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Циљ предмета 
 

Истраживање карактеристика модних трендова водећих модних дизајнера и њихов утицај 
на укупну модну слику: интерпретирају тренд кроз скицу и идеју дизајна од функције, 
експеримента и реализације. Развијање свести и схватања повезаности између 
индивидуалне  визије и општих захтева модног става, индустрије и тржишта. Нагласак на 
схватању модног производа као дела процеса дизајнерског мишљења: планирање и 
израда дизајнерског тренда . 

Исход предмета  
 

Студент је оспособљен да креативним упознавањем и употребом различитих модних 
трендова у одевању, тражи инспирацију за нове креације у савременом дизајнирању 
модних додатака као и израда пројекта од идеје до коначног решења. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
 
 
 
 

1. Модни додаци кроз векове  
2. Илустрација модних додатака  
3. Модни додаци на савременој уметничкој сцени - трендови  
4. Индивидуалност стила  
5. Модни додаци по сезонама пролеће - лето, јесен - зима  
6. Стајлинг  
7. Уникатни модни додаци   
8. Модни додаци за мушкарце  
9. Врсте модних додатака  

      10.Визуелна презентација модних додатака. 
Практична настава  
 

1. На вежбама дизајна модних додатака раде се идејна решења и пројектни задаци из 
области савременог дизајна одеће и модних детаља  
2. У оквиру тих вежби студент се оспособљава за самосталан рад на извођењу разних 
задатих елемената везаних за трендове у дизајну модних додатака  
3. Вежбе обухватају реализацију пројеката у специjализованим кабинетима као и сарадњу 
са предузећима који производе савремену одећу и допунске модне додатке. 
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Број часова активне 
наставе  5 

Теоријска настава 2 Практична настава 3 

Методе 
Извођења 
наставе 

Настава се одвија кроз практичан и интерактивни рад са студентима. Примењује се 
аудитивна, илустративно-демонстративна, вербално текстуална и метода практичног 
рада. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне 
обавезе 

поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току 
предавања 

5 Визуелна презентација 
постера формат А3 

10 

Практична настава 10 Реализација радова 20 
Задатак 1 15 Реализован модел 20 
Задатак 2 20  50 

 


