. 

 ручно моделовање предходно  конструиране основне конструкције са минималним изменама. 

Тема 3: Израда прототипа – Техничка проипрема линија за израду узорака (84 сата) 

 упознавање са процесом израде прототипа. Израда пробног модела по постојећој конструкцији 

(кројење, шивење, пеглање, проба израђеног модела и корекција). 

Литература 

1. Документација послодавца где се реализује учење кроз рад 

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

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са академским ментором и ментором код послодавца код кога 

студент обавља учење кроз рад. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство код послодавца 10 Усмени испит 30 

Активности у раду 20   

Практичан рад 40   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Учење кроз рад 3 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан (модул 2) 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним темама: 

1) Технолошка анализа, израда  плана операција рада – израда плана технолошког процеса, Техничка пропрема – 

технолошка припрема  (48 сати) 

2) Техничка припрема – Оперативна припрема (48 сати) 

3) Дигитализација кројног дела, моделовање, градирање и уклапање кројних слика, Техничка припрема –конструкцијаска 

припрема моделарница (168 сати) 

4) Технолошки процес кројења – Кројење одевног предмета (96 сати) 

Oвладавање принципима учења кроз рад. 

Исход предмета 

По завршетку теме студенти ће бити оспособљени: 

Тема 1: Технолошка анализа, израда  плана операција рада – израда плана технолошког процеса, Техничка пропрема – 

технолошка припрема (48 сати) 

 да анализирају производне операције; да  направе опрациону листу; да  направе технолошки лист; да одреде средства за 

рад; да  нормирају време израде по операцијама. 

Тема 2: Техничка припрема – Оперативна припрема (48 сати) 

 да направе норматив по јединици производа (основног и помоћног материјала  и одабир помоћног прибора); да израде 

радни налог  на основу задатих комада; да направе требовање за издавање основног, помоћног материјала и прибора из 

одговарајућег магацина; да направе фарбен карту која се користи у процесу производње. 

Тема 3: Дигитализација кројног дела, моделовање, градирање и уклапање кројних слика, Техничка припрема – 

Конструкцијаска припрема моделарница (168 сати) 

 да дигиталишу базне кројне делове; означе  модел у систему; одреде методу умножавања и градирања кројних делова; 

да моделују кројне делове  по задатој скици; да градирају базне кројне делове по задатим величинама; да  уклопе кројну 

слику уз најекономичније искориштење материјала 

Тема 4: Технолошки процес кројења – Кројење одевног предмета (96 сати) 

 да организују технолошки процес кројења; да полажу материјал формирањем кројне наслаге која се  може радити: ручно, 

полуаутоматски и аутоматски; да положе кројну слику; да искроје кројну наслагу ручно (користећи машине за грубо и 

фино кројење-ударни нож, трачни нож и друго); да искроје аутоматски- рачунарским вођењем; да обележе и нумеришу 

кројне делове; да по потреби фиксирају предвиђене кројне делове; сортирање и паковање кројних делова по средству 

рада, технолошком листу и  величинама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава  

Препоручени садржаји/ кључни појмови садржаја по темама: 

Тема 1: Технолошка анализа, израда плана операција рада-израда плана технолошког процеса, Техничка пропрема – 

технолошка припрема (48 сати): 

 упознавање са процесом анализе и плановима: 

- план технолошких операција; 

- план технолошког процеса - технолошки лист; 

- одређивање средства за рад; 

- нормирање - Одређивање времена израде операцијаца рада. 

Тема 2: Техничка припрема – Оперативна припрема (48 сати) 

 упознавање  са процесом рада оперативне припреме: 

- норматив утрошка – (основног и помоћног материјала  и одабир помоћног прибора), 

- требовање-потраживање материјала из магацина, 

- израда радног налога, 

- фарбен карта. 

Тема 3: Дигитализација кројног дела, моделовање, градирање и уклапање кројних слика, Техничка припрема –

конструкцијаска припрема моделарница (168 сати) 

 упознавање  са процесом дигитализације кројног дела, моделовања, градирања и уклапања кројних слика; 

дигитализација кројног дела већ одрађеног базног модела; моделовање и градирање базних кројних делова; уклапање 

градираних кројних делова и одређивање  просечног  утошака. 

Тема 4: Технолошки процес кројења-Кројење одевног предмета (96 сати) 

 упознавање са процесом и организацијом кројења; полагање материјала ( ручно, полуаутомацко и аутомацко); кројење 

кројне наслаге ручно (користећи машине  за грубо и фино кројење- рапид, бансек и друго); кројење кројне наслаге 

аутомацки - рачунарским вођењем; обележавање и нумерисање; фиксирање на преси, паковање. 

Литература 

1. Документација послодавца где се реализује учење кроз рад 

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

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са академским ментором и ментором код послодавца код кога студент 

обавља учење кроз рад. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство код послодавца 10 Усмени испит 30 



Активности у раду 20   

Практичан рад 40   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Учење кроз рад 4 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан (модул 2) 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним темама: 

4) Технолошки процес кројења – Кројење одевног предмета (154 сата) 

5) Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (176 сати) 

Oвладавање принципима учења кроз рад. 

Исход предмета 

По завршетку теме студенти ће бити оспособљени: 

Тема 1: Технолошки процес кројења – Кројење одевног предмета (154 сата) 

 да организују технолошки процес кројења; 

 да полажу материјал формирањем кројне наслаге која се  може радити: ручно, полуаутомацки и 

аутоматски; 

 да положе кројну слику; 

 да искроје кројну наслагу ручно (користећи машине  за грубо и фино кројење-ударни нож, трачни нож и 

друго);  

 да искроје аутоматски- рачунарским вођењем; 

 да обележе и нумеришу кројне делове; 

 да по потреби фиксирају предвиђене кројне делове; 

 сортирање и паковање кројних делова по средству рада, технолошком листу и  величинама. 

Тема 2: Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (176 сати) 

 да на основу плана технолошких операција израда план технолошког процеса за одрећен одевни предмет; 

 да поделе операције према машинама на: припремне, монтажне и завршне радове; 

 да распореде радна места ради што већег искоришћења машина и опреме и што економичнијег протока 

делова одевног предмета приликом састављања, ради добијања што мањег времена израде одевног 

предмета; 

 да сами сниме време израде појединих операција и целог одевног предмета; 

 да у међуфази преконтролишу да ли је све урађено по датим захтевима; 

 да учествују у целокупној изради одевног предмета. 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава  

Препоручени садржаји/ кључни појмови садржаја по темама: 

Тема 1: Технолошки процес кројења – Кројење одевног предмета (154 сата) 

 полагање материјала (ручно, полуаутоматско и аутоматско); 

 кројење кројне наслаге  ручно (користећи машине за грубо и фино кројење- рапид, бансек и друго); 

 кројење кројне наслаге аутоматски- рачунарским вођењем; 

 обележавање и нумерисање; 

 фиксирање на преси; 

 паковање. 

Тема 2: Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (176 сати) 

 упознавање са процесом и организацијом шивења; 

 технолошки  лист (разрада операција одређеног одевног предмета); 

 подела операција према машинама на: припремне, монтажне и завршне; 

 распоред радних места; 

 снимање времена израде - нормирање; 

 међуфазна контрола; 

 учествовање у самој изради целокупног одевног предмета. 

Литература 

1. Документација послодавца где се реализује учење кроз рад 

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

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са академским ментором и ментором код послодавца код кога 

студент обавља учење кроз рад. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство код послодавца 10 Усмени испит 30 

Активности у раду 20   

Практичан рад 40   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Учење кроз рад 5 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан (модул 2) 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним темама: 

1) Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (192 сата) 

2) Технолошки процес дораде – Дорада одевног предмета (168 сати) 

Oвладавање принципима учења кроз рад. 

Исход предмета 

По завршетку теме студенти ће бити оспособљени: 

Тема 1: Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (192 сата) 

 да на основу плана технолошких операција израда план технолошког процеса за одређен одевни предмет; 

 да поделе операције према машинама на: припремне, монтажне и завршне радове; 

 да распореде радна места ради што већег искоришћења машина и опреме и што економичнијег протока делова 

одевног предмета приликом састављања, ради добијања што мањег времена израде одевног предмета; 

 да сами сниме време израде појединих операција и целог одевног предмета; 

 да у међуфази преконтролишу да ли је све урађено по датим захтевима; 

 да учествују у целокупној изради одевног предмета. 

Тема 2: Технолошки процес дораде – Дорада одевног предмета (168 сати) 

 да организује процес дораде; 

 одаберу средства и машине за финалну дораду; 

  одреде параметре пеглања; 

 да очисте одевни предмет од (конца, креде, налепница итд.); 

 да одраде  рупице, дугмиће, дрихере итд.); 

 да испрате прање готовог производа; 

 да ураде финално пеглање одевног предмета; 

 да изврше све потребне контроле производа укључујући и контролу мера; 

 да декларишу, спакују и складиште готов производ. 

Садржај предмета 

Теоријска настава и практична настава  

Препоручени садржаји/ кључни појмови садржаја по темама: 

Тема 1: Технолошки процес шивања – Шивење одевног предмета (192 сата) 

 технолошки  лист (разрада операција одређеног одевног предмета); 

 подела операција према машинама на: припремне, монтажне и завршне; 

 распоред радних места; 

 снимање времена израде-нормирање; 

 међуфазна контрола; 

 учествовање у самој изради одевног предмета. 

Тема 2: Технолошки процес дораде – Дорада одевног предмета (168 сати) 

 упознава са процесом и организацијом  дораде; 

 чишћење конца; 

 отварање рупица, нашивање дугмади, стављање дрихера итд. (може да се ради у међуфази и на готов производ у 

зависности од организације посла); 

 прање; 

 финална пегла; 

 финална контрола; 

 декларација; 

 паковање; 

 складиштење. 

Литература 

1. Документација послодавца где се реализује учење кроз рад 

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

Методе извођења наставе 

Израда практичног рада уз комуникацију и рад са академским ментором и ментором код послодавца код кога 

студент обавља учење кроз рад. Консултације по потреби. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство код послодавца 10 Усмени испит 30 

Активности у раду 20   

Практичан рад 40   



Студијски програм: ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Управљање отпадом 

Наставник/наставници: Братислав М. Чукић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Усвајање теоријскихи стручних знања потребних за разумевање проблематике идентификације, категоризације и 

управљања неопасним и опасним отпадом.  

Исход предмета  

-Оспособљеност за сагледавање улоге различитих токова чврстог и опасног отпада у  оквиру интегрисаног система 

управљања отпадом. 

-Оспособљеност за управљање специфичним токовима отпада, израда и прћење документације за кретање опасног 

и неопасног отпада.  

-Оспособљеност за израду плана управљања отпадом, оспособљеност за израду спровођење и презентовање 

стратегија заштите животне средине у сегменту управљања отпадом.  

Садржај предмета 

Tеоријска настава  

Предавања 

Настанак и класификација отпадног материјала. Подела отпада, интегрални систем управљања отпадом и 

национална стратегија управљања отпадом. Ланац животног циклуса: екстракција - производња - потрошња–

отпад. 

Основне активности у процесима поступања са отпадним материјалима. Идентификација и класификација отпада 

и категоризација. Активности на местима настајања, местима прераде, местима поновне употребе, реупотребе, и 

наместима одлагања ради депоновања или уништења отпадних материјала. 

Управљање чврстим неопасним и опасним отпадом (отпадни папир, отпадно стакло, отпадна пластика, отпадна 

моторна возила, грађевински отпад, електрични и електронски отпад, медицински отпад, отпадна уља и мазива, 

амбалажни отпад. 

Законска регулатива у области управљања отпадом (Национална стратегија управљања отпадом и директиве 

Европске уније које се односе на збрињавање отпада). 

Чврст комунални отпад - количина,  морфолошки састав, физичко-хемијске и биолошке особине. 

Минимизација количине отпада на извору 

Сакупљање и транспорт отпада. 

Методе третмана отпада (физичке, хемијске, биолошке). Економске последице избора начина управљања отпадом. 

Постројења за сепарацију отпада. Поступци прераде отпада (рециклажа, компостирање комуналног отпада, 

анаеробна дигестија, спаљивање комуналног отпада, одлагање отпада - санитарно депоновање 

План управљања отпадом. 

Опасни отпад. Критеријуми за одређивање опасних материја. Безбедносне листе. Управљање опасним отпадом. 

Третман опасног отпада. Депоновање опасног отпада. Индустријски отпад. 

Радиоактивни отпад и његово збрињавање. 

Практична настава (Вежбе): 

Одређивање морфолошког састава и топлотне моћи комуналног чврстог отпада. 

Решавање рачунских задатака из различитих сегмената управљања отпадом 

Израда дијаграма тока материјала и блок шема поступака при различитим стратегијама управљања отпадом. 

Припрема израде и одбрана семинарског рада. 

Контролне писмене вежбе (колоквијуми) два колоквијума. 

Други облици наставе (ДОН): 

Студијске посете различитим системима у окружењу из области управљања отпадом (организације произвођачи 

отпада, ЈКП КОМУНАЛАЦ - трансфер станица, Регионална депонија ДУБОКО, организације овлашћене за 

транспорт, откуп и даљи третман отпада). 

Литература 

1. Никшић П.: Заштита животне средине, ВШТСС, Чачак, 2015. 

2. Ђармати, Ш., Аливојводић, В.: Чврст и опасан отпад, Београдска политехника, Београд, 2007. 

3. Tchobanoglous, G., Kreith F.: Handbook of Solid Waste Management, Second Edition, McGRAW-HILL, 2002.  

4. United Nations Environment Programme: Solid Waste Management, 2005. 

5. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године, Сл. гласник РС бр.29/10. 

6. Законска регулатива ЕУ и Републике Србије из области управљања отпадом 

7. Никшић П., Практикум из управљања квалитетом, ВШТСС, Чачак, 2014. 

8. Закон о управљању отпадом ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) 

9. Правилник о категоријама, испитиванју и класификацији отпада (Сл.гласник РС 56/10) 

10. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) 

11. Правилник о обрасцу Документа о кретањуопасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину 

његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службенигласник РС", број 17/17) 

12. Правилник о документу о кретању отпада ("Службени гласник РС", број 114/13 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 



Присуство на настави 10 Усмени испит 50 

Пројектни задатак 20   

Колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ОД 

Назив предмета: Увод у информационе технологије 

Наставник: Наташа Р. Гојгић 

Статус предмета: изборни (модул 2) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема  

Циљ предмета  

Циљ предмета је стицање знања о појмовима, значају и подручјима примене информационих 

технологија. 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени да у различитим областима друштвеног живота сагледају могућност 

примене информационих технологија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам, кратки историјат и примене информационих технологија. Теорија информације и 

представљање података у рачунару. Општи модел рачунарског система, функционална блок шема 

рачунара. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног система у 

други. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви. Запис у формату фиксног и 

покретног зареза. Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему. Софтвер. 

Хардвер. Мултимедије. Рачунарске мреже. Заштита рачунарских система. Интернет и интернет 

сервиси. Интернет протоколи. Електронско пословање. Базе података и информациони системи.  

Практична настава   

Текст процесор WORD напредне технике 

PowerPoint, Интерет и сервиси, Excel, Visual Basic 

Литература  

1. Милошевић Д., Н. Гојгић, Брковић М., Николић М., Информатика и рачунрство, ВШТСС Чачак, 

Чачак, 2014.год. 

2. Мицић Ж., Информационе технологије у интегрисаним системима, монографија, Технички 

факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 480 стр., 2008. 

Број часова  активне наставе: 6 Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

- Теоретска настава: вербална (монолошка) метода 

- Практична настава: демонстрациона метода и метода практичног рада на рачунару  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Писмени испит 40 

1. колоквијум  10   

2. колоквијум  20   

3. колоквијум  20   



Студијски програм: OСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН  

Назив предмета: Влакна и текстилни материјали 

Наставник: Павле M. Спасојевић, Милка Г. Спасовић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних теоријских и практичних знања из хемијске структуре, 

карактеристика, начина добијања и метода прераде текстилних материјала.   

Исход предмета 

Студенти ће разумети како хемијска структура утиче на карактеристике текстилних материјала. Такође ће разумети 

везу између карактеристика, начина прераде и примене текстилних материјала. Студенти ће бити обучени да увиде 

предности и мане одређених текстилних материјала са аспекта њихове примене и прераде. Биће оспособљени да 

знања из текстилних материјала могу користити као подлогу за стицање нових знања из области текстилног 

инжењертва и њихову примену у практичном раду. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Увод у науку о материјалима и инжењерство материјала, 2) Атомске, кристалне, микро и макро 

структуре материјала, 3) Хемијска својста материјала, 4) Физичко-механичка својства материјала, 5) 

Хемија и технологија природних и хемијских текстилних влака, 6) Класификација текстилних влакана и 

њихов тржишни потенцијал, 7) Целулозна влакна - природна и хемијска, 8) Кератинска влакна, свила, 

хемијска протеинска влакна, 9) Синтетизована влакна, влакна из смеше полимера, влакна специјалних 

својстава, 10) Пређе и текстилне површине (тканине, плетенине, неткани текстилни материјали). 

Практична настава 

Вежбе: 
На лабораторијским вежбама вршиће се карактеризација материјала на расположивој опреми. Испиваће се 

структура и својства текстилних влакана. Студенти се упознају са морфологијом и начином идентификације 

појeдиних врста влакана и њихових мешавина. Проучаваће се дејство агенаса на поједине групе влакана (целулозна 

влакна - природна и хемијска, кератинска влакна, свила, хемијска протеинска влакна, синтетизована влакна). 

Предмет обухвата и одређивање основних својстава пређа, тканина, плетенина и нетканих текстилних материјала. 

Литература 

1.  П. Шкундрић, М. Костић, А. Медовић, Т. Михаиловић, К. Асановић, Љ. Сретковић: Текстилни 

материјали, ТМФ, Београд, 2008. 

2.  Р. С. Јовановић, Едиција: Наука о влакнима и технологија влакана, I Основи науке о влакнима, 

Грађевинска књига, Београд, 1988 

3.  Спасојевић П., Teхнички материјали - Практикум са теоријским основама, Чачак, 2017. 

Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Парактична натава: 2 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи интерактивно у виду предавања (Power Point презентације, видео анимације и рачунски  

примери) и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоретски део градива пропраћен 

карактеристичним примерима ради лакшег разумевања. На лабораторијским вежбама се практично примењују 

стечена знања на раположивој лабораторијској опреми. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и 

консултације. 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 5 Писмени испит 55 

Колоквијум 30   

Семинар 10   



Студијски програм: ОСС ЕР, ОСС МИ, ОСС ГТ, ОСС ИТ, ОСС ПЕ, ОСС ОД 

Назив предмета: Заштита животне средине 

Наставник: Александар И. Јовичић 

Статус предмета: изборни (модул 1) 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Подизање свести о значају заштите животне средине. Оспособљавање студената за предузимање мера за 

смањење негативног утицаја на животну средину, као и за унапређивање система заштите животне седине. 

Исход предмета  

Оспособљеност за побољшање услова у животној средини. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Концепт одрживог развоја и еколошки индикатори развоја организација и привредне делатности 

уопште. Проблематика технолошких процеса као генератора загађења животне средине. Утицај свих 

чинилаца технолошких процеса на шивотну средину као систем. 

Захтеви серије међународних стандарда ИСО 14000 која третира проблеме заштите животне средине. 

Преглед најбитнијих захтева и обавеза из домаће и Европске законске регулативе везане за заштиту 

животне средине. 

Загађења ваздуха, воде и земље које настају као последица привредних делатности организација. 

Класификација отпада, поступци за третман појединих врста отпада и обавезе произвођача и 

диструбутера отпада. Управљање појединим врстама опасног отпада. 

Утицај графичке индустрије на животну средину, врсте отпада у графичкој делатности и начини за 

смањење негативног утицаја и заштиту животне средине. 

Утицај машинске индустрије на животну средину, врсте отпада и начини за смањење негативног утицаја 

и заштиту животне средине. 

Примери класификације отпада, његове идентификације и вредновања; пример планова управљања 

отпадом,табеле МДК за штетне материје у води и ваздуху, безбедносне листе. 

Практична настава 

- Израда пројекта из студије процене утицаја на животну средину и категоризације отпада за одабрану 

привредну организацију. 

- Посета ЈКП ''Комуналац'', ЈКП ''Грејање'', ЈКП ''Водовод и канализација'' и изабраној организацији из 

графичке и машинске делатности. 

Литература 

1. Никшић П.: Заштита животне средине, ВШТСС,Чачак,2015. 

2. Анђелковић Б., Увод у заштиту радне и животне средине, ФЗР, Ниш, 2003. год. 

3. Jaнкo Хoдoлич, Игoр Будaк, Mиoдрaг Хaџистeвић,Ђoрђe Вукeлић, Mилaн Majeрник, Jaнa Пaнкoвa–

Jурикoвa, Марина Ћулибрк: Систeми зa упрaвљaњe зaштитoм живoтнe срeдинe, Факултет техничких 

наука, Нови Сад,2013. 

4. Штрбац Драгана, Петровић Гегић Анита, Миросављевић Зорица: Увод у инжењерство заштите 

животне средине , Факултет техничких наука, Нови Сад,2014. 

5. Пантелић М., Брковић Д., Екологија и заштита животне средине, ТФ, Чачак, 2001. год. 

6. Ходолич Ј.: Машинство у инжењерству заштите животне средине, Факултет техничких наука, Нови 

Сад, 2005.  

7. Живковић Н.: Интегрисани системи менаџмента, ФОН,Београд,2012. 

Број часова  активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Присуство на настави 10 Усмени  испит 50 

Пројектни задатак 20   

Колоквијум 20   



Студијски програм: ОСС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН 

Назив предмета: Завршни - дипломски рад 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Одбрана рада не може да се обави док се не положе сви остали испити 

Циљ предмета  

Циљ израде и одбране дипломског рада је да студент покаже да поседује задовољавајућу способност 

примене теоријских и практичних знања у пракси. Израдом дипломског рада студенти стичу искуство 

за писање радова у оквиру којих је потребно описати проблематику, спроведене методе и поступке и 

резултате до којих се дошло. Стицање знања о начину, структури и форми писања извештаја након 

извршених анализа и других активности које су спроведене у оквиру задате теме дипломског рада. 

Исход предмета 

Завршним испитом проверава се са стручног аспекта оспособљеност кандидата за самостално 

коришћење и примену стечених знања током студија. Проверава се оспособљеност студената за 

систематски приступ решавању задатих проблема. Студенти стиче искуство које може применити у 

пракси приликом решавања проблема из области њихове струке. Припремом резултата за јавну одбрану, 

јавном одбраном и одговорима на примедбе и питања комисије, студент стиче неопходно искуство о 

начину на који у пракси треба презентовати резултате рада. 

Садржај предмета 

Руководилац завршнпoг - дипломског рада (ментор), задаје тему из области коју покрива програм 

наставног предмета, а који кандидат може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија 

литературе, практичним или експерименталним радом, успешно обрадити. Завршни рад представља 

самосталан рад студента израђен у писаној форми на тему решавања задатог проблема, уз упутства и 

консултације са ментором и сарадником. Након израде рада и сагласности ментора да је успешно урађен 

рад, кандидат брани дипломски рад пред комисијом која се састоји од три члана 

Литература  

 

Број часова  активне наставе: 0 Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе  

Правилником о полагању завршног испита на основним и дипломским академским - мастер студијама 

на Факултету техничких наука у Чачку је дефинисан поступак пријављивања, израде и одбране 

Завршног рада 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  Писмени испит  

Практична настава  Усмени испит 100 

Колоквијум-и    

Семинар-и    

 


