
 
Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
  ОБАВЕЗНИ 1.   2 + 0 

  
Студијски програм за  који се организује: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
  
Условљеност другим предметима: Нема 
  
Циљеви и очекивани резултати изучавања предмета: Након завршетка овог курса студенти ће бити у 
стању  да овладају основама српског језика у сегментима наведеним у садржају предмета, те у каснијем раду 
самостално ширити сазнања о српском језику.                 
Име и презиме наставника:  Др Драгомир Козомара 
Методe наставе и савладавања градива: ПРЕДАВАЊА, КОЛОКВИЈУМИ,  ИСПИТ 
  
Садржај предмета: 
Припремна недјеља 

  
I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X и XI     недjеља 
XII и XIII  недjељ

а 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
  

Припрема и упис семестра 
  
Општи дио: Језик, говор, комуникација. Мјесто српског језика међу другим језицима (по 
ареалној, типолошкој и генетској класификацији). Појам књижевног језика. Језици 
српске писмености до 19. вијека (старословенски, српскословенски, рускословенски, 
славеносрпски). Формирање савременог књижевног језика. 
Фонетика: Појам гласа. Говорни апарат. Гласовни систем српског књижевног језика: а) 
вокали – артикулационе особине и класификације по хоризонталној и вертикалној 
артикулацији језика, као и по отворености; б) сугласници (сонанти и консонанти) – 
артикулационе особине и класификације по начину и мјесту изговора (творбе). 
Напомене о основним типовима гласовних промјена  и гласовне промјене појединачно: 
једначења (асимилације) сугласника по звучности и мјесту изговора (творбе), губљења 
(редукције) сугласника, палатализације задњонепчаних сугласника, јотовања, 
непостојаноа, промјена о у е, промјена -л у -о, апофонија (превој) вокала, хијат (зијев), 
метатеза, хаплологија. Глас јат и његови рефлекси. 
Основи акценатског система: Појам акцента. Акценти и ненаглашене дужине. 
Основна правила о дистрибуцији акцената и постакценатских дужина. Ненаглашене 
ријечи. Преношење акцената на проклитике. 
  

Оптерећење студента на предмету: 
Недjељно 

  
                  2 часа предавања 

У семестру 
  

 30 часова предавања 
  
  

Студенти су обавезни да похађају наставу. 
Обавезна литература: М. Стевановић, Граматика српског (српскохрватског) језика, Београд (Цетиње); Ж. 
Станојчић – Љ. Поповић, Граматика српског језика (уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе), Београд; 
Б. Остојић, Кратка прегледна граматика српског језика, Земун; С. Гудурић, О природи гласова, Београд. 
Облици провјере знања и оцјењивање: Испит се полаже у три фазе – два колоквијума и завршни испит 
. 
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Драгомир Козомара 
  
Напомена: Нема посебних напомена. 
 


