
Табела 5.2 Спецификација предмета  
 

Студијски програм  ДИГИТАЛНИ ДИЗАЈН ОДЕЋЕ 

Назив предмета ДИГИТАЛНА ШТАМПА ТЕКСТИЛA 

Врста и ниво студија Мастер струковне студије,  други ниво 

Наставник др Небојша Ристић 

Сарадник                                         спец Иванка Ристић  

Број ЕСПБ: 4 Статус предмета Обавезни  
Шифра предмета  Услов за упис предмета Знања из предмета: Основе теорија боја и 

Штампање текстила и одеће 
Циљ предмета 
 

Упознавање студената са принципима дигиталног  штампања текстилних 
материјала и одеће. Упознавање студената са асортиманом мастила и 
могућностима машина за дигиталну штампу. Оспособљавање студената за израду 
колекције за дигитално штампани текстил и одећу и практичан рад.  

Исход предмета  
 

Стицање знања о: -историјату дигиталне штампе; -примени дигиталне штампе на 
текстилним материјалима различитог сировинског састава; -асортиману и 
својствима мастила за дигиталну штампу; -избору  специфичних поступака 
обраде пре и после штампања; -предностима и недостацима дигиталне штампе у 
односу на конвенционалне технике штампања.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

Принципи и компоненте дигиталне штампе текстила. Разлике између 
конвенционалног и дигиталног штампања. Дигитална штампа са континуираним 
млазом. Drop on demand дигитална штампа. Асортиман и својства мастила за 
дигиталну штампу. Специфичне предходне и завршне обраде текстилног 
материјала. Машине за дигиталну штампу. 

Практична настава  
 

Креирање дезена за дигиталну штампу применом специфичног софтвера. 
Дигитална штампа одевних тканина. Дигитална штампа декоративних тканина. 
Дигитална штампа техничких тканина. Штампање модних детаља на 
конфекционираном производу. 
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Број часова активне 
наставе  4 

Теоријска настава 1 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

 
1. Аудиторан;  2. Лабораторијски  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

10 Писмени испит  

Практична настава 20 Усмени испт 30 
Колоквијум-и 15   
Семинар-и 25   

Колоквијум обухвата проверу знања студената полагањем писменог теста. Семинарски рад обувата 
обраду специфичне теме из дигиталне штампе текстила коришћењем најновије литературе. Резултате 
семинарског рада студент презентује усмено.    


