
 Назив 
предмета: Синтакса руског језика 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезан 6. 5 2П + 2В 

 
Студијски програми за које се организује: 
Руски и српски језик и књижевности 
Условљеност другим предметима: 
Положен испит из предмета Лексикологија руског језика 
Циљеви изучавања предмета: 
Овладавање основним знањима о устројству и функционисању падежних односа у стандардном руском језику. Усвајање знања о 
основним синтаксичко-семантичким одликама просте реченице. Овладавање правилима устројавања просте  и сложене реченице 
рускога језика и дистрибуционим својствима њихових чланова. Овладавање основним знањима о синтакси глаголских облика у 
стандардном руском језику.Оспособљеност за практичну наставу из  наведеног предмета. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Радмило Маројевић 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања, вјежбе, консултације, колоквијуми, семинарски радови 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

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

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
Синтакса и њен предмет. Синтаксичке јединице: синтаксема, синтагма, реченица, везани текст.  
Разлике између реченице и синтагме. Класификација синтагми.   
Реченица: граматички састав, ред ријечи, интонација.  
Подјела реченице. Опозиција потврдне/ одричне реченице. Подјела према саставу: просте и сложене 
реченице. Подјела према значењу: изјавне, упитне, заповједне, узвичне реченице. 
Проста реченица. Имперсоналне реченице.    
Основне разлике између зависних и независних реченица. Везници, колеративи и конектори. 
Колоквијум 
Независносложене реченице: саставне, раставне, супротне, градационе. Ексклузивност и конклузивност као 

подврсте супротности односно саставности.  
Зависносложене реченице: субјекатске, објекатске, релативне, временске, мјесне, условне, узрочне, 
посљедичне, финалне и псеудофиналне, начинске и поредбене, допусне, ексцептивне, експективне.     
Номинализације. Могући приступи: синхронијски, стилистички, нормативистички, дијахронијски, 
генеративистички, когнитивни, филогенетски, онтогенетски, културолошки, интеракцијски, 
детерминистички, типолошки. Посљедице номинализовања. 
 Колоквијум                                                                                                                
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  2 чада предавања + 5 часова вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 75 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
- Валгина, Н. С.: Синтаксис савременного русскога јзика, Москва, 2000. 
- Мароевич, Р.: Русска грамматика. Сопостанителна грамматика русского и сербского јзиков с историческими коментарими. т. 2. 
Синтаксис, Белград – Москва, 2001. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
- 1. колоквијум – 20 бодова                           - завршни испит – 50 бодова 
- 2. колоквијум – 20 бодова 
- активности и присуство – 10 бодова 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке:  
Напомена: 
 

 



 
 
 


