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Наставник:                                                     мр Слађана Антић 

Статус предмета:  Обавезни  

Број ЕСПБ:  3 
Услов:   Знање из предмета Конструкција и моделовање одеће 

Циљ предмета 
Упзнавање студената са процесима имплементације рачунарске технике у  послове канструкцијске 
припреме при пројектовању одеће, почев од основне консрукције, моделовања, комплетирања, градирања и 
изради кријних слика.   

Исход предмета  
Изучавањем овог пердмета студенти се оспособљавају за рад на радним станицама CAD системима за 
конструкцијску припрему при производњи одевних предмета за индустријску производњу. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Рачунарски CAD системи за конструкцију одеће. 2.Формирање радне станице. 3.Припрема кројних делова 
за дигитализацију. 4.Технике рачунарске  конструкције одеће. 5.Основи градирања женске одеће. 6.Методе 
израде кројних делова помоћних материјала. 7.Формирање модела и рачунарска симулација одевања.  
8.Технике премоделовања кројних делова. 9.Конструкција базног кроја мушке одеће. 10.Моделовање и 
комплеторање изабраног модела. 11.Формирање градацијских табела за мушку одећу. 12.Конструкција 
помоћних материјала рачунаром. 13.Конструкција базног  кроја дечије одеће. 14.Основи градирања дечије 
одеће. 15.Нови поступци рада CAD система. 
Практична настава  
1.Конфигурације CAD система - улазно излазне јединице. 2.Коришћење екранских менија и алата у PDS-у. 
3.Рад са линијама, тачкама. 4.Моделовање и комплетирање кројних делова.  5.Димензионе анализе, 
обележаванње саставних тачака, градирање кројних делова. 6.Углови шавова. 7.Уклапање кројних делова у 
кројну слику. 8.Димензионе анализе кројних делова.  9.Издвајање кројних делова. 10.Примери обликовања 
кројних делова различитим алатима у PDS-у. 11.Градирање кројних делова. 12.Систематизација кријних 
делова. 13.Моделовање и комплетирање и кројних делова дечије одеће. 14.Градирање дечије одеће. 15. 
Експортовање кројне слике на plotter-u. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 
Методе извођења наставе  
Аудиторан, вербално текстуални, метода практичног рада.  

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

активност у току предавања 5      писмени испит 40 
практична настава 15          усмени испт  
колоквијум-и 30       ..........  

семинар-и 10   

 


