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ИП: СОФТВЕРСКИ И ВЕБ АЛАТИ 

 

Студијски програм: МАС Веб дизајн                                                                                         

Семестар: Јесењи 

Година студија:  Прва                                                                                                                           

Школска година: 2022/2023.                                                                                     

Наставник: Проф. др Верица Милутиновић 

Зум линк проф. др Верице Милутиновић: 

https://zoom.us/j/99753218366?pwd=L1JkMURLQkJZNTVDdm9RcHg1UGh5QT09 

Сарадник: Асс. Сузана Ђорђевић  

Зум линк асс. МА Сузане Ђорђевић: 

https://zoom.us/j/98845961579?pwd=S2Y4VWZTeE01RlIyS0ZQNlFsSUJqZz09 

За учење користити литературу која ће бити наведена на почетку 
семестра а нарочито материјале на Мудл платформи. Сви материјали за наставу 
(презентације, туторијали, упутства,...) и задужења на предавањима и вежбама 
налазиће се на одговарајућем линку предмета на Мудл платформи Факултета:  
https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=246 

Потребно је да се сви студенти самостално упишу (омогућен је 
самосталан упис полазника курса). 

 Предавања и вежбе одвијаће се на Факултету или преко Зума у 
терминима договреном између наставника, сарадника и студената. Сви 
материјали и задаци биће постављени на Мудл платформи, тако да ће студенти 
који су спречени да присуствују настави, бити у могућности да самостално 
одраде задужења за ту недељу. 

План рада: 

Недеља Тип часа Наставна јединица 

1.  Уводни час  
Презентација програмских садржаја 
предмета 

https://zoom.us/j/99753218366?pwd=L1JkMURLQkJZNTVDdm9RcHg1UGh5QT09
https://zoom.us/j/98845961579?pwd=S2Y4VWZTeE01RlIyS0ZQNlFsSUJqZz09
https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=246
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2.  
Предавања 

Дигитална (растерска) слика, основна 
терминологија 

Вежбе 
Adobe Photoshop – основе рада, 
коришћење алата 

3.  
Предавања 

Adobe Photoshop – основе рада, измена 
селектоване површине и кориговање 
слике 

Вежбе Adobe Photoshop – рад са слојевима 

4.  
Предавања Adobe Photoshop - рад са филтерима 

Вежбе 
Adobe Photoshop - рад са филтерима и 
каналима 

5.  
Предавања 

Adobe Photoshop - рад са маскама и 
каналима, чување и компресија 

Вежбе 
Adobe Photoshop - рад са маскама и 
каналима 

6.  
Предавања Векторска графика 
Вежбе Adobe Illustrator 

7.  
Предавања Компресија слике 
Вежбе Adobe Illustrator 

8.  

Предавања Аудио формати, Audacity - основе 

Вежбе 
Обрада аудио формата – Audacity 
– Примена и врсте ефеката, Напредна 
обрада звучног записа 

9.  
Предавања 

Аналогни и дигитални видео - Видео 
формати и Adobe Premiere Pro 

Вежбе 
Обрада видео формата - Adobe Premiere 
Pro, монтажа, исецање, додавање звука 

10.  
Предавања 

Компресија аудио и видео формата 
Обрада видео формата –додавање 
ефеката и транзиција, додавање наслова 

Вежбе 
Коришћење веб алата – Youtube и 
WordPress 

11.  
Вежбе Практични рад на рачунару 
Предавања КОЛОКВИЈУМ 
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За све недоумице и контакт са наставником/сарадником користити мејл 
или Вибер.  

Проф. др Верица Милутиновић 

e-mail: verica.milutinovic@pefja.kg.ac.rs 

Асс. Сузана Ђорђевић  

e-mail: suzana.djordjevic@pefja.kg.ac.rs    

 


