
 

ПРЕДРАГ ПИПЕР, 

Редовни члан САНУ 

 

Др Предраг Пипер, редовни професор, редовни члан САНУ, инострани члан 

МАНУ, рођен је 20. августа 1950. г. у Београду. Ту је започео основно школовање, 

које је завршио у Сремској Каменици, а гимназију у Новом Саду (1968), где је 

дипломирао (1973) на Филозофском факултету (група за руски језик и књижевност; 

упоредо је студирао и на групи за српски језик и књижевност).  

 На Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду запослио се 1974. г. 

као асистент, затим је 1983. изабран за доцента, а на Филолошком факултету 

Универзитета у Београду је од 1989. ванредни, а од 1991. г. редовни професор. 

Магистрирао је 1975. г. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а 

1981. г. докторирао је на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду с 

темом Заменички прилози у руском, пољском и српскохрватском језику.  

Био је шеф Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета у 

Новом Саду, управник Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду и 

управник Центра за научноистраживачки рад и издавачку делатност тог факултета. 

 Бави се проучавањем граматичке и лексичке семантике у српском, руском, 

пољском, словеначком, македонском, чешком, лужичкосрпском и другим 

словенским језицима, питањима опште лингвистике, историје словенске 

филологије и другим славистичким и лингвистичким питањима.  

 Предавао је на универзитетима у Москви, Петрограду, Вороњежу и 

Иванову, Задру, Сеулу, Сапору, Нишу, Љубљани, Скопљу. Учествовао је на 

међународним славистичким конгресима у Загребу (1977), Софији (1988), 

Будимпешти (1986), Москви (1990), Љубљани (2003), Минску (2013) као и на 

многим другим југословенским и иностраним научним скуповима.  

 Као универзитетски наставник држао је предавања из руског, српског, 

словеначког и македонског језика, упоредне граматике јужнословенских језика, 

контрастивне анализе руског и српског језика, опште лингвистике, југословенске 

лингвистике, лингвистичке русистике и других предмета. Иницирао је увођење 

нових предмета на појединим универзитетима и предавао те предмете: 

функционална граматика руског језика (на Универзитету у Новом Саду), увод у 

славистику, методологија лингвистичких истраживања, историја и теорија 

проучавања словенских језика (на Универзитету у Београду), словеначки језик, 

македонски језик (на Ханкук универзитету у Сеулу). 

Био је главни уредник едиције Библиографије у Матици српској и едиције 

Студије о Србима (Нови Сад – Београд), члан уредништава Анала Филолошког 

факултета (Београд), Зборника радова Института за стране језике и 

књижевности (Нови Сад), Живи језици (Београд), Русистика (Берлин), Русский 

язык за рубежом (Москва), Journal of Balkan and Slavic Studies (Сеул), Studia 

Kognytywne (Варшава), Slavia Meridionalis (Варшава), Библиотекар (Београд). 

Као председник организационог одбора организовао је неколико 

међународних симпозијума: Београд (1988), Нови Сад (2005), Нови Сад – Београд 

(2010), Сапоро (2011). 



Био је председник Управног одбора Института за српски језик САНУ и 

Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, управник 

Центра за научни рад Филолошког факултета, председник Катедре за језик 

Коларчеве задужбине, члан Научног већа Института за српски језик САНУ, члан 

Савета Међународног славистичког центра Филолошког факултета, секретар 

Лексикографског одељења Матице српске, члан Програмског савета Завода за 

уџбеника, члан Националног просветног савета Србије. 

Био је члан матичне комисије за оснивање Одсјека за славистику 

Филозофског факултета у Никшићу. 

Од 1985. године Предраг Пипер је члан, а од 2009. до 2013. председник 

Комисије за проучавање граматичке структуре словенских језика Међународног 

славистичког комитета. Био је потпредседник Међународне асоцијације професора 

руског језика и књижевности (1986–1990). Члан је више српских научних и 

стручних друштава и организација, нпр. стални је члан Матице српске, у којој је 

члан Управног одбора и Лексикографског одељења, уредништва едиције 

Библиографије, члан уредништва едиције Студије о Србима и члан Чешко–српског 

одбора. Члан је Славистичког друштва Србије, чији је био председник у два 

мандата и у чијој је управи с мањим прекидом од 1986. до 2007. године. Члан је 

Одбора за стандардизацију српског језика и председник његове Комисије за 

синтаксу (до 2015).  

За дописног члана САНУ изабран је 30. 10. 2003, а за редовног члана САНУ 

1.11.2012. У САНУ је иницирао оснивање два одбора (Српски језик у светлу 

савремених лингвистичких теорија и Српски језик у поређењу са другим језицима) 

и био (ко)уредник седам публикација тих одбора. Учествовао је на више научних 

скупова у САНУ, од којих је неке и организовао. 

За свој досадашњи рад Предраг Пипер је 1988. г. добио плакету почасног 

члана Бугарског русистичког друштва, 1990. г. на предлог Међународне 

асоцијације професора руског језика и књижевности одликован је руским Орденом 

пријатељства међу народима, 2005. године добио награду „Павле Ивић“ 

Славистичког друштва Србије (заједно са коауторима Синтаксе савременога 

српског језика. Проста реченица), 2007. добио је повељу почасног члана 

Славистичког друштва Србије, а 2014. је, заједно са академиком Иваном Клајном, 

добио награду "Павле Ивић" за заједничку књигу Нормативна граматика српског 

језика. 

Библиографија Предрага Пипера обухвата 196 посебних издања, од чега су 

29 монографије, универзитетски приручници, библиографије и приређена издања, 2 

преведене књиге, 165 издања уџбеника и приручника за основну и средњу школу 

(више од педесет наслова), а 392 библиографске јединице су студије, чланци, 

прикази и др.  

Персонална библиографија П. Пипера до 2004. године (закључно са 2003) 

објављена је у Годишњаку САНУ, Београд, 2004; стр. 519–546, а допуна и наставак 

те биобиблиографије (2004-2011) у Годишњаку САНУ, Београд, 2012. 

П. Пипер је у 2014. години имао различите научне и организационе обавезе.  

У САНУ је секретар Одељења језика и књижевности, члан Председништва 

САНУ, Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за научна истраживања, 

председник Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и 



књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких 

теорија Одељења језика и књижевности, председник УО Фонда «Ђорђе Зечевић» за 

заштиту и унапређивање ћирилице, члан Комисије САНУ за стратегију научног 

рада. Потпредседник  је Уређивачког одбора Српске енциклопедије.  

У Матици српској је члан УО МС, члан Одељења за књижевност и језик и 

Лексикографског одељења, члан уредништва едиције Студије о Србима и члан 

Одбора за додељивање награде за неговање ћирилице.  

У Вуковој задужбини је члан Комисије за доделу награда из области науке. 

На Филолошком факултету је председник Савета Центра за српски као 

страни језик.  

Члан је Одбора за додељивање награде «Павле и Милка Ивић» 

Славистичког друштва Србије, чији је такође члан.  

Члан је Научног већа Института за српски језик САНУ и сарадник је на 

пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика Института за српски 

језик САНУ.  

Члан је Одбора за стандардизацију српског језика, а био је и председник 

Комисије за синтаксу Одбора.  

Главни је уредник часописа Јужнословенски филолог, члан уредништва 

часописа Материалы к славяно-русскому языкознанию (Воронеж), и Восточно-

европейское обозрение (Олштин), Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 

(Скопље); члан научног савета часописа Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 

(Warszawa). 

 

 

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 

 

Посебна издања и универзитетски уџбеници 
 

1983 

 

Zamenički prilozi : (gramatički status i semantički tipovi). – Novi Sad : Institut za strane 

jezike i književnosti, 1983 [i. e. 1984]. – 139 str. ; 24 cm. – (Radovi Instituta za strane 

jezike i književnosti. A. Jezičke studije ; sv. 5)  
 

Садржај: Uvod: str. 7–12. – Gramatički status: 1. Zamenički prilozi kao zameničke reči: str. 14 ; 1.1. O 

pitanju autonomnosti sistema značenja: str. 14–15 ; 1.2. Problem distinktivnog obeležja: str. 15–16 ; 

1.3. Zamenjivanje: str. 16–20 ; 1.4. Upućivanje: str. 20–28 ; 1.5. Kategorijalnost: 28–32 ; 1.6. Ka 

sintezi : 32–42 ; 2. Zamenički prilozi kao prilozi: str. 42–49 ; 3. Zamenički prilozi i druge 

nepromenljive zameničke reči: 49–54 ; 4. Zamenički prilozi i gramatičke kategorije: str. : 54 ; 4.1. 

Gramatičke kategorije i semantičke kategorije: str. 54–57 ; 4.2. O sferi subjektivnog upućivanja: str. 

57–66 ; 4.3. Zamenički prilozi i gramatika govorne situacije: str. 66–81. – Semantički tipovi: 5. Od 

semantičkih kategorija ka semantičkim tipovima: 5.1. Kategorija i tip: str. 83–84 ; 5.2. O pitanju 

sistema semantičkih kategorija: 84–95 ; 6. Pregled kategorijalnih tipova zameničkih priloga: str. 95–

107 ; 7. Pregled determinativnih tipova zameničkih prilogastr. 107–108 ; 7.1. Lokalizatori: str. 118–

112 ; 7.2. Kvantifikatori: str. 112–117. – Резюме: str. 117–120. – Summary: str. 121–123. – Citirana 

literatura: str. 125–135. – Registri: str. 139.  

  Рец.: Общественные науки за рубежом. Языкознание. Реферативный журнал. – Москва :  

  ИНИОН, 1985, 3, стр. 143–145 (Л. В. Сорокоумская)  



  Bulletin scientifique SAVP, section B, Novi Sad, 1985, 21, 7/12, p. 166. 

  Књижевни језик, 1985, 14/2, стр. 99–103 (М. Ковачевић) 

  Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, 1986, XXIX/2, 198–202 (В. Васић) 

  Русский язык за рубежом, 1986, 6 (Б. Тошович) 
         

1984. 

Библиографија југословенске лингвистичке русистике : (1945–1975). – Нови Сад : 

Матица српска, 1984. – 247 стр. ; 25 cm. – (Библиографије / Матица српска. 

Рукописно одељење) 
  Рец.: Jezik in slovstvo, 1985/86, XXXI, 2–3, str. 93–94 (J. Rojs) 

  Савремени уџбеник, 1986, 13 (А. Стојановић) 

  Савремени уџбеник, 1986, 15 (В. Вулетић) 

  Живи језици. XXXIII, 1/4 (1991), стр. 119–120. (Б. Терзић) 

 

1985. 

О преводима из руске књижевности : преводилачка читанка : (избор, типологија 

и библиографија критичких текстова). – Нови Сад : Институт за стране језике и 

књижевности, 1985. – [288] стр. ; 24 cm. – (Радови Института за стране језике и 

књижевности. Д. Уџбеници и приручници ; св. 8) 
  Рец.: Самоуправна школа, 1981, IX, 1 (17), 116–119. (В. Раичевић) 

  Jezik in slovstvo, 1985/86, XXXI, 2/3, str. 93–94. (J. Rojs) 

 

1988. 

Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику : (семантичка 

студија). – Београд : Институт за српскохрватски језик ; Библиотека 

Јужнословенског филолога, 1988. – 189 стр. ; 24 cm. 
 Рец.: Јужнословенски филолог, XLVI, 1990, стр. 129–132. (В. Ђукановић) 

 Системные семантические связи языковых единиц. – Москва : МГУ, 1992, 187–189. (В. Г. 

Кульпина) 

 Русский язык за рубежом. – Москва: 1989. – № 6. – С. 5. (Б. Тошовић) 

   

1990. 

Библиографија југословенске лингвистичке русистике : (1976–1985). – Нови Сад : 

Матица српска, 1990. – 182 стр. ; 25 cm. – (Библиографије / Матица српска. 

Рукописно одељење) 
 Рeц.: Живи језици. – 33, 1/4 (1991), стр. 119–120. (Б. Терзић) 

 Slavist (Sarajevo), II, 2, 1991, str. 393–395 (D. Vojvodić) 

 Русский языњк зa рубeжoм (Мoсквa), 1991, 4, стр, 107–110. (С. Несторович) 

 Збoрник рaдoвa Институтa зa стрaнe jeзикe и књижeвнoсти (Нoви Сaд), 1991, 13, стр.224–225. 

(М. Петровић) 

 Delo (Ljubljana), 11. julija 1991, leto 33, št. 161, str. 6. (J. Rojs) 

 Живи jeзици (Београд), XXXIII, 1991, 1/4, стр. 119–121. (Б. Терзић) 

 

Техника превођења : приручник за руски језик / Предраг Пипер и Марина 

Петковић. – Београд : Завод за издавање уџбеника, 1990. – 134 стр. ; 24 cm 
Уџбeник сaдржи прeглeд низa прeвoдилaчких тeхникa сa вeћим брojeм тeкстoвa и вeжбaњa зa 

усвajaњe тих тeхникa. Сличaн уџбeник зa руски jeзик у Jугoслaвиjи ниje oбjaвљeн ни прe ни 

кaсниje. Збoг прoмeнe нaстaвнoг плaнa и гaшeњa прeдмeтa Тeхникa прeвoђeњa у гимнaзиjaмa, 

уџбeник Тeхникa прeвoђeњa: Приручник зa руски jeзик примeњивaн je у срeдњим шкoлaмa 

сaмo jeднe шкoлскe гoдинe. 

 



1991. 

Увод у славистику 1. – [1. изд.]. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, 

1991. – 165 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Предавања и приручника / Филолошки 

факултет Универзитета у Београду) 
 

Садржај: Предговор. – Славистика: Предмет славистике: стр. 5–6 ; Структура славистике: стр. 6–

11 ; Задаци славистике: стр. 11–17 ; Словенска филологија: стр. 17–20. – Словени: Словени 

данас: кратак преглед основних података: стр. 21–22 ; Лингвистички аспект: а) Словенски 

језици: стр. 22–27 ; б) Словенска писма: стр. 27–30 ; Етнички аспект: стр. 30–32 ; 

Конфесионални аспект: стр. 32 ; Антрополошки аспект: стр. 33–34. – Словени од етничког 

формирања до раног средњег века: Најстарији историографски извори о Словенима: стр. 35–38 ; 

Словени у светлу археолошких истраживања: стр. 39–48 ; Словени у светлу лингвистичких 

истраживања: Словенски језици у индоевропској језичкој породици: стр. 49–56 ; Балто–

словенске језичке везе: стр. 57–60 ; Прасловенски језик: стр. 64–66 ; Језички контакти и 

позајмице у прасловенском језику: стр. 66–69 ; Словенски етноними: стр. 70–81 ; Проблем 

прапостојбине Словена: стр. 82–90 ; Сеобе Словена: стр. 91–108 ; Духовна култура Словена у 

претхришћанском периоду: стр. 109–116. – Развој словенске писмености: Примање хришћанства 

и почеци словенске писмености: стр. 117–121 ; Формирање словенских књижевних језика: стр. 

122 ; Јужнословенски језици: Старословенски језик: стр. 123–130 ; Српскохрватски књижевни 

језик: стр. 130–134 ; Словеначки књижевни језик: стр. 134–136 ; Бугарски књижевни језик: стр. 

136–138 ; Македонски књижевни језик: стр. 138–140 ; Источнословенски језици: староруски 

књижевни језик: стр. 141–143 ; Руски књижевни језик: стр. 143–145 ; Белоруски књижевни језик: 

стр. 145–147 ; Украјински књижевни језик: стр. 147–149 ; Западнословенски језици: Пољски 

књижевни језик: стр. 150–151 ; Лужичкосрпски књижевни језици: стр. 151–153 ; Чешки 

књижевни језик: стр. 153–155 ; Словачки књижевни језик: 155–157 ; Словенски књижевни 

микројезици: стр. 157–160. – Библиографска напомена: стр. 161–163. 

Тa публикација прeдстaвљa први увoд у слaвистику oбjaвљeн нa српскoм jeзику, сa изузeткoм 

фoтoтипскoг издaњa рукoписa Дaничићeвих прeдaвaњa из слoвeнскe филoлoгиje и eстeтикe, 

oбjaвљeнoг кao свeдoчaнствo нaучнe истoриje. Увoд у слaвистику 1 je прe свeгa увoд у слoвeнску 

филoлoгиjу сa oсвртoм нa oснoвнa питaњa слoвeнскe aрхeoлoгиje, истoриoгрaфиje, eтнoгрaфиje и 

митoлoгиje. 

 

Рeц.: Живи jeзици (Београд), 1991. XXXIII, 1/4, стр. 106–107. (В. Борисенко) 

Slavia, 1992 (Praha), R. 61, s. 331–332. (R. Brabcova)  

 

1995. 

Увод у славистику 1. – [2. изд.]. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, 

1995. – 165 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Предавања и приручника / Филолошки 

факултет Универзитета у Београду) 
 Прeштaмпaнo издaњe из 1991. гoдинe (бeз знaњa aутoрa). 

 

1996. 

Поглавља из науке о српском језику. – Сеул : Ханкук универзитет за стране 

студије. Катедра за југословенске студије , 1996. – 142 стр. ; 25 cm 
 

Садржај: Предговор. – Писма у контакту (прилог типологији проблема): стр. 1–8 ; 

Трансклрипција, транслитерација и теорија језика у контакту: стр. 9–16 ; Алтернацијски типови 

и конгруенцијске класе у српској именичкој парадигми: стр. 17–28 ; Prenomina reflexiva у 

српскохрватском језику: стр. 29–35 ; Хронотоп текста као функционално–семантичка категорија 

српскохрватског језика (проблеми моделирања): стр. 36–43 ; Priloška temporalna lokalizacija u 

srpskohrvatskom jeziku: стр. 44–54 ; О типовима квантификатора у српскохрватском језику: стр. 

55–65 ; О цитатској референцијалности у ''Српским народним приповјеткама'' (у поређењу са 

данашњим српскохрватским језиком): стр. 66–73 ; Параномазија као предмет лингвистике и 

реторике (на примерима српских и руских књижевних и новинских текстова): стр. 74–83 ; Оглед 



контрастивне анализе текста у проучавању језика српске књижевности у XVIII–XIX веку / 

Мирјана Бошков и Предраг Пипер: стр. 84–103 ; Међујезичка паронимија у систему 

категоријалних појмова конфронтативне лексикологије: стр. 104–111 ; Заменички прилози са 

значењем места у руском, пољском и српскохрватском језику: стр. 112–131 ; Реципрочност и 

рефлексивност у словенским језицима: стр. 132–143. – Библиографска белешка. 

Избoр из aутoрoвих рaдoвa o рaзличитим питaњимa српскoг jeзикa (oд грaфиje дo синтaксe и 

типoлoгиje) умнoжeн зa пoтрeбe кoрejских студeнaтa нa пoстдиплoмским студиjaмa. 

 

Српскохрватски језик : основни курс. – Сеул : Ханкук универзитет за стране 

студије. Катедра за југословенске студије, 1996. – 273 стр. ; 25 cm 
Први уџбeник српскoхрвaтскoг jeзикa зa Кoрejцe, у кojeм сe узимajу у oбзир jeзичкe и 

цивилизaциjскe спeцифичнoсти нaстaвe српскoхрвaтскoг jeзикa у кoрejскoj срeдини. 

 

1997. 

Jezik i prostor. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd: Čigoja štampa , 1997. – 220 

str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 91) 
 

Садржај: Predgovor. – Teorijski okviri proučavanja prostornih metafora u jeziku: Jezik u prostoru i 

prostor u jeziku: str. 9–36 ; Lokalizacija kao princip strukturiranja i funkcionisanja semantičkih 

kategorija: str. 37–47 ; Teorija semantičkih lokalizacija i poređenje jezika: str. 48–56. – Prostor u 

jeziku: Kategorija prostora u predloškim adverbijalima: str. 59–76 ;Priloška značenja mesta i pravca: 

str. 76–85. – Prostorne metafore u jeziku i govoru: Prostorne metafore u gramatičkim kategorijama: str. 

89–99 ; Kategorija vremena u predloškim adverbijalima: str. 100–117 ; Prostor u političkoj metafori: 

str. 118–130. – Prostorne metafore u lingvistici: Lokalizacija kao lingvistička metafora: str. 133–136 ; 

Spiralna dinamika odnosa između jezika i govora: str. 137–146 ; Unutrašnja i spoljašnja modalnost 

glagola ''morati'': str. 147–156. – U prostoru teksta: Hronotop teksta (problemi modeliranja): str. 159–

169 ; Diskursni markeri i temporalna lokalizacija: str. 170–181 ; Prospektivna lokalizacija u tekstu: str. 

182–195 ; O tekstu kao linearizovanoj strukturi: str. 196–210. – Citirana literatura: str. 211–220. – 

Bibliografska beleška.  

У књизи сe излaжe тeoриja сeмaнтичких лoкaлизaциja. Идeje кoje су у њу угрaђeнe рaзвиjaнe су 

тoкoм двaдeсeт гoдинa, a сaсвим нeзaвиснo oд тe тeoриje сличнe идeje су дeвeдeсeтих гoдинa 

пoстaлe врлo пoпулaрнe дoбивши jaкo тeoриjскo утeмeљeњe у oквиру кoгнитивнe лингвистикe, 

пoсeбнo нa eнглeскoм гoвoрнoм пoдручjу. Пojeдинa пoглaвљa у књизи прeдстaвљajу избoр 

aутoрoвих рaдoвa из тe oблaсти углaвнoм рaниje oбjaвљeних нa стрaним jeзицимa, зa oву 

прилику мaњe или вишe прeрaђeних, пoрeд нeкoликo нoвих рaдoвa. 
 Рeц.: Jужнoслoвeнски филoлoг, 1998, XLI, 204–213. (Д. Војводић) 

 Слaвистикa, 1997, 1, стр. 182–184. (С. Танасић) 

 Збoрник зa филoлoгиjу и лингвистику, 1998, XLI/1,  стр. 174–180. (И. Антонић) 

 Studia slavica savariensia, 2000, 1, 170–172. (S. Kordić) 

 Jazykovedny časopis, 2000, 1, 46–48. (J. Horecký) 

     

Оглед српске морфосинтаксе : (у поређењу са македонском). – Сеул : Ханкук 

универзитет за стране студије. Катедра за југословенске студије, 1997. – 103 

стр.; 25 cm. 
Садржај: Предговор. – Уводне напомене: стр. 5–10. – 1. Граматика елемената глаголске и 

именске групе: 1.1. Глагол: стр. 10–24 ; 1.2. Именске речи: 1.2.1. Именичке речи: 1.2.1.1. 

Именице: стр. 24–37 ; 1.2.1.2. Именичке заменице: стр. 37–40 ; 1.2.2 Неименичке речи: 1.2.2.1 

Придеви: стр. 40–46 ; 1.2.2.2. Бројеви: стр. 46–50 ; 1.2.2.3. Прилози: стр. 51. – Граматика 

реченице: стр. 52–54 ; 2.1 Семантичко–прагматички аспекти реченичне граматике: 2.1.1. 

Именска група у реченици: стр. 55–62 ; 2.1.1.1. Референцијалност: стр. 63–65 ; 2.1.1.2. 

Квантификација (у оквиру именске групе): стр. 65–68 ; 2.1.2. Глаголска група у реченици: 

2.1.2.1. Категорије предикатског израза: стр. 69 ; 2.1.2.1.1. Темпоралност: стр. 69–71 ; 2.1.2.1.2. 

Аспектуалност: стр. 72–73 ; 2.1.2.1.3. Модалност: стр. 73–74 ; 2.1.2.2. Реченичке категорије: стр. 

75 ; 2.1.2.2.1. Компаративност: стр. 75–77 ; 2.1.2.2.2. Падеж: стр. 77–78 ; 2.1.2.2.3. Дијатеза: стр. 



78–79 ; 2.1.2.2.4. Персоналност (именска група у функцији првог аргумента и повезаност 

реченице са говорном ситуацијом): стр. 79–82 ; 2.1.2.2..5. Вокативност: стр. 82–83 ; 2.1.2.2.6. 

Императивност: стр. 84–85 ; 2.1.2.2.7. Интеррогативност: стр. 85–86 ; 2.2. Синтаксички аспекти 

реченичне граматике: 2.2.1 Конгруенција: стр. 86–87 ; 2.2.2. Линеаризација: стр. 88–90 ; 2.2.3. 

Повезивање предикатско–аргументских конструкција у реченичном изразу: стр. 90–92. – Српска 

граматика према македонској (основно диференцирање): стр. 93–100. – Основна литература: стр. 

101–102. 

Рaд je нaстao кao дeo зaмишљeнe грaмaтикe jужнoслoвeнских jeзикa, кojу je иницирaлa aкaдeмик 

Зузaнa Тoпoлињскa нaписaвши и мaкeдoнску грaмaтику зa тaj зajeднички прojeкaт, кojи сe збoг 

нeпoвoљних oкoлнoсти нaстaлих рaспaдoм другe Jугoслaвиje ниje зaвршиo oнaкo кaкo je билo 

плaнирaнo. Aутoр je ту пoкушao дa први пут у jeднoм грaмaтичкoм oпису српскoг jeзикa oствaри 

синтeзу eлeмeнaтa тeoриje сeмaнтичкe синтaксe (углaвнoм у пojмoвнoм aпaрaту пoљскe 

лингвистичкe шкoлe) и функциoнaлнe грaмaтикe – у првoм дeлу у фoкусу су грaмaтички oблици, 

a у другoм грaмaтичкa знaчeњa – сa eлeмeнтимa тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja.  

 

Предавања о јужнословенским језицима. – Сеул : Ханкук универзитет за стране 

студије. Катедра за југословенске студије, 1997. – 63 стр. ; 25 cm 
Садржај: Предговор: стр. 5. – Историја српскохрватског књижевног језика: стр. 7–24 ; Српски и 

корејски у контакту : (преглед лингводидактичких проблема): стр. 25–33 ; Граматичка структура 

македонског језика у поређењу са српским: стр. 35–44 ; Граматичка структура словеначког 

језика у поређењу са српским: стр. 45–65. – Садржај. 

Ту су сaбрaни сaжeци прeдaвaњa o српскoм, слoвeнaчкoм и мaкeдoнскoм jeзику, и o упoрeднoj 

грaмaтици jужнoслoвeнских jeзикa, кoje je aутoр држao студeнтимa Хaнкук унивeрзитeтa у 

Сeулу 1994–1997, кao и српскa вeрзиja рeфeрaтa o глaвним рaзликaмa измeђу српскoг и 

кoрejскoг кao извoру интeрфeрeнциje у нaстaви, кojи je aутoр пoднeo нa нaучнoм скупу 

oдржaнoм нa тoм унивeрзитeту у jуну 1997. гoдинe.  

 

1998. 

Увод у славистику. 1 1 . – [1. изд.] – Београд : Завод за уџбенике и наставна 

средства, 1998. – 166 стр. ; 20 cm 
Садржај: Предговор. – Славистика: Предмет славистике: стр. 7–8 ; Структура славистике: стр. 8–

12 ; Задаци славистике: стр. 12–17 ; Словенска филологија: стр. 17–20. – Словени: Словени 

данас: кратак преглед основних података: стр. 23–24 ; Лингвистички аспект: а) Словенски 

језици: стр. 24–29 ; б) Словенска писма: стр. 29–31 ; Етнички аспект: стр. 31–32 ; 

Конфесионални аспект: стр. 33 ; Антрополошки аспект: стр. 33–35. – Словени од етничког 

формирања до раног средњег века: Најстарији историографски извори о Словенима: стр. 36–38 ; 

Словени у светлу археолошких истраживања: стр. 38–48 ; Словени у светлу лингвистичких 

истраживања: Словенски језици у индоевропској језичкој породици: стр. 48–54 ; Балто–

словенске језичке везе: стр. 54–57 ; Прасловенски језик: стр. 57–61 ; Језички контакти и 

позајмице у прасловенском језику: стр. 61–64 ; Словенски етноними: стр. 64–74 ; Проблем 

прапостојбине Словена: стр. 74–81 ; Сеобе Словена: стр. 81–96 ; Духовна култура Словена у 

претхришћанском периоду: стр. 97–103. – Развој словенске писмености: Примање хришћанства 

и почеци словенске писмености: стр. 104–108 ; Формирање словенских књижевних језика: стр. 

108–109 ; Јужнословенски језици: Старословенски језик: стр. 109–116 ; Српскохрватски 

књижевни језик: стр. 116–127 ; Словеначки књижевни језик: стр. 127–130 ; Бугарски књижевни 

језик: стр. 130–134 ; Македонски књижевни језик: стр. 134–137 ; Источнословенски језици: 

староруски (општеисточнословенски) књижевни језик: стр. 138–139 ; Руски књижевни језик: 

стр. 139–143 ; Белоруски књижевни језик: стр. 144–146 ; Украјински књижевни језик: стр. 146–

149 ; Западнословенски језици: Пољски књижевни језик: стр. 149–151 ; Лужичкосрпски 

књижевни језици: стр. 152–154 ; Чешки књижевни језик: стр. 154–156 ; Словачки књижевни 

језик: 157–159 ; Словенски књижевни микројезици: стр. 159–162. – Библиографска напомена: 

стр. 163–164. 

                                                 
1 Прерађено и допуњено издање из 1991. године. 



 Прoширeнo, пoпрaвљeнo и прeрaђeнo издaњe из 1991. гoдинe. 

 Рeц.: Слaвистикa, 1998, 3, стр. 320–323. (Б. Терзић) 

  Glossa, 1998, 3, стр. 71–75. (B. Terzić) 

  Slavistika , Tokyo, 2004, XX, 123–128. (Motoki Nomaći) 

 

 

2000. 

Методологија лингвистичких истраживања : преглед и хрестоматија : [скрипта] 

/ приредио Предраг Пипер. – Београд : издање аутора , 2000. – 398 стр. ; 21 cm 
Скриптa зa студeнтe пoстдиплoмских студиja нa смeру Нaукa o jeзику нa Филoлoшкoм 

фaкултeту у Бeoгрaду. Издaњe aутoрa. 

 

Проф. др Предраг Пипер : биобиблиографија. – Београд : издање аутора , 2000. – 

46 стр. ; 21 cm 

 

2001. 

Jezik i prostor. – 2. dopunjeno izd. – Zemun : Biblioteka XX vek ; Beograd: Čigoja 

štampa, 1997. – 220 str. ; 17 cm. – (Biblioteka XX vek ; 91) 
 

Садржај: Predgovor: str. 5–6 ; Uz drugo izdanje: str. 6. – Teorijski okviri proučavanja prostornih 

metafora u jeziku: Jezik u prostoru i prostor u jeziku: str. 9–36 ; Lokalizacija kao princip strukturiranja 

i funkcionisanja semantičkih kategorija: str. 37–47 ; Teorija semantičkih lokalizacija i poređenje jezika: 

str. 48–56 ; Načela teorije semantičkih lokalizacija: str. 57–62. – Prostor u jeziku: Kategorija prostora u 

predloškim adverbijalima: str. 65–82 ; Priloška značenja mesta i pravca: str. 83–91 ; Prostor i jezička 

antropocentričnost u glagolima kretanja: str. 92–99. – Prostorne metafore u jeziku i govoru: Prostorne 

metafore u gramatičkim kategorijama: str. 104–121 ; Kategorija vremena u predloškim adverbijalima: 

str. 122–139 ; Prostor u političkoj metafori: str. 140–153. – Prostorne metafore u lingvistici: 

Lokalizacija kao lingvistička metafora: str. 157–160 ; Spiralna dinamika odnosa između jezika i 

govora: str. 161–170 ; Unutrašnja i spoljašnja modalnost glagola ''morati'': str. 171–180. – U prostoru 

teksta: Hronotop teksta (problemi modeliranja): str. 183–193 ; Diskursni markeri i temporalna 

lokalizacija: str. 194–206 ; Prospektivna lokalizacija u tekstu: str. 207–220 ; O tekstu kao 

linearizovanoj strukturi: str. 221–235 ; U prostoru lingvistike i izvan njega: str. 237–249. – Citirana 

literatura: str. 251–261. – Registar važnijih pojmova i jezika: str. 263–266. – Bibliografska beleška: str. 

267. – Sadržaj. 

  Rec.: Jezik in slovstvo 51, 2006, 5, str. 6–8 (A. Žele) 

 

2002. 

Из славистичке ризнице : разговори с Предрагом Пипером / [разговоре водио] 

Милош Јевтић. – Београд : Београдска књига ; Ваљево : Кеј, 2002. – 118 стр. ; 21 

cm. – (Колекција Одговори ; 111) 
Рец.: Славистика. VII (2003), стр. 495–498. (Б. Терзић) 

 

Руски језик : изговор, граматика, конверзација, вежбе / Предраг Пипер, Мила 

Стојнић. – 1. изд. – Београд : Завет, 2002. – 375 стр. : табле ; 24 cm 
Рец.: Славистика. VII (2003), стр. 470–473. (Б. Терзић) 

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – 45, 1/2 (2002), стр. 357–363.(Б. Терзић) 

Настава и васпитање, Београд, 2002, бр. 4, стр. 368–372. (Д. Дамљановић) 
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и наставна средства, 2000. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2003. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2004. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  



Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2005. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : радна свеска за V разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2006. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 1 : руски језик за V разред основне школе : приручник за 

наставнике / Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1993. – 63 стр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 1 : руски језик за V разред основне школе : приручник за 

наставнике / Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – 2. изд. – 

Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. – 63 стр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1995. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1996. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1998. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред, друга година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2003. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 2004. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  



Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 2006. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : уџбеник за VI разред основне школе, друга година учења / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : 

Завод за уџбенике, 2007. – 143 стр. : илустр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1994. – 79. стр : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1995. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1996. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1997. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2000. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2003. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 10. изд. − Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2004. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 11. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2005. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 12. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2006. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 2 : радна свеска за VI разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 13. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике, 2007. – 79 стр. : илустр. ; 29 cm  



Давайте дружить! 2 : руски језик за 6. разред основне школе : приручник за 

наставнике / Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. – 34 стр. ; 24 cm  

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1995. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1996. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1998. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2000. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2003. – 170. стр : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : уџбеник за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2004. – 170 стр. : илустр. ; 24 cm 

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1996. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1997. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1998. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић . – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1999. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2000. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  



Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2003. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Давайте дружить! 3 : радна свеска за VII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2004. – 74 стр. : илустр. ; 29 cm  

Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.  

Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.  

Орбита 3 : уџбеник за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. 

Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и 

Светлана Мирковић. – 1. изд. − 2005.  

Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и 

Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2006.  

Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и 

Светлана Мирковић. – 3. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2007. 

Орбита 3 : радна свеска за VII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и 

Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна 

средства, 2007. 

Орбита 4 : уџбеник за VIII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2007. 

Орбита 1 : уџбеник за V разред, прва година учења / Предраг Пипер, Марина 

Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2007. 

Орбита 1: радна свеска за V разред, прва година учења / Предраг Пипер, Марина 

Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2007. 

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1996.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 1997.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2000.  



Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2001.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2002.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 6. прерађено изд. − Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2003.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2004.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 8. изд. − Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2005.  

Давайте дружить! 4 : уџбеник за VIII разред основне школе / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 9. изд. – Београд : Завод за уџбенике 

и наставна средства, 2006. 

Давайте дружить 1 : касете за прву годину учења, V разред основне школе / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1993. 

Давайте дружить 2 : касете за другу годину учења, VI разред основне школе / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1993. 

Давайте дружить 2 : компакт-диск за другу годину учења, VI разред основне 

школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1993  

Давайте дружить 3 : касете за трећу годину учења, VII разред основне школе / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1993. 

Давайте дружить 4 : касете за четврту годину учења, VIII разред основне школе / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1993.  

Давайте дружить 4 : компакт-диск за четврту годину учења, VIII разред основне 

школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1994. 

Орбита 3 : аудио-касете за VII разред / Предраг Пипер и други. − Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2005. 

Орбита 3 : компакт-диск за VII разред / Предраг Пипер и други. − Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 2005. 

Орбита 4 : CD за VIII разред / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. − Београд : Завод за уџбенике, 2007. 

Орбита 1 : CD за прву годину учења, за V разред / Предраг Пипер, Марина 

Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике, 2007. 

Руски језик : касете за другу годину учења, VI разред / Предраг Пипер, Марина 

Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за уџбенике, 2007  



Руски језик : компакт-диск за другу годину учења, VI разред основне школе / 

Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – Београд : Завод за 

уџбенике, 2008.  

Орбита 3 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за VII разред 

основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. 

изд. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. 

Орбита 4 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за VII разред 

основне школе / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана Мирковић. – 1. 

изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2007. 

Орбита 1 : приручник за наставнике уз уџбеник за руски језик за V разред основне 

школе, прва година учења / Предраг Пипер, Марина Петковић и Светлана 

Мирковић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2007. 

 

Руски језик за I разред гимназије : други страни језик : прва година учења / Предраг 

Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић. – [1. изд.]. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2000. 

Руски језик за II разред гимназије и угоститељске школе : други страни језик, друга 

година учења / Предраг Пипер и Вучина Раичевић. – 1. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2003. 

Руски језик за II разред гимназије и угоститељск школе : други страни језик, друга 

година учења / Предраг Пипер и Вучина Раичевић. – 2. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2005.  

Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Вучина Раичевић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2000.  

Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Вучина Раичевић. – 2. изд. − Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2002. 

Руски језик за II разред : други страни језик, прва година учења / Предраг Пипер, 

Марина Петковић и Вучина Раичевић. – 3. прерађено изд. − Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2006.  

Руски језик : за III разред средње школе : други страни језик : трећа година учења4 / 

Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод 

за уџбенике и наставна средства, 1989. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1994. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm  

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1995. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1997. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

                                                 
4 Издања: 1989/1, 1993/2, 1994/3, 1995/4, 1997/5 



Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 5. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1999. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 6. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2001. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 7. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 2003. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за III разред : други страни језик, трећа година учења / Предраг Пипер, 

Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 8. прерађено изд. − Београд : Завод за 

уџбенике, 2007. – 163 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-

туристичке струке : други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, 

Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника ; Титоград : 

Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, стварање уџбеника 

и уџбеничке литературе, 1990. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-

туристичке струке : други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, 

Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника ; Титоград : 

Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, стварање уџбеника 

и уџбеничке литературе, 1993. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-

туристичке струке : други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, 

Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – 2. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника ; Титоград : 

Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, стварање уџбеника 

и уџбеничке литературе, 1994. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-

туристичке струке : други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, 

Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – 3. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства ; Нови Сад : Завод за издавање уџбеника ; Титоград : 

Републички завод за унапређивање васпитања и образовања, стварање уџбеника 

и уџбеничке литературе, 1995. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик : за IV разред средње школе културолошко-језичке и угоститељско-

туристичке струке : други страни језик : четврта година учења / Предраг Пипер, 

Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике и 

наставна средства, 1998. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг 

Пипер, Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 5. изд. − Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2000. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг 

Пипер, Андреј Тарасјев и Раичевић Вучина. – 6. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2002. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 



Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг 

Пипер, Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 7. изд. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2005. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг 

Пипер, Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 8. прерађено изд. − Београд : 

Завод за уџбенике, 2007. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за IV разред : други страни језик, четврта година учења / Предраг 

Пипер, Андреј Тарасјев и Вучина Раичевић. – 9. прерађено изд. − Београд : 

Завод за уџбенике, 2013. – 123 стр. : илустр. ; 24 cm 

Руски језик за I разред: 2. страни језик, 1. година учења  / Предраг Пипер, Марина 

Петковић и Вучина Раичевић. – 4. изд. – Београд, Завод за уџбенике, 2008.  

Руски језик за II разред: 2. страни језик, 2. година учења  / Предраг Пипер и Вучина 

Раичевић. – 3. изд. – Београд, Завод за уџбенике, 2008. 
 

Преводи 

 

Лингвистички списи / Јан Бодуен де Куртене ; превео, приредио и предговор 

написао Предраг Пипер. – Нови Сад : Књижевна заједница, 1988. – 241 стр. ; 21 

cm. – (Библиотека ''Antropos'' ; књ. 22) 
 Књига поред дванаест општелингвистичких радова Јана Бодуена де Куртенеа, у избору П. Пипера 

као преводиоца и приређивача, садржи уводну студију (Предговор, стр. 7–31), у којој је дан 

општи поглед на генезу научних схватања и теорија Јана Бодуена Де Куртенеа и на његово место 

у историји лингвистике. П. Пипер је дао и одабрану библиографију радова Јана Бодуена де 

Куртенеа, одабрану библиографију радова о његовом делу као и три регистра (предметни, 

именски и језички). 

 Рец.: Живи jeзици (Београд), 1988, ХХХ, 1/4, стр. 90–93. (В. Половина) 

 SOL (Zagreb), 1989, 4/2, str. 127–130. (D. Vojvodić)    

 Књижeвни jeзик (Сарајево), 1989, 18/1, стр. 55–57. (М. Кoвaчeвић) 

 Quorum (Zagreb), 1989, 5/2, str. 393–395. (J. Trtak) 

 Б. Дaбић: Прoсвjeтни лист (Сaрajeвo), 1990, 790, стр. 14.  

 Acta Universitatis Vratislaviensis, Nr 1373, Slavica Wratislaviensia LXXII, Wroclaw 1992, s. 131– 

 134. (J. Sokołowski) 

 

Марија Жуков, Маршал Жуков : мој отац. – Београд : Чигоја штампа, 2009. – 186 

стр. [Са Александром Младеновићем, Превод с руског, Објашњења неких 

личних имена, појединих речи и појмова, Напомена преводилаца] ISBN 978–86–

7558–69–7  
 

 

Издања која је П. Пипер уредио као главни уредник или ко-уредник 
 

Словенске културе и историја међусловенских веза : зборник радова / ур. [П. 

Пипер] и Сима Бабић. – Београд : Библиотека града Београда : Друштво српско–

руског пријатељства, 1996. 

Зборник Матице српске за славистику 1998, св. 54/44 – 2010, св. 77. 

Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика. – Београд : САНУ, 2006. – 

(Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 1). 

Семантичка проучавања српског језика / уредници М. Радовановић и П. Пипер. – 

Београд : САНУ, 2008. –  (Српски језик у светлу савремених лингвистичких 



теорија ; књ. 2) 

Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика : у част 

академика Светлане Толстој / уредници П. Пипер и Љ. Раденковић. – Београд : 

САНУ, 2008. –  (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 

3) 

Lingvistika Milke Ivić / urednici Predrag Piper i Milorad Radovanović. – Beograd : XX 

vek, 2008.  

Јужнословенски филолог, 2008, LXIV – 2010, LXVI 

Јужнословенски језици. – Београд : Београдска књига, 2009. [аутори: З. 

Тополињска, В. Малџијева, М. Ђукановић, П. Пипер] 

Енциклопедија српског језика. Т. 1. – Београд : САНУ : Завод за уџбенике ; Нови 

Сад : Матица српска. [89 редигованих чланака из српске филологије и лингвистике 

предатих за штампу] 

Контрастивна проучавања српског језика : правци и резултати / уредили Иван 

Клајн и Предраг Пипер. – САНУ : Београд, 2010. 

Методологија лингвистичких истраживања : зборник семинарских радова. 

Београд, 2003. 

Grammaticalization and Lexicalization in Slavic Languages: Joint International 

Symposium, November 11-14, 2011. Abstracts. – Ed. Predrag Piper, Motoki 

Nomachi. - Sapporo: Slavic Research Center and the Commission on the 

Grammatical Structure of the Slavic Languages of the International Committee of 

Slavists, 2011. 

В. такође: Интернет издања 
 

 

Прилози у периодици, зборницима и посебним издањима 

 

1977. 

Обележавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама у 

савременом руском и савременом српскохрватском књижевном језику // Прилози 

проучавању језика (Нови Сад). – ISSN 0555–1137. – 13/14 (1977–1978), 1–51. 
Скрaћeнa вeрзиja aутoрoвoг мaгистaрскoг рaдa и пoчeтaк истрaживaњa прoблeмaтикe кoja ћe 

1997. дoбити oблик тeoриje сeмaнтичких лoкaлизaциja. Први и joш увeк нajoбимниjи 

дoслeднo структурaлистички извeдeн кoнтрaстивни синтaксички oпис у српскoj славистици.  

 

В. О. Можаева. ''Выражение обстоятельственных отношений в русском языке''. 

Москва, 1977 : [приказ] // Strani jezici (Zagreb). – ISSN 0351–0840. – 3/4 (1977), 

240–243. 

 

1978. 
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магистарски рад. – Нови Сад : [Весна Вукићевић], 2007. – 133 листа. 



Тања Гаев, Семантика бројева у руском, украјинском и српском језику : на 

материјалу фолклора XIX века : магистарски рад. – Београд: [Тања Гаев], 2007. – 

166 листова. 

Ана В. Голубовић, Библиографија у часопису „Јужнословенски филолог“ : 

магостарски рад. – Београд : [Ана Голубовић], 2007. – 172 листа. 

Марина Г. Обижајева, Граматика словенског језика Стефана Вујановског (пре 

1785. године) у поређењима с руским граматикама истог језика 17. и прве 

половине 18. века, односно српским граматикама 18. века : магистарски рад. – 

Београд: [Марина Обижајева], 2007. – 107 листова.  

Ненад Б. Ивановић, Апстрактне именице у српском језику : творбени и 

семантички аспект : магистарски рад. – Београд : [Ненад Ивановић], 2008. – 189 

листова. 

Милена Н. Јакић, Утицај карактеристике асоцијата на брзину обраде стимулуса : 

магистарски рад. – Београд : [Милена Јакић], 2008. – 171 лист. 

Предраг Обућина, Семантичка терминологија пољског језика у поређењу са 

српским : магистарски рад. – Београд : [Предраг Обућина], 2008. – 196 листова.  

Сњежана Петковић, Библиотека Захарија Орфелина : магистарски рад. – Београд : 

[Сњежана Петковић], 2008. – 188 лист. 

Милош Утвић, Коначни аутомати у регуларној именској деривацији : магистарски 

рад. – Београд, Математички факултет: [Милош Утвић], 2008. – 101 стр. 

Мирјана Мандић, Усвајање временских прилога на узрасту од 1;6 до 4;0 : 

магистарски рад. – Београд : [Мирјана Мандић], 2009. – 213 листова. 

Ана В. Пантелић, Конотативно груписање вербалних асоцијата у зависности од 

семантичких карактеристика вербалних стимулуса : магистарски рад. – 

Београд : [Ана Пантелић], 2009. – 134 листа. 

Драгана Поповић, Говорни жанр савета у руском и српском језику : магистарски 

рад. – Нови Сад : [Драгана Поповић], 2010. – 178 листова. 

Анжела Прохорова, Функционални типови језичке метафоре у делу Марине 

Цветајеве (црна и бела боја) : магистарски рад. – Нови Сад : [Анжела 

Прохорова], 2004. 

 

Реферати за (ре)избор у универзитетска наставна звања 

или у научна звања (председник комисије) 

у Београду, Новом Саду, Никшићу, Kосовској Митровици, Крагујевцу: 

 

Ивана Антонић, Здравко Бабић, Биљана Вићентић, Дојчил Војводић, Александра 

Вранеш, Јелена Гинић, Ана Голубовић, Светлана Гољак, Владимир Дајовић, Дара 

Дамљановић, Вукосава Ђапа-Иветић, Драгана Керкез, Маријана Киршова, Ксенија 

Кончаревић, Радован Матијашевић, Лука Меденица, Ксенија Међеши, Марија 

Межински, Душанка Мирић, Љубо Милинковић, Бојана Мишковић, Јелена 

Пантелић-Младеновић, Марина Николић, Слободанка Перкучин, Људмила 

Поповић, Јелена Радовановић, Милан Радовановић, Вучина Раичевић, Митра 

Рељић, Дојчило Рудан, Вера Борисенко Свинарски, Ивана Секицки, Милена 

Славић, Марија Стефановић, Стефан Стојановић, Богдан Терзић, Радослава 

Трнавац, Катја Јуршић Хузјан, Александар Шево... 
 
 



Рецензије за издавачке куће 

 

Владимир П. Гудков, Џепни српскохрватско–руски речник : 10000 речи. – 3. 

прерађено и допуњено изд. – Москва : Руски језик, 1985. – 430 стр. 

Радмило Маројевић, Посесивне изведенице у староруском језику: антропонимски 

систем топонимија "Слово о полку Игорове". – Београд : Филолошки факултет, 

1985. – 158 стр.  

Славистички зборник. Књига I: Радован Кошутић и развој југословенске 

славистике. – Београд : Савез славистичких друштава СР Србије, 1986. 

Стана Ристић, Начински прилози у савременом српскохрватском књижевном 

језику: лексичко-граматички приступ. – Београд : Институт за српскохрватски 

језик, 1990. – 172 стр.  

Богдан Терзић, Руско–српске језичке паралеле. – Београд : Славистичко друштво 

Србије, 1999. – 350 стр. –  (Славистичка библиотека ; књ. 4) 

Петар Буњак, Преглед пољско–српских књижевних веза (до II светског рата). – 

Београд : Славистичко друштво Србије, 1999. – 182 стр. –  (Славистичка 

библиотека ; књ. 4) 

Људмила Поповић, Епистоларни дискурс у украјинском и српском језику. –  

Београд : Филолошки факултет, 2000. 

Дара Дамљановић, Руски језик у Србији : уџбеници до 1941. године. – Београд : 

Филозофски факултет, 2000. – 310 стр.  

Vĕra Novotná, Rečnik srpsko–čeških homonima. – Beograd : Čigoja, 2003.  

Хироши Јамасаки-Вукелић, Јапанско–српски и српско–јапански речник: са 

кратком граматиком јапанског језика. –  [1. изд.]. – Београд : Завод за 

уџбенике и наставна средства, 2003. – 437 стр.  

Чеси и Срби у сусрету: Od Moravy k Moravě. Z historie česko–srbských vztachů v 19. a 

20. století. – K vydání připravili Ladislav Hladký a Václav Štěpánek ve spolupráci s 

Bronislavem Chocholáčem a Liborem Janem. – Brno : Matica moravská ve 

spolupráci s Maticí srbskou, 2005. – 312 str. 

Срето Танасић, Синтаксичке теме. – Београд : Београдска књига, 2005. – 229 стр.  

Ксенија Кончаревић, Језик и православна духовност: студије из лингвистике и 

теологије језика. – Крагујевац : Каленић, 2006. 

Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, Српски језички 

приручник. – 2. издање. – Београд : Београдска књига, 2006. – 336 стр. 

Лексика и семантизација : тематска условљеност лексике и њена семантизација у 

настави руског језика. – Београд : Филолошки факултет, 2006. – 194 стр.  

Људмила Поповић и Милена Ивановић, Са украјинским у свет. – Београд, 2006. 

Милан Шипка, Језик и политика, Београд, 2006. 

Иван Клајн, Милан Шипка, Страни изрази и изреке : правне норме, максиме, 

 сентенције, афоризми (из латинског, грчког и савремених европских језика).  

– Нови Сад : Прометеј, 2007. – 327 стр. 

Ружица Бајић, Богослужбени језик у Српској православној цркви : прошлост, 

савремене стање, перспективе. –  [Бањска] : Манастир Бањска ; Београд : 

Институт за српски језик САНУ, 2007. – 413 стр. 

Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика. – Београд : САНУ, 2006. – 

(Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 1). 



Семантичка проучавања српског језика / уредници М. Радовановић и П. Пипер. – 

Београд: САНУ, 2008. –  (Српски језик у светлу савремених лингвистичких 

теорија ; књ. 2) 

Етнолингвистичка проучавања српског и других словенских језика : у част 

академика Светлане Толстој / уредници П. Пипер и Љ. Раденковић. – Београд : 

САНУ, 2008. –  (Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија ; књ. 

3) 

Људмила Поповић, Језичка слика стварности: когнитивни аспект контрастивне 

анализе. – Београд : Филолошки факултет, 2008. – 308 стр.  

Маријa Стефановић, Категорија аниматности у српском и руском језику. – Нови 

Сад : Академска књига, 2008. – 257 стр. 

Категоријата сегашност во словенските и во балканските јазици / ред. Зузана 

Тополинска. – Скопје : МАНУ, 2008. 

Соња Маринковић, Методологија научно–истраживачког рада у музикологији. – 

Београд : Факултет музичке уметности ; Нови Сад : Матица српска, 2008. 

Рада Стијовић, Српски језик : норма и пракса : прилози писаној и говорној 

комуникацији. – Београд : Чигоја штампа, 2009. – 202 стр. 

Стана Ристић, Модификација значења и лексички модификатори у српском језику. 

– Београд : Институт за српски језик САНУ, 2009. – 242 стр. (Монографије / 

Институт за српски језик САНУ ; књ. 10) 

Језик струке : теорија и пракса зборник радова / ур. Јулијана Вучо. – Београд : 

Универзитет, 2009. – 740 стр.  

Софија Мићић, Студије о језику медицине у енглеском и српском. – Београд : 

Београдска књига, 2009. – 238 стр. –  (Библиотека Пут у речи / [Београдска 

књига] ; књ. 16) 

Рајна Драгићевић, Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. – Београд : 

Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010. 

Марина Николић, Теорија језичке културе: у науци о српском језику и славистици. 

– Београд : Институт за српски језик САНУ, 2010. – (Монографије / Институт за 

српски језик САНУ ; 11) 

Дара Дамљановић, Ксенија Кончаревић, Настава и методика наставе руског 

језика у Србији у XIX I XX веку: прилози за историју. – Београд : Славистичко 

друштво Србије, 2010. 

Контрастивна проучавања српског језика : правци и резултати / уредили Иван 

Клајн и Предраг Пипер. – САНУ: Београд, 2010. 

Душанкa Мирић, Упитни исказ у руском и српском језику. – Нови Сад : 

Филозофски факултет, 2010. (Електронска верзија за факултетски сајт) 

Oд Мораве до Мораве II = Od Moravy k Moravě II. / уредили др Верица Копривица и 

др Вацлав Штјепанек. – Нови Сад : Матица српска ; Брно : Матица моравска. (У 

штампи) 

Дојчил Војводић, Функционално-семантичко поље футуралности у савременом 

руском, пољском, и српском језику. – Београд : Београдска књига. (У штампи) 

Маја Ђукановић и Жељко Марковић, Основи граматике словеначког језика. 

Београд, 2000. 
Никита В. Супрунчук, Субстантивное словоизменение сербского языка: синтез 

словоформ. Минск, 2011. 



Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции (МАНУ) и др. 

(Рецензија монографије ИЦАЛ) 
 
 

Рецензије дисертација одбрањених у Русији и Белорусији (отзывы) 

 

Алина Ю. Маслова, Коммуникативно-семантическая категория побудительности 

и ее реализация в славянских языках (на материале сербского и болгарского 

языков в сопоставлении с русским), диссертация на соискание ученой степени 

доктора филологических наук. Санкт–петербургский государственный 

университет, 2009. 

Светлана В. Стеванович, Национальная специфика оппозиции „близкий–далекий“ в 

русском и сербском языках, диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук. Томский государственный университет, 2005. 

Никита В. Супрунчук, Субстантивное словоизменение сербского языка: синтез 

словоформ, диссертация на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. Белорусский государственный университет. Минск, 2005. 

Драгана Дракулич-Прийма, Фразеологические единицы фразеосемантического 

поля лжи и  обмана в русском языке на фоне сербского языка, диссертация на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук. Санкт-

петербургский государственный университет, 2012. 

 

 

Додатак за 2015. годину 

 

Поред наставних обавеза на основним, мастер и докторским студијама на 

Филолошком факултету Универзитета у Београду (Увод у славистику 1 и 2, Руски 

језик 7 и 8 /Синтакса/, мастер студије: Методологија лингвистичких истраживања, 

Лингвистичка русистика; докторске студије: Историја и теорија проучавања 

словенских језика), П. Пипер је у 2015. години такође имао научне и организационе 

обавезе. У САНУ је секретар Одељења језика и књижевности, члан Председништва 

САНУ, Издавачког одбора, Управног одбора Фонда за научна истраживања, 

председник Одбора за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и 

књижевностима и члан Одбора за српски језик у светлу савремених лингвистичких 

теорија Одељења језика и књижевности, председник УО Фонда «Ђорђе Зечевић» за 

заштиту и унапређивање ћирилице. Потпредседник  је Уређивачког одбора Српске 

енциклопедије. У Матици српској је члан УО МС, члан Одељења за књижевност и 

језик и Лексикографског одељења, члан уредништва едиције Студије о Србима и 

члан Одбора за додељивање награде за неговање ћирилице. На Филолошком 

факултету је председник Савета Центра за српски као страни језик. Члан је Одбора 

за додељивање награде «Павле и Милка Ивић» Славистичког друштва Србије, чији 

је такође члан. Члан је Научног већа Института за српски језик САНУ и сарадник је 

на пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика Института за 

српски језик САНУ. Члан је Одбора за стандардизацију српског језика. Главни је 

уредник часописа Јужнословенски филолог, члан уредништва часописа Материалы 

к славяно-русскому языкознанию (Воронеж), и Съпоставително езикознание 



(Софија), Восточно-европейское обозрение (Олштин), Studia Linguistica Polono-

Meridianoslavica (Скопље), Славистички студии (Скопље); члан научног савета 

часописа Studia z filologii polskiej i słowiańskiej (Варшава), Slavia Meridionalis 

(Варшава) и програмског одбора скупа 13-е Международные Карские чтения 

(Гродно)... 

Библиографија Предрага Пипера за 2015. годину 

 Књиге 

Српски у кругу словенских језика: граматичка и лексичка поређења. - Београд: 

NM Libris, 2015. - 332 стр.  

Нормативна граматика српског језика / Предраг Пипер, Иван Клајн. - 

Ијекавско изд., измијењено и допуњено (према другом екавском изд.) - Нови Сад: 

Матица српска, 2015. - 590 стр. 

Живот језика: разговори са Предрагом Пипером / Милош Јевтић. - Београд: 

Београдска књига, 2015. - 140 стр. 

 Чланци 

О сопоставительных исследованиях русского и сербского языков. У зб. Русский 

язык в исследованиях сербских славистов. - Ред. Предраг Пипер и Ксения 

Кончаревич.  - Белград: Филологический факультет, 2015, с. 35-67. 

О Нормативој граматици српског језика. - Трибина Библиотеке САНУ,  год. 

III, бр. 3, 43-47. 

Митра Рељић, Српски језик на Косову и Метохији данас (социолингвистички и 

лингвокултуролошки аспект), Београд: САНУ; Косовска Митровица: Филозофски 

факултет Универзитета у Приштини, 2013, 363 стр. (Посебна издања САНУ, 

Међуодељењски одбор за проучавање Косова и Метохије; књ. 673; Одељење 

историјских наука, књ. 30). -  Јужнословенски филолог, 2015, 71, 1-2, 110–119.  

Vera Mitrinović, Południe – Połnoc: Serbsko–polskie paralele językowe. – Poznań: 

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2012. – 386 s. -  Јужнословенски филолог, 2015, 71, 1–

2, 138–14. 

Марина Николић, Категорија степена у српском језику:сложена реченица. − 

Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014. − 307 стр. Јужнословенски филолог 

2015, 71/3-4, 325–335.   

У 2015.  објавио и неколико уџбеника за основну и средњу школу (нова 

издања), говорио на више језичких и књижевних трибина у Београду, Новом Саду, 

Ваљеву, Крагујевцу. Дао неколико интервјуа за дневне листове и радио. 

17. јуна 2015. изабран за иностраног члана МАНУ; 30. октобра на Сајму књига 

је Матици српској као издавачу уручена повеља за најтраженију књигу на штанду 

Републике Српске, а то је било треће (прво ијекавско) издање Нормативне 

граматике српског језика (П. Пипер, И. Клајн); 17. новембра П. Пипер је постао 

носилац новоустановљене повеље "Радован Кошутић" за животно дело и 

референтне монографије објављене у последње три године, коју даје Славистичко 

друштво Србије; 22. новембра уручена му је плакета Коларчеве задужбине за 

дугогодишињу успешну сарадњу са том угледном установом. 

 

 

 

   



        
 


