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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 
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Наставник/ -ци др Сања Куљанин, доцент 

Сарадник/ - ци др Божица Кнежевић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 48,3 48,3 0 1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
 60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
96,5h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
156,5h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да:  
1. постави критеријуме лектуре текста и аргументује лекторске поступке;  
2. уочи различите типове одступања од норми српског језика; 
3. примјењује правописну и граматичку норму; 
4. лекторише текст у складу с нормама српског језика. 

Условљеност Положени испити из предмета савременог српског језика. 

Наставне методе Фронтални, индивидуални, групни рад; метода излагања и рада на тексту. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Појам лектуре текста и задаци и циљеви лектора. 
2. Појам коректуре и задаци коректора. 
3. Коректорски знаци и поступци и увјежбавање њихове употребе. 
4. Однос лектора/коректора према ауторском тексту (рукопису).  
5. Појам редактуре текста. 
6. Језичка норма: правописна, граматичка, лексичка, стилистичка. 
7. Типови одступања од језичких норми. 
8. Функционални стилови и језичка норма. 
9. Језик у средствима јавног информисања. 
10. Уочавање и анализирање различитих типова одступања од језичких норми. 
11. Лектура различитих типова текстова – исправљање правописних погрешака. 
12. Лектура различитих типова текстова – исправљање морфосинтаксичких погрешака. 
13. Лектура различитих типова текстова – исправљање лексичко-семантичких, стилских погрешака.  
14. Вјежбања на разним текстовима и примјена знања из лектуре и коректуре; 
15. Анализа лекторских интерванција на тексту. 

Обавезна литература  

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

Пешикан, М.  Јерковић, Ј.  
Пижурица, М. 

Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад 
 

2014.  

Вујков, С. , Урошевић, З. 
Коректура текста, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 

2000.  

Допунска литература 

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

Ивић, П.   Брборић, Б. 
Пешикан, М.  Клајн, И. 

Језички приручник, Београдска књига, Београд 2004.  

Стијовић, R. 
Српски језик – норма и пракса, Чигоја штампа, 
Београд 
 

2009.  

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

                                                           
 



провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20 20% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


