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2 Овај рад написан је у оквиру пројекта 

 (2011–2017), број 178014, који финансира Министарство науке и просвете 
Републике Србије.
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3 Проблеми превођења синтаксичких конструкција туђег говора разматрани су у 
бројним контрастивним истраживањима (Алексић 2016; Ашић, Додиг 2014; Зече-
вић 2013; Каравесовић, Бубања 2012; Кочовић 2015; Марић 2016; Рајић 1996; Ста-
нојевић 2011).
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4 Ортографским правилима за обележавање управног говора посвећена је посебна 
пажња у србистици, при чему су осветљени постојећи проблеми и дата одређена 
решења (в. Кликовац 2013).
5 У настави српског језика за странце примењује се функционалностилистички 
приступ (Кончаревић 2004). Познате су вежбе стилског варирања једног жанра, на 
пример,  као административни и као уметнички текст (в. Ђурић 
2013).
6 Типови туђег говора сматрају се  уметничке наративне прозе 
(в. Frangeš 1963).

7

7 Пошто су модели управног и неуправног говора описани у србистичкој литерату-
ри, овде их нећемо поново описивати (в. Ковачевић 2012).
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8 Као ослонац за прецизну расподелу правописних садржаја по нивоима у настави 
српског као страног језика, препоручује се наставни програм српског (матерњег) 
језика за млађе разреде основне школе (Брборић 2016: 132–134). За наше ученике 
четвртог разреда основне школе наставним програмом је предвиђено да усвоје пра-
вила писања управног и неуправног говора. У уџбеницима за четврти разред, обра-
да ове правописне јединице спроведена је на одговарајући начин (уп. Драгићевић 
2006: 73−76; Николић, Николић 2006: 10–15).
9
 Као што је познато, аутентични текстови у настави страних језика могу допринети 

циљном и систематском развоју стратегија разумевања и уравнотеженом изграђи-
вању језичких вештина. О дидактичким питањима примене аутентичних текстова 
у настави страних језика, в. Дурбаба 2006.
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10 О примени новинског текста у настави српског као страног језика, в. Дурбаба 
2006.
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