
Назив предмета:  
Латински језик 3  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 оп трећи 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и латински језик 
 
Условљеност другим предметима: Условљеност латинског језика са српским језиком и другим 
страним језицима, у првом реду романским. 
 
Циљеви изучавања предмета: Циљ изучавања латинског језика је овладавање одређеним 
конструкцијама у латинском језику како би студенти могли адекватно преводити текстове са 
наведеним конструкцијама. Осим конструкција циљ је и усвајање осталих граматичких садржаја 
ради стицања вјештине и знања за морфосинтактичку анализу задатих текстова и њихово исправно 
превођење на српски језик. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): Студент треба да усвоји правила о употреби 
неодређених глаголских облика, препознаје конструкције које се граде од појединих облика. 
Дефинисање наведених конструкција, као и правила о превођењу појединих конструкција омогућава 
студенту правилну анализу реченице са наведеном конструкцијом и адекватно превођење на српски 
језик. Осим конструкција ACI и NCI, као и конструкције аблатива апсолутног са и без партиципа, 
студенти стичу вјештину и знање превођења глагола са посебном промјеном. Стеченим знањем о 
неправилним глаголима студент боље уочава наведене глаголе у реченици, препознаје њихове 
облике и самим тим зна анализирати и превести текст који садржи наведене глаголе. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Сања Љубишић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Облици и методе рада обухватају: предавања, тестови 
послије одређених тематских јединица, превођење латинских текстова на српски језик, самосталан 
рад студената и израда недељних задатака (понављање наставног садржаја, припрема заданог 
текста).  
 
Садржај предмета: 

Припремна 
недјеља 

Припрема и упис семестра 
 

 
I      недjеља 
 

                                                                                                                  
Инфинитиви: инфинитив презента, инфинитив перфекта, инфинитив футура; рад 
на тексту 

II     недjеља Историјски инфинитив; Infinitivus exclamationis; рад на тексту 
III    недjеља Конструкција акузатива са инфинитивом; рад на тексту 
IV    недjеља Акузатив са инфинитивом као објекат; рад на тексту 
V     недjеља Акузатив са инфинитивом као субјекат; рад на тексту 

    VI    недjеља Конструкција номинатив са инфинитивом; рад на тексту 
    VII   недjеља Партиципи: партицип презента, партицип перфекта, партицип футура; рад на 

тексту 
    VIII    недjеља Конструкција аблатива апсолутног; рад на тексту 

IX     недjеља Конструкција аблатива апсолутног без партиципа; рад на тексту 
X      недjеља Сложенице глагола sum, esse, fui; рад на тексту 
XI     недjеља Глагол fero, ferre, tuli, latum и сложенице; рад на тексту 



XII    недjеља Глагол eo, ire, ii, itum и сложенице; рад на тексту 
XIII   недjеља Глаголи  volo, velle, volui, nolo, nolle, nolui, malo, malle, malui; рад на тексту 
XIV   недjеља Глагол fio, fieri, factus sum; рад на тексту 
XV    недjеља 
 

Понављање и припрема за испит 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања 
2 часа вјежби 

                   

У семестру 
 

30 часова предавања 
30 часова вјежби 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература:   
 
Бојана Шијачки-Маневић, Граматика латинског језика, Завод за уџбеникe и наставна средства, 
Београд 1996 
Милан Будимир, Litterae Latinae, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1996 
Ђорђевић, Јован, Латинско-српски речник, Београд 1997 
 
 
ИЗБОР ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВА: 

 Gaius Iulius Caesar, Bell. civ. III 9 
 Gaius Salustius Crispus, Bell. Cat. 6 
 Vallerius Maximus, Facta et dicta memor. I 1, Ext.3 
 Sextus Iulius Frontinus, Strategemata I 5, 20 
 Lucius Annaeus Florus, III 12 

 
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
предиспитне обавезе: - присутност и активност у настави 10% 
                                      -  1. колоквиј 20% 
                                      -  2. колоквиј 20% 
                                      -  завршни испит 50% 
                                        
Испит из Латинског језика 3 полаже се писмено у трајању од 120 минута. Студенти преводе одломак 
непознатог текста са латинског на српски језик уз право кориштења рјечника. 
 
 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: 
Напомена: 
 

 



 
 
 
 


