
 Назив предмета: Лексикологија српског језика 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12РЛСЈ О V 4 2 + 2 
Студијски програми за које се организује:   Руски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: - 
Циљеви изучавања предмета: Упознавање са предметом, основним поставкама лексикологије као 

лингвистичке дисциплине, лексемама као њеним јединицама и организација лексичког система српског језика.  
Исходи/резултати учења (стечена знања): Након што одслушају ова предавања студенти ће бити у стању да 

дефинишу, опишу, објасне и примијене знања у вези с датим лексиколошким карактеристикама савременог 
српскога језика. Моћи ће интерпретирати, тумачити и анализирати организацију лексичког система, да објасне 

типове синтагматских и парадигматских односа међу јединицама лексикона српског језика, да анализирају 

компоненте лексичког значења, те да објасне и примијене моделе његовог тумачења, коначно – да анализирају 
лексеме као лексиколошке јединице у текстовима свих врста. 
Име и презиме наставника и сарадника: проф. др Дијана Црњак, ванредни професор;                                                                           
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, семинарски радови. Колоквијуми и испит. 
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. 
Појам, дефиниција, историјат лексикологије као науке. 
Мјесто лексикологије међу другим лингвистичким дисциплинама.  
Лексикологија као интердисциплинарна наука.  
Гране лексикологије – самосталне дисциплине у оквиру лексикологије.  
Предмет лексикологије.  
Појам и дефиниција лексикона и лексеме.  
Организација лексичког система: полисемија – системске семантичке трансформације у 

лексикону.  
Лексички парадигматски односи. Хомонимија.  
Синонимија. 
Антонимија.  
Лексички синтагматски односи: устаљени спојеви ријечи денотативног и конотативног 

типа. Лексема – основа јединица лексичког система.  
Однос лексеме и ријечи, критеријуми класификација лексема. Лексема као знак.  
Лексичко значење (компоненте лексичког значења, модели лексичког значења: теорија 

семантичких обиљежја, теорија семантичких прототипа). 
Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно: два часа предавања + два часа вјежби У семестру: 30 часова предавања + 30 часова вјежби 
Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
     Гортан Премк, Д. (1997). Полисемија и организација лексичког система у српском језику. Београд. 
     Драгичевић, Р. (2007). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.  
     Згуста, Л. (1991). Приручник лексикографије. Сарајево. 
     Клајн, И. (1996), Лексика (Српски језик на крају века, Радовановић, М. ур.). Београд: Институт за српски јез. 

САНУ. 37–87. 
     Прћић, Т. (1997). Семантика и прагматика речи. Нови Сад. 
     Ристић, С. (2004). Експресивна лексика у српском језику. Институт за српски језик САНУ, Монографије 1, 

Београд. 
     Ристић, С., Радић Дугоњић, М. (1999). Реч, смисао, сазнање (студија из лексичке семантике). Београд: 
Филолошки факултет. 
     Шипка, Д. (2006). Основи лексикологије и сродних дисциплина. Нови Сад: Матица српска. 
Зборници реферата: 
     Лексикологија и лексикографија, Београд – Нови Сад, 1982. 
     Лексикологија и лексикографија, Београд – Нови Сад, 1984. 
     Дескриптивна лексикографија, Београд – Нови Сад, 2002. 



Облици провјере знања и оцјењивање:  
Присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
1. колоквијум (20 бодова максимално) 
2. колоквијум (20 бодова максимално) 
Завршни испит (50 бодова максимално) 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Дијана Црњак 

 


