
Назив предмета: СРПСКИ ЈЕЗИК 2 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

  ОБАВЕЗНИ 2.   2 + 0 
  
Студијски програм за  који се организује: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
  
Условљеност другим предметима: Положен испит из Српског језика 1 
Циљеви изучавања предмета: Након успјешног завршетка овог курса студенти ће овладати лексичким, 
морфолошким и синтаксичким нивоом структуре српског језика, те бити у стању да на основу стеченог знања 
проширују  спознаје 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 
  
Морфологија: Врсте ријечи. Промјенљиве врсте ријечи: а) именице (значења, 
класификације, деклинација), б) придјеви (значења, класификације, придјевски вид, 
деклинација, компарација, в) замјенице (значења и употреба, класификације, 
деклинација), г) бројеви (значења, класификације, деклинација), д) глаголи (значења, 
класификације, глаголски вид, глаголски род (прелазност радње), грађење глаголских 
облика – простих и сложених). Непромјенљиве врсте ријечи: прилози, приједлози, 
везници, узвици и рјечце. 
Начини богаћења лексике. Основни модели (начини) грађења (творбе) нових ријечи од 
већ постојећих ријечи: а) извођење (деривација/ суфиксална творба), б) префиксална 
творба, в) слагање (композиција), г) комбиновани поступци, д) конверзија 
(претварање). 
Из лексикологије: Основна лексичка значења ријечи. Метафорска и метонимијска 
значења ријечи. Полисемија. Хомонимија. Синонимија. Антонимија. Фразеологизми. 
Лексика српског језика с обзиром на сферу употребе. 
Синтакса: Појам синтагме. Детерминативне (одредбене и допунске) и функционалне 
синтагме. Проста реченица (клауза) и дијелови њене структуре: субјекат (граматички и 
логички), предикат (глаголски и именски). Именичке и глаголске одредбе и допуне 
(модификатори): атрибут, апозиција, прилошке одредбе (адвербијали). Типови (врсте) 
сложених реченица: а) независне, б) зависне реченице. Основни подаци о значењима 
глаголских облика. 
  

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; Група аутора, Правопис српског језика, Нови 
Сад 
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. 
  
 


