
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм:Општа књижевност и 
библиотекарство 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Катедра  Катедра за историју–Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ОБ2-7/1 изборни II 2 

Наставник/ -ци дипл. кл. филолог Маријана Млађеновић, наставник страног језика и вештина 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 0 0 21 о  1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
15 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
21 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
36h семестрално 

Исходи учења Изучавањем латинског језика студенти стичу основна знања о језику. 

Условљеност Нема услова за слушање предмета.  

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Основе латинске фонетике 
1. деклинација, индикатив презента актив-пасив глагола 1. коњугације 
2. деклинација, именице и придјеви на –us и индикатив презента 2. коњугације актив-пасив 
Помоћни глагол sum, esse, fui (глагол бити) 
2. деклинација, именице и придјеви на –er и на –um  
3. деклинација, именице са консонантском основом m, f, n 
Именице 3. деклинације са i основом m, f, n 
I парцијални испит 
Презент индикатив актив-пасив глагола 3. коњугације и придјеви 3. деклинације 
Индикатив имперфекта актив-пасив од 1. до 4. коњугације и футур 1. актив-пасив 
4. или –u деклинација и перфектска основа 
5. деклинација и компарација придјева 
Индикатив плусквамперфекта и футур 2. актив, суплетивна и описна компарација придјева 
Императив, бројеви и прилози 
Личне и присвојне замјенице 
Показне и упитне замјенице и партиципска основа, коњуктив 
II парцијални испит 

Обавезна литература  

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

Љиљана Вуличевић и Марија 
Маскарели 

Латински језик за 1. разред средње школе, Београд 2002  

Гортон-Горски-Пауш Латинска граматика, Загреб 1966  

Бојана Шијачки –Маневић Граматика латинског језика, Београд 1996  

Допунска литература 

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

Албин Вилхар Латински цитати, Матица Српска 1972  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћа задаћа 5 5 

1. колоквијум 20 20 

2. колоквијум 20 20 

                                                 
 



Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


