
 Назив предмета: Морфологија српског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СМСЈ обавезни  V 5 3 + 2 

Студијски програми за које се организује: 

Студијски програм српског језика и књижевности, први циклус 

Условљеност другим предметима: 

Положен испит из Фонетике српског језика. 

Циљеви изучавања предмета:  
Овладавање основним знањима о морфемама, врстама ријечи у савременом српском језику, затим о 

граматичким (морфолошким) категоријама те о типовима промјене ријечи, тј. о парадигмама.  

Исходи/резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог курса студенти ће бити детаљно упознати с предметом проучавања 

морфологије као лингвистичке дисциплине. Биће оспособљени за утврђивање морфемске структуре ријечи 

савременог српског језика. Моћи ће да ријеч посматрају са аспекта њене врсте, са аспекта граматичких 

(морфолошких) категорија те са аспекта типа промјене. Уз то, биће упознати и са стандардним облицима 

ријечи тамо гдје обично постоје колебања и грешке, тј. тамо гдје се често јављају дилеме око правилности 

облика. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Др Драго Тешановић, редовни професор 

Мр Горан Милашин, виши асистент 

Методe наставе и савладавања градива:  
Предавање ex cathedra, допуњено дијалогом са студентима, те 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. 

Морфологија и њен предмет. Врсте морфема и морфемска структура ријечи. 

Критеријуми за подјелу ријечи на врсте. 

Граматичке категорије ријечи. 

Именице (1): подјела према значењу и граматичке категорије именица 

(категорија рода, броја, аниматности и падежа).  

Именице (2): деклинацијске врсте; промјена именица I и II врсте. 

Именице (3): промјена именица III и IV врсте. 

Замјенице: подјела према врстама ријечи које су им најближе и према значењу; 

замјеничке деклинације. 

Придјеви: подјела према значењу; придјевски вид и парадигме; компарација. 

Бројеви: врсте и промјена. 

Глаголи (1): опште одлике; глаголске основе; граматичке категорије глаголског 

вида и глаголског рода, лица, времена и начина, граматичког броја и граматичког 

рода. 

Глаголи (2): глаголски облици и врсте промјене. 

Глаголи (3): прости глаголски облици; глаголски облици неправилног грађења; 

промјена помоћних глагола. 

Глаголи (4): сложени глаголски облици; облици пасива. 

Прилози. Замјенички прилози. 

Приједлози. Везници. 

Ријечце/партикуле. Узвици. 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно: 3 часа предавања + 2 часа вјежби У семестру: 45 часова предавања + 30 часова вјежби 

Литература:  

Клајн, Иван (20115). О облицима речи. У: П. Ивић и др. Српски језички приручник. Београд: 

Службени гласник – Београдска књига, 119–137 (или неко друго издање). 



Кликовац, Душка (2010). Могу ли све заменице стати у једну табелу (Један предлог класификације 

заменица). Књижевност и језик, LVII/1–2, 35–44. 

Мразовић, Павица, Зора Вукадиновић (20092). Граматика српског језика за странце. Сремски 

Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 

Пипер, Предраг (1983). Заменички прилози: граматички статус и семантички типови. Нови Сад: 

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. 

Пипер, Предраг, Иван Клајн (2015). Морфологија. У: Нормативна граматика српског језика. 

Ијекавско издање, измијењено и допуњено (према другом екавском издању). Нови Сад: Матица 

српска, 45–224 (или неко друго издање). 

Симић, Радоје, Јелена Јовановић (2007). Морфологија. У: Мала српска граматика. Београд: Јасен, 

55–140. 

Станојчић, Живојин (1996). Морфологија, синтакса и фразеологија. У: М. Радовановић (ур.). Српски 

језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ –  Службени гласник, Београд, 111–

141. 

Станојчић, Живојин, Љубомир Поповић (19975). Морфологија. У: Граматика српскога језика: 

Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 

68–122 (или неко друго издање). 

Стевановић, Михаило (19865). Михаило Стевановић. Морфологија. У: Савремени српскохрватски 

језик (граматички системи и књижевнојезичка норма) I: увод, фонетика, морфологија. Београд: 

Научна књига, 167–386 (или неко друго издање). 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

10% присуство и активност на настави (10 бодова максимално) 

20% први колоквијум (20 бодова максимално) 

20% други колоквијум (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално)  

Посебна назнака за предмет: – 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  
Проф. др Драго Тешановић 

 

 

 

 

 
 


