
Табела 5.2. Спецификација  предмета на студијском програму основних студија 
Студијски програм/студијски програми : Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ТАПАЦИРАНИ НАМЕШТАЈ 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Бисерка Р. Несторовић 
Статус предмета: изборни (VII семестар) 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Без услова 
Циљ предмета: Оспособљавање студената да самостално израде констуктивну и технолошку припрему за производњу 
тапацираног намештаја за лежање и одмор, дечијег, канцеларијског или трпезаријског намештаја. Упознавање студената 
са савременим технолошким променама које се огледају у новим материјалима, конструкцијама, техникама, еколошкој и 
противпожарној заштити, као и успешно самостално примењивање тако синтетизованог знања. 
Исход предмета: Способност  студента да стечено знање прошири и примени у практичном раду. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Увод, подела тапацираног намештаја, основни и помоћни материјали у тапетарској производњи, 
конструисање тапацираног намештаја, шеме технолошког процеса по фазама израде конструктивних делова, кројење 
сунђера, штофа, шивење штофа и пресвлаке, припреме за тапацирање, монтажa и паковањe, основни функционални 
захтеви тапацираног намештаја, антропометријски захтеви, здравствени аспекти, функционалне мере, испитивање 
квалитета, запаљивост и еколошки услови производње. 
Практична настава: Решавање задатака, уз примену теоријсе наставе, у  фабрици тапацираног намештаја  у трајању од 
три недеље и израда семинарског рада. Предвиђена је провера знања током вежби једним колоквијумом. 
 Други облици наставе – лабораторијске вежбе 
Литература:  
1. Avetikov, A.L.1964.: TEHNOLOGIA PROIZVODSTVA MIAGKOI MEBELI, Moskva, “Lesnaia Promuslennost 
2. Грбац, И. 2006:КРЕВЕТ И ЗДРАВЉЕ, Свеучилиште у Загребу-Шумарски факултет, Академија шумарских знаности, 
Загреб 
3. Грбац,И., Ивелић Ж.  2005:ОЈАСТУЧЕНИ НАМЕШТАЈ, Свеучилиште у Загребу-Шумарски факултет, Академија 
шумарских знаности, Загреб 
4. Милић-Стојановић,Р.2005. ТАПЕТАРИЈА, Виша техничка  технолошка школа Врање 
5. Muller, G.F. Nachreiner, F.1994.: OFFICE SEAT AND SUBJECTIVE EVALUATIO-PROBLEMS OF COMFORT 
ASSESSMENT AND COMPLIANCE TESTING OF WORK EQUIPMENT BY USER EVALUATION   
6.Интернет сајтови, проспектни материјал 
Број часова активне наставе: 45 Остали часови 

 Предавања: 
2 

Вежбе:  
 

Други облици наставе: 
1 

Студијски истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: Предавања, практична настава 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 70 Завршни испит  30 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт  
колоквијум-и 20   
eлаборат 30   
 
 


