
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Историја и археологија 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК I 

Катедра  Катедра за историју и археологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Oбавезан  I 4 

Наставник/ -ци Мр 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 

3 1 0 1*15*1,4 2*15*1,4 0*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15 + 1*15 + 0*15  = 60 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
3*15*1,4 + 1*15*1,4 + 0*15*1,4 = 84 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 60 + 84 = 144 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Савлађивање основа латинске граматике ради читања и коришћења античких, средњовековних и 
нововековних текстова-извора у оригиналу. 
2. Разумевање историјских, друштвених, културних и језичких процеса, филозофских учења и 
праваца. 
3. Усвајање научне и стручне терминологије. 
4. Уочавање суштинских сличности и веза са другим индоевропским језицима. 

Условљеност 
Нема услова за пријављивање и слушање предмета. Студенти су обавезни да похађају наставу, 
раде и предају све домаће задатке и полажу колоквијум пре полагања испита. 

Наставне методе Предавања. Вежбања. Израда семинарских радова и домаћих задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Индоевропски језици и порекло латинског језика. Важност проучавања латинског језика. Кратак 
преглед компаративних индоевропских студија и латинске филологије. Класични и структурални 
метод у науци о језику. Историјска граматика. 
2. Извори за познавање латинског језика. Писмо, изговор (класични и традиционални), нагласак. 
Систем латинских гласова: вокали и дифтонзи, сонанти и консонанти. Основне гласовне промене. 
3. Морфологија: морфолошки систем-врсте речи и типови флексије. Именски и глаголски систем. 
Именице прве или А деклинације. Индикатив презента актива глагола све четири конјугације. 
Индикатив презента глагола esse – јесам, бити. Предлози. Рад на тексту. 
4. Именице друге или О деклинације. Придеви прве и друге деклинације. Присвојне заменице. Рад 
на тексту. 
5. Именице треће деклинације – сугласничке основе. Индикатив имперфекта и футура I глагола 
esse. Сложенице глагола esse. Глагол prosum, prodesse, profui. Рад на тексту. 
6. Именице треће деклинације – i основе. Императив презента глагола све четири конјугације. 
Императив презента глагола esse. Рад на тексту. 
7. Придеви треће деклинације. Упитна заменица quis, quid (ко, шта). Индикатив имперфекта актива 
глагола све четири конјугације. Рад на тексту. 
8. Четврта или U деклинација. Футур I. Личне заменице. Лична повратна заменица. Рад на тексту. 
9. Пета или Е деклинација. Индикатив перфекта актива. Показне заменице. Односна упитна 
заменица qui, quae, quod (који, која, које). Рад на тексту. 
10. Компарација придева. Прилози и компарација.  Индикатив плусквамперфекта актива. Рад на 
тексту. 

                                                             
1 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 

објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



11. Показна заменица idem, eadem, idem (исти, иста, исто). Футур II. Рад на тексту. 
12. Основни и редни бројеви. Индикатив презента пасива. Предлози. Рад на тексту. 
13. Глагол possum, posse, potui. Индикатив имперфекта пасива. Рад на тексту. 
14.  Партиципи.Пасивни перфекат, плусквамперфекат и футур II. Рад на тексту. 
15. Колоквијум 

Обавезна литература  

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

1, М. Пакиж, Д. Димитријевић Латински језик I, Београд 2005  

2, D. Salopek, Z. Šešelj, D. 
Škiljan 

Orbis Romanus I, početni udžbenik latinskog jezika, 
Zagreb 

1982  

3, Б. Шијачки Маневић Граматика латинског језика, Београд 1996  

4, М. Будимир, М. Флашар 
Преглед римске књижевности. De auctoribus 
Romanis, Београд 

1972  

5, Ј. Ђорђевић Латинско-српски речник, Београд 1997  

6, М. Ивић Правци у лингвистици, Љубљана 1978  

7, А. Меје 
Увод у упоредно проучавање индоевропских језика, 
Београд 

1965  

8, група аутора Оксфордска историја римског света, Београд 1999  
Допунска литература 

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

1, M. Divković Latinsko hrvatski rječnik, Zagreb 
1999. i 
druga 
izdanja 

 

2, V. Gortan, O. Gorski, P. 
Pauš 

Latinska gramatika, Zagreb 
1979. i 
druga 
izdanja 

 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 10 10% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    
нпр. практични рад 20 20% 

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени)   

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 
 

 


