
 Назив предмета: Стилистика српског језика 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12ССТСЈ1 обавезни  VII 4 2 + 1 

Студијски програми за које се организује: 

Студијски програм српског језика и књижевности, први циклус 

Условљеност другим предметима: 

Нема. 

Циљеви изучавања предмета:  
Овладавање основним знањима о стилистици као дисциплини која се бави истраживањем стила у језику – 

њеном развоју и односу према другим дисциплинама, њеном предмету проучавања и правцима који су се 

унутар ње јавили. Усвајање знања о коришћењу језичких јединица у процесу комуникације, тј. 

функционисању тих јединица у оквирима књижевног језика у складу с његовом функционалном 

раслојеношћу и у различитим условима комуникације. Упознавање са особинама функционалних стилова 

савременог српског језика. 

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

њеним развојем и правцима који су се унутар ње јавили те односом према другим дисциплинама. Биће 

оспособљени за утврђивање језичко-стилских особина текстова који припадају различитим функционалним 

стиловима савременог српског језика. Стећи ће и увид у то шта подразумијева успјешно прекључивање с 

једног језичког поткода на други. На тај ће се начин развити и њихова стилистичка компетенција. Студенти 

ће се такође упознати с неким негативним појавама у савременом српском  језику, нарочито у јавној сфери – 

бирократизацијом, жаргонизацијом, вулгаризацијом и сл.  

Име и презиме наставника и сарадника:  
Др Мирјана Стојисављевић, редовни професор 

Мр Горан Милашин, виши асистент 

Методe наставе и савладавања градива:  
Предавање ex cathedra, допуњено дијалогом са студентима и радом на тексту. 

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. 

Стилистика и њен предмет. О развоју стилистичке мисли. 

Извори модерне стилистике. Дескриптивна стилистика (стилистика израза) и 

генетичка стилистика (стилистика појединца). 

Правци у стилистици. 

Језик као комуникациони систем и језичке функције. 

Природни језик – лингвистичка стилистика – семиотика. 

Раслојавање језика / језичко варирање. 

Сакрални стил. 

Научни стил. 

Административни стил.  

Бирократизација језика. 

Разговорни стил. 

Књижевноумјетнички стил. 

Журналистички и публицистички стил. 

Рекламни стил. Стриповни стил. 

Реторички стил. Есејистички стил. Сценаристички стил. 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно: 2 часа предавања + 1 час вјежби У семестру: 30 часова предавања + 15 часова вјежби 

Литература:  

Вуковић, Ново (2000). Путеви стилистичке идеје. Подгорица – Никшић: Универзитет Црне Горе – 

Јасен. 



Гиро, Пјер (1964). Стилистика (прев. Б. Џакула). Сарајево: Издавачко предузеће „Веселин 

Маслеша”. 

Катнић Бакаршић, Марина (2001). Стилистика. Сарајево: Љиљан / Научна и универзитетска књига. 

Кликовац, Душка (2008). Језик и моћ: Огледи из социолингвистике и стилистике. Београд: 

Библиотека ХХ век / Чигоја штампа – Књижара Круг. 

Петковић, Новица (1975). Језик у књижевном делу (варијације на тему Опојаза). Београд: Нолит. 

Симић, Радоје (1991). Увод у филозофију стила. Сарајево: Свјетлост. 

Симић, Радоје (2001). Општа стилистика. Београд – Никшић: Научно друштво за неговање и 

проучавање српског језика – Јасен. 

Симић, Радоје, Јелена Јовановић (2002). Основи теорије функционалних стилова. Београд: Научно 

друштво за неговање и проучавање српског језика – Јасен. 

Стојисављевић, Мирјана (2009). Ка интегралној стилистици. Бања Лука: Филозофски факултет. 

Тошовић, Бранко (2002). Функционални стилови. Грац: Институт за славистику Универзитета „Карл 

Франц” у Грацу. 

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 Мирјана Стојисављевић 

 

 

 

 

 
 


