
Студијски 
програм:  

Грађевинско инжењерство 

Назив предмета:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Наставник:  Слађана Петровић дипломирани професор енглеског језика 
Статус предмета:  Изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је усвајање гласовног система и основних конструкција енглеског језика које омогућавају 
усмено и писмено комуницирање на енглеском језику. Како је страни језик неопходан у струци, 
предмет омогућује стицање способности како разумевања тако и комуницирања и тиме помаже 
успешност обављања стручних послова.  
Исход предмета  
Енглески језик, као незаобилазан вид комунукације у данашњем свету, један је од услова за успешно 
обављање посла инжењера. Стицање основних знања омогућује примање и саопштавање информација и 
ствара основу за даље проширивање знања у оквиру Техничког енглеског језика.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

 Енглеска азбука, фонетска транскрипција.  
 Члан (неодређени и одређени, употреба, изостављање).  
 Предлози.  
 Заменице (личне, присвојни придеви и заменице, показни придеви и заменице, упитни придеви и заменице, 

неодређени придеви).  
 Присвојни генитив.  
 Инфинитив, императив, садашњи партицип.  
 Именице (бројиве и небројиве), множина.  
 Садашње време глагола “to be”.  
 Садашње време глагола “to have”.  
 Прилози.  
 Бројеви (основни и редни).  
 Садашња времена (трајно и просто).  
 Интонација.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 
Методе извођења наставе 
Предавања:  теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета.  
Вежбе:  израда задатака из области обрађене на предавањима, увежбавање.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит1  
практична настава  усмени испит 30 
колоквијум-и 60    
самостални рад    
 

                                                 
1 Писмени – писмени испит је предвиђен за кандидате који нису положили колоквијуме и садржајно и по поенима једнак је колоквијумима. Ако је студент 
положио један, на писменом испиту полаже колоквијум који није положио 


