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Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 1 Z 21 21 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30h  

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h  

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 
72h семестрално 

Исходи учења 

Основни циљ овог предмета  јесте да се студенти упознају са системским особеностима  свих 
типова  реченица савременогенглеског и српскога језика са граматичког и комуникативног 
становишта. Такође, студенти би требали овладати основама свих конституентских структура у 
енглеском и српском језику, као и да препознају  реченичне обрасце у оба језика. 

Условљеност - 

Наставне методе Предавања,  вјежбе;  учење и израда домаћих задатака; консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Проста реченица и њени основни модели у енглеском и српском језику 
Основни синтаксички односи у енглеском језику: предикација, комплементација, модификација и 
координација 
Модели једночланих и двочланих реченица у српском језику 
Упоредна анализа функција субјекта/директног и индиректногобјекта/адвербијала у енглеском и 
српском 
Заповједне; Узвичне; Непотпуне реченице у енглеском језику 
Однос између просте и сложене реченице у српском језику 
I парцијални испит 
Разграничење субординације и координације у синтакси 
Критеријуми класификације координираних реченица у енглеском и српском 
Типови координираних реченица и њихова семантичка структура: саставне, раставне, супротне и 
градационе реченице 
Принципи класификације зависносложених реченица: функционални, формални и структурно-
семантички критеријум класификације 
Типови зависносложених реченица: адноминалне, експликативне и адвербијалне у српском 
Екстрапониране и расцијепљене реченице у енглеском 
Про-форме и елиптичне реченице у енглеском и српском 
II парцијални испит 
Ревизија и завршни испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

S.Greenbaum and R. Quirk 
A Student's Grammar of the English Language. 
Longman 

  

Симић, Р. Основи синтаксе српскога језика, Београд 2000  

Ковачевић, М. Синтакса сложене реченице, Београд 1998  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Ковачевић, М. Огледи о синтаксичкој негацији, Српско Сарајево 2004  

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

                                                           
 



провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10  

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 40  

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 
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