
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Кинески и енглески језик и 
књижевности 

I циклус студија I  година студија 

Пун назив предмета ПРАВОПИС И НОРАМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

КЕ-1-11 обавезни I 4 

Наставник/ -ци др Сања Куљанин, доцент 

Сарадник/ - ци  

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 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
108h семестрално 

Исходи учења 
Развијање општих и посебних компетенција. Развијање способности разликовања категоријских од 
појединачних појава у граматичком систему српског језика у областимафонологије/фонетике и 
морфологији. Усвајање знања из флексивне морфологије. 

Условљеност Нема 

Наставне методе Предавања, вјежбања, дискусије. Учење и израда домаћих и семинарских задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1 Припремна седмица. 
2 Језички знак. Језик као систем знакова и његове функције.Особине стандардног језика и 
видови  његовог раслојавања. 
3 Нивои лингвистичке анализе и њихове основне јединице. Граматика. 
4 Фонетика и фонологија. Гласовни систем српског језика. 
5 Преглед гласовних промјена и гласовних закона: непостојано а, прелаз л у о, асимилације 
гласова. 
6 Преглед гласовних промјена и гласовних закона: јотовање, палатализација и 
сибиларизација. 
7 Преглед гласовних промјена и гласовних закона:правила ијекавске замјене  гласа јат. 
8 I парцијални испит 
9 Предмет морфологије. Морфема. Ријеч и морфема. Врсте морфема.Творбена и 
граматичка основа. Граматички наставци. Врсте ријечи. Морфолошке и класификационе  категорије  
10 Именице: лексичке карактеристике и класификација по значењу. Граматичке категорије 
род и број;  категорија падежа и деклинација именица. 
11 Придјеви: лексичке карактеристике и класификација по значењу; род, број, падеж, вид и 
компарација. 
12 Замјенице: карактеристике, употреба, класификација и деклинација именичких и 
придјевских замјеница.  
13 Бројеви: значење и класификација. Употреба бројева и деклинација. 
14 Глаголи: значење и класификација. Глаголске основе и глаголске врсте. Конјугација. 
Категорије: вид, стање, лице, вријеме, начин, род, граматички род и број.Лични и нелични глаголски 
облици. 
15 Прилози и непромјенљиве врсте ријечи: приједлози, везници, узвици и ријечце. 
16 II парцијални испит 
17 Припрема за завршни испит. 

Обавезна литература  

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

Стевановић, М. Савремени српскохрватски језик 1, Београд 
1964, и 
друга 
издања 

 

                                                           
 



Симић, Р.    Српска граматика 1 и 2, МХ Актуел, Београд 2002.  

Допунска литература 

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

Поповић, Љ.  Станојчић, Ж. 
Граматика српскога језика, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд 

2000  

Бугарски, Р. 
Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд 

1995  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 40 40 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум   

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 

УКУПНО 100 100 % 
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