
 Назив предмета: Синтакса српског језика 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СССЈ2 обавезан VIII   5 3 + 2 

Студијски програми за које се организује: 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 гл. 

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

Исходи/резултати учења (стечена знања): Након што одслушају ова предавања студенти ће бити у стању 

да лакше дефинишу, опишу, објасне и примијене знања у вези с датим синтаксичким карактеристикама 

савременог српскога језика. Такође, биће оспособљени да анализирају зависносложене реченице на основу 

функционално-семантичког критеријума, што ће их увелико припремити за посао професора српскога језика 

у школама. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Дијана Црњак, ред. проф., мр Горан Милашин, виши асист. 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Писмени и усмени 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 

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. 

Глаголи комплексне рекције и каузативност. 

Номинализације. Могући приступи. 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:  3 часа предавања + 2 часа вјежби У семестру:  45 ч. предавања + 30 ч. вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература (изабрана поглавља): 

Мразовић, П., Вукадиновић, З. Граматика сх. језика за странце, С. Карловци – Нови Сад, 1990. 

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

Београдска књига – Матица српска, Београд 2005. 

Пипер, П. и др., Синтакса сложене реченице у савременом српском језику. Матица српска, Нови Сад, 2018. 

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). 

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

Изабрани чланци: по договору, у зависности од афинитета и знања студената 

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) 

Посебна назнака за предмет: - 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Дијана Црњак 

 


