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Број ЕСПБ:  9 Статус предмета Изборни 
Шифра предмета МДДЦС Услов за упис предмета ПИОС из предмет Цртање 2 и Сликање 2 

Циљ предмета 
 

Предмет уводи и упознаје студенате са основним техникама дигиталног цртања и 
сликања кроз практичну и теоријску наставу. Применом програма и графичке табле за 
цртање и сликање, студенти реализују и примењују у дигиталној форми предходно 
стечена знања из  предмета Цртање 2 и Сликање 2.  

Исход предмета  
 

Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да владају програмом (Adobe 
photoshop ) и користе графичку таблом за цртање и сликање. Знање стечено из овог 
предмета повезује се, надограђује и примењује на другим стручним предметима. 
Применом  вештина стечених на овом предмету студенти се оспособљавају за израду 
самосталних радова и примењују у области ликовне и примењене уметности. Студент на 
завршном испиту реализује рад у дигиталној форми на формату 50х35цм.  

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1. Шта је дигитални цртеж и слика, примери дигиталног цртежа и слике у дигиталној 
уметности. 2.Алати и употреба табле и оловке за дигитално цртање и сликање 3.Примери 
дигиталног цртежа портрета у дигиталној уметности 4. Дигитални цртеж портрета и  
разумевање светла и сенке 5. Примери дигиталног цртежа фигуре у дигиталној уметности 
6. Анализа светла и сенке и представа људске фигуре у простору 7. Дигатално сликање 
портрета уз коришћење различитих техника и филтера  8. Дигатално сликање фигуре уз 
коришћење различитих техника и филтера 9. Фотографија у дигиталном цртању и 
сликању  10. Примери, употреба и обрада скениране скице  11. Примери колажа у 
дигиталном цртању и сликању. 

Практична настава  
 

1. Упознавање са програмом за дигитално цртање и сликање (Adobe photoshop)  2. Како се 
користи табла и оловка за дигитално цртање и сликање. 3. Дигитално цртање портрета 
(линијом, постизање различитих тонова) 4. Дигитално цртање портрета односима светло 
тамно (валерски цртеж) 5. Дигитално цртање фигуре (линија, пропорције...) 6. Дигитално 
цртање људске фигуре у простору (анализа светла и сенке) 7. Дигатално сликање 
портрета. 8. Дигатално сликање фигуре. 9. Употребити фотографије у дигиталном цртању 
и сликању 10. Употреба и обрада скениране скице 11. Колаж у дигиталном цртању и 
сликању, употреба различитих текстура и материјла. 

Литература  
 
 

 
1. Adobe Photoshop CS6: Učionica u knjizi  + DVD, Grupa autora, 2012. 
2.Kevin Tallon, Digital fashion illustration with fotoshop and illustrator, Batsford 
3. Beginner's Guide to Digital Painting in Photoshop: Characters, Charlie Bowater and Derek 
Stenning, 2015. 

Број часова активне 
наставе   5 

Теоријска настава 2 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

Предавања, презентације, вежбе, групна и индивидуална коректура.  
Провере исхода учења: рад на часу, самостално решење задатка и завршна одбрана 
пројекта на испиту.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Писмени испит 20 

Практична настава  Усмени испт 40 
Задатак 1 15  60 
Задатак 2 20   

 
 
 


