
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Српски језик и књижевност 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета НОРМЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА- СИСТЕМ И РЕАЛИЗАЦИЈА 

Катедра  Катедра за србистику-Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СЈ5-2 обавезан V 5 

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 45 45 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
90h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
150h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 
1. репродукује знање о општим типовима норме и њиховим карактеристикама; 
2. анализира језичке чињенице са нормативног аспекта; 
3. примјењује стандарднојезичке форме српског језика;  
4. уочи и отклони нормативне грешке на свим нивоима језичке структуре. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета. 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Предмет изучавања. Органски и неоргански идиоми.Стандардни језик као неоргански идиом. 
2. Фазе стандардизације.Однос стандардни и књижевни језик (језик књижевности). 
3. Особине стандардног језика: полифункционалност, аутономност, еластична стабилност и 
нормираност. 
4. Критеријуми нормативности: системност, проширеност у употрeби, језичко осјећање. 
5. Критеријуми нормативности: јасност, економичност, љепота, континуитет. 
6. Историјат норме српског језика. Српски књижевни језици предвуковског периода. 
7. Норма од Вука до данас. 
8. Општи типови норме и њихове карактеристике: системска, функционална и стилистичка норма. 
9. Општејезичка норма и њене подврсте: ортографска норма. 
10. Општејезичка норма и њене подврсте: ортоепска норма.  
11. Општејезичка норма и њене подврсте: лексичка и граматичка (морфолошко-творбена).   
12. Општејезичка норма и њене подврсте: граматичка (синтаксичко-семантичка).  
13. Норма и језичка култура. 
14. Најчешће нормативне грешке – на свим нивоима језичке структуре 
15. Припрема за завршни испит. 

Обавезна литература  

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

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

Правопис српског језика, Матица српска, Нови Сад 2014.  

Симић, Р. 
Правопис српског језика: нормативистичка и 
кодиколошка истраживања, Београд 

1994.  

Допунска литература 

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

Ивић, П.  и др. Српски језички приручник, Београдска књига 2004.  

Радовановић, М. 
Планирање језика и други списи, Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића 

2004.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање  присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

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

студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


