
 Назив предмета: Синтакса српског језика 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан 7.     2 + 2 

Студијски програми за које се организује: Руски језик и књижевност и српски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Положен предмет Синтакса српског језика 1  

Циљеви изучавања предмета: Даље овладавање правилима устројавања просте и сложене реченице српскога 
језика и овладавање дистрибуционим својствима њихових чланова. Усвајање основних знања о синтакси 

глаголских облика у стандардном српском језику. Оспособљеност за практичну наставу из наведеног 

предмета. 
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 

Студенти ће овладати знањима о реченичним члановима и синтакси глаголских облика у српском 

језику. Биће оспособљени за практичну наставу из наведеног предмета. 
 

 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Мијана Кубурић Мацура 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе.  

Садржај предмета: 

Припр. 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 

Реченични чланови: значења и функције.  

Субјекат: форма којом се остварује, врсте ријечи којима се изражава, нужност 

експлицирања, значење. 

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. 

Номинализације. Могући приступи: синхронијски, стилистички, 

нормативистички, дијахронијски, генеративистички, когнитивни, филогенетски, 

онтогенетски, културолошки, интеракцијски, детерминистички, типолошки. 

Посљедице номинализовања. 

Синтакса глагола. Однос глаголског времена и глаголског вида.  

Временски глаголски облици: презент, футур I, футур II. 

Перфекат, плусквамперфекат, аорист, имперфекат.  

Глаголски начини: императив, потенцијал. 

Нелични глаголски облици: глаголски прилози, глаголски придјеви.  

Реченична кондензација. Инфинитив.                                                                                                                

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно:  2 часа предавања + 2 часа вјежби У семестру:  30 ч. предавања + 30 ч. вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература (изабрана поглавља): 

П. Мразовић, З. Вукадиновић, Граматика српскохрватског језика за странце, Ср. Карловци – Нови 

Сад, 1990. 

П. Пипер и др., Синтакса савременог српског језика. Проста реченица, Институт за српски језик 

САНУ – Београдска књига – Матица српска, Београд 2005. 

Станојчић, Ж., Поповић, Љ. Савремени српски језик. Уџбеник за I–IV разред средње школе. Београд 

– Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства (било које издање). 



M. Стевановић, Савремени српскохрватски језик II: Синтакса, Научна књига, Београд. 

М. Ивић, Лингвистички огледи, Београд, 1983. и 1995. 

М. Ивић, Нови лингвистички огледи, Београд, 1995.  

М. Ковачевић, Узрочно семантичко поље, Свјетлост, Сарајево, 1978. 

С. Танасић, Презент у савременом српском језику, Институт за српски језик САНУ, Београд, 1996. 

Изабрани чланци: у зависности од афинитета и знања студената (овдје су наведени неки од радова) 

 

Ј. Вуковић, Синтакса глагола, Сарајево, 1967. 

И. Грицкат, О неким видским особеностима српскохрватских глагола, Јужнословенски филолог 22, 

1957–1958. 

М. Ивић, Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику, 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 3, Нови Сад, 1958, 139–49. 

М. Ивић, О употреби глаголских времена у зависној реченици: презент у реченици с везником ДА, 

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 13, 1, Нови Сад, 1970, 43–54. 

М. Ивић, Проблематика српскохрватског инфинитива, Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику 15, 2, Нови Сад, 1972, 115–138. 

М. Ивић, О значењу српскохрватског плусквамперфекта, Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику 23, 1, Нови Сад, 1980, 93–100. 

М. Ивић, Српскохрватски глаголски облици за исказивање појава које постоје у садашњости, 

Јужнословенски филолог 37, Београд, 1981, 13–25. 

К. Милошевић, Неки аспекти семантичког односа конструкција пасивне (с трпним придјевом) и 

рефлексивне у савременом српскохрватском језику, Књижевни језик 1/3–4, Сарајево, 1972, 63–84. 

К. Милошевић, Темпорално значење и синтаксичка вриједност конструкција Cop (preaes. пerf.) – 

part. пass у српскохрватском језику, Јужнословенски филолог 31, 1–2, Београд, 1973, 423–37. 

К. Милошевић, Обиљежавање будућности у сх. књижевном језику, Књижевни језик 11/1, Сарајево, 

1982, 1–12. 

В. Петровић, К. Дудић, Речник глагола са допунама, Београд – Нови Сад, 1989. 

М. Радовановић, Номинализације у сх. језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 7/1, 1981. 

М. Радовановић, Номинализација и негација, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 

33, Нови Сад, 1990, 407–416.  

С. Танасић, Пасивне конструкције са трпним придјевом у српскохрватском језику. Синтаксичко-

семантичка интерпретација. Сарајево: Радови Института за српски језик и књиж. 9, 1982, 65–123. 

С. Танасић, Презент у савременом српском језику, Институт за српски језик, Београд, 1996. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Колоквијуми и писмени испит.  

Посебна назнака за предмет: - 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Мијана Кубурић Мацура 

 

 

 

 

 
 


