
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Новинарство 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за србистику-Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

НО2-2 обавезан II 6 

Наставник/ -ци др Сања Куљанин, доцент 

Сарадник/ - ци мр Биљана Мишић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 77,85  51,9  0 1,73 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
129,75 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
204,75 h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 
1. разликује категоријске од појединачних појава у морфологији српског језика 
2. разликује категоријске од појединачних појава у синтакси српског језика 
3. примијени знање из флексивне морфологије и морфолошке норме 
4. примијени знање из синтаксе и синтаксичке норме 

Условљеност Положен испит из предмета Српски језик 1 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Предмет морфологије. Врсте ријечи и њихови облици. 
2. Морфолошке категорије, значења и функције именица. 
3. Морфолошке категорије, значења и функције придјева. 
4. Морфолошке категорије, значења и функције замјеница. 
5. Морфолошке категорије, значења и функције глагола. 
6. Морфолошке категорије, значења и функције бројева и прилога. Непромјењиве врсте ријечи. 
7. Творба ријечи. 
8. Предмет синтаксе. Синтаксема, синтагма, реченица. Врсте синтагми. 
9. Граматички и комуникативни аспект реченице. Проста реченица. 
10. Безлична реченица. Пасивна реченица. Непотпуна реченица. 
11. Чланови просте реченице: субјекат и предикат. 
12. Чланови просте реченице: атрибут и апозиција. 
13. Чланови просте реченице: објекат и адвербијалне одредбе. 
14. Систем независносложених реченица. 
15. Систем зависносложених реченица. 

Обавезна литература  

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

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

2000. (и 
друга 

издања 
63-156. 

Ковачевић, M. Синтакса сложене реченице, Рашка школа, Београд 1998.  

Допунска литература 

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

    

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 20 20 % 

тест/ колоквијум 20 20 % 

Завршни испит 

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



УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


