
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Енглески језик и књижевност  

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета СИНТАКСА  СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЕЈ-2-12 обавезни II 4 

Наставник/ -ци др Миланка Бабић, редовни професор 

Сарадник/ - ци Светлана Панић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 42 21 0 1. 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63 

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

Исходи учења 

1. Развијање појмовно-логичког мишљења и систематизовања знања о језику 
2. Упознавање са односом система морфолошких и синтаксичких врста ријечи и синтаксемом као 
основном јединицом српске синтаксе 
3. Познавање синтагматских релација у србистици – зависне и независне синтагме 
4. Знање модела просте реченице и функције њених чланова 
5. Знање система независносложених и зависносложених реченица 

Условљеност Испуњене предиспитне обавезе. 

Наставне методе Вербална и интерпретативно-интерперсонална 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Предмет синтаксе и синтаксичке врсте ријечи. Синтаксема. 
Синтагматика. Зависнa и независнa синтагма. 
Проста реченица, њени икомуникативни типови и  основни модели: двочлана и једночлана 
реченица; безлична, пасивна, беспредикатска исказна форма. 
Реченични чланови: субјекат и предикат. 
Реченични чланови: објекат и атрибут. 
Реченични чланови: прилошке одредбе. 
I парцијални испит 
Систем независносложених реченица: копулативне, адверзативне, дисјунктивне, градационе. 
Систем зависносложених реченица: субјекатска, предикативна, објекатска. 
Систем зависносложених реченица:  мјесна  и временска. 
Систем зависносложених реченица: узрочна и посљедична.. 
Систем зависносложених реченица: условна и допусна. 
Систем зависносложених реченица: начинска и пропратнооколносна. 
Систем зависносложених реченица: атрибутска и апозицијска. 
II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Ковачевић, М. и др. Наш језик 3, Свјетлост, Сарајево 1991.  

Поповић, Љ. Станојчић, Ж. 
Граматика српскога језика за 1, 2. 3. и 4. разред 
средње школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 

2000. 
или 
ранија 
издања 

 

Допунска литература 

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

Симић, Р. Основи синтаксе српскога језика, Јасен, Београд – 2000.  

                                                           
 



Никшић 

Радовановић, М. 
Списи из синтаксе и семантике, Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, Сремски 
Карловци – Нови Сад 

1990.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 5 5% 

Домаћи задаци 5 5% 

Колоквијуми 40 40% 

   

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


