
 
Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Енглески језик I 

Наставници : Јелена П. Ђорђевић, наставник страног језика, Јелена Ј. Бошњак, наставник страног 

језика, мр Данијела Нејковић, наставник страног језика 

Статус предмета: Обавезан предмет/ стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Систематизовање постојећег и значајно проширивање активног и пасивног знања 

енглеског језика. Оспособљавање студената за коришћење стручне и научне литературе на енглеском 

језику и оспособљавање студената за коришћење интернета. 

Исход предмета: Боље разумевање и примена морфолошке и синтаксичке структуре енглеског језика. 

Проширивање лексикона најфреквентнијим лексемама из научних области које су предмет 

проучавања у оквиру основних студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Предмет чине два модула који се изучавају током два семестра. 

1. модул – морфологија – граматичке врсте речи и њихови облици. 

2. модул – синтакса – синтаксичке конструкције – фразе, независне и зависне клаузе; као и 

комуникативна функција клауза. 

У оба модула укључена је фонетика и усвајање нове лексике. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе 

Практично оспособљавање студената за активну употребу стечених знања у току теоријске наставе. 

Литература:  

1. Ирена Павловић, Драгослава Мићовић: Енглески језик: Општи део, Криминалистицко-полицијска 

академија, Београд, 2012. 

2. Ирена Павловић, Граматика енглеског језика са вежбањима, Криминалистичко-полицијска 

академија, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе: 

4/60 

Теоријска настава: 2/30 Практична настава: 2/30 

Методе извођења наставе  
Интерактивна настава уз примену савремених техничких средстава. 

Предавања, вежбања, консултације, колоквијум, самостални рад студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

 

 



Plan izvođenja nastave 
Na časovima vežbi će se obnavljati gradivo sa predavanja, čitati izvorna literatura (diskusije o glavnim 
problemima) i polagati kolokvijumi. 
 

Nastavna nedelja Tema 

 Опис предмета, увођење основних појмова 

 The Present Simple Tense 

 The Present Continuous Tense 

 The Present Perfect Tense 

 The Present Perfect Continuous Tense 

 The Past Simple Tense 

 The Past Continuous Tense 

 The Past Perfect Tense 

 The Past Perfect Continuous Tense 

 Future Tenses 1 

 Future Tenses 2 

 The Future Perfect Tenses 

 Слагање времена 

 Модални глаголи must i can 

 Обнављање градива 

 The Causative Have; упитни облици 

 Колоквијум 

 Пасивне реченице 

 Условне реченице 

 Индиректни говор 

 Обнављање градива 

 Именице 

 Чланови 

 Обнављање градива 

 Придеви 

 Заменице 

 Обнављање градива 

 Обнављање градива и припрема за испит 

 




