
 Назив 
предмета: Синтакса руског језика II 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 Обавезан  VII 5 2П + 2В 

 
Студијски програми за које се организује: 
Руски и српски језик и књижевности 
Условљеност другим предметима: 
Положен испит из предмета Морфосинтакса 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 
 
Предикат: нужност експлицирања, врсте ријечи којима се изражава. Синтетички, аналитички и сложени 

предикати. Декомпоновани предикат.  
Атрибут. Конгруентни атрибути. Линеаризација. Неконгруентни атрибути. 
Апозиција. Апозитив. Атрибутив.  
Адвербијалне одредбе: времена, мјеста, узрока, посљедице, начина и поређења, намјере, допуштања, услова, 
мјере или количине, средства. 
Објекат: ближи и даљи. Транзитивност и исказивање објекта. Проблеми транзитивизације. Глаголи 
комплексне рекције и каузативност. 
Колоквијум 
Синтакса и семантика падежа. Централни и периферни падежи. Значења и функције. Номинатив. Вокатив. 
Генитив. Датив, Акузатив, Инструментал, Локатив.  
Синтакса глагола. Однос глаголског времена и глаголског вида.  
Временски глаголски облици: презент, перфекат, плусквамперфекат, аорист, имперфекат, футур I, футур II. 
Перфекат, плусквамперфекат, аорист, имперфекат. 
Глаголски начини: императив, потенцијал. 
Нелични глаголски облици. Глаголски прилози. Глаголски придјеви. Инфинитив.   
Колоквијум                                                                                                                 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  2 часа предавања + 4 часова вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 60 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: 
 



 
 
 
 
 


