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ПРЕДГОВОР 

Овај је уџбеник намењен првенствено студентима модула Српска 

књижевност и језик Филозофског факулета у Новом Саду, о чему сведочи и 

чињеница да му је наслов једнак називу курса који студенти наведене групе 

слушају у свом другом семестру студирања. Међутим, то не значи да он не 

може бити од користи и свим другим студентима који изучавају 

морфологију и дериватологију српског језика, пре свега студентима модулâ 

Српски језик и књижевност и Српски као нематерњи и страни језик и 

књижевност.  

Пратећи силабус предмета Стандардни српски језик 2: 

Морфологија, уџбеник смо замислили као средство које ће студентима на 

једном месту пружити обједињена основна сазнања, превасходно, из 

морфологије и, у знатно мањој мери, дериватологије српског језика, која ће 

бити праћена краћим практикумом. Дакле, ово није уџбеник посвећен 

теоријској морфологији, чији би предмет проучавања био језик уопште а 

српски би био само (једна од) илустрација обрађиваних феномена, већ он 

представља синтезу различитих, одраније познатих чињеница о 

морфологији српског језика као и ауторовог приступа проучавању датог 

проблема. Имајући у виду претпостављене кориснике уџбеника, трудили 

смо се да нам језик буде што разумљивији и тако ближи студентима, 

ослобођен сложеног појмовно-терминолошког апарата и научне апаратуре, 

како то понекад уме бити случај у пракси креирања универзитетских 

уџбеника. Такође, уџбеник донекле има и улогу језичког, чак и 

правописног, приручника, што је последица нашег искуства из сада већ 

дводеценијског бављења универзитетском наставом овог и њему сродних 

предмета. Отуд се у уџбенику сасвим свесно дају и осврти на 

(морфо)синтаксичке проблеме као и поједини примери везани за честа 

језичка огрешења у областима које, строго узевши, не би требало да буду 

предмет његовог бављења, али који, надамо се, неће бити наодмет његовим 

корисницима. 

Имајући све то у виду, надамо се да смо успели у својим намерама 

да сачинимо књигу која ће бити од помоћи и користи студентима, при чему 

је, разуме се, као и увек, свака омашка искључиво ауторова кривица, а 

свака накнадна сугестија више него добродошла. У вези с последњим, на 
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овом месту не можемо а да се не захвалимо, на више него корисним 

сугестијама и примедбама, рецезенткињама уџбеника: проф. др Гордани 

Штасни, проф. др Гордани Штрбац, проф. др Амели Шеховић и доц. др 

Вирни Карлић, као и колеги, проф. др Страхињи Степанову. 



 

Глава I. МОРФОЛОГИЈА 
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1. ОДРЕЂЕЊЕ И ПРЕДМЕТ МОРФОЛОГИЈE  

Морфологија1 се традиционално тумачи као део науке о језику који 

проучава структуру, облике и врсте речи, мада јој се границе па, сходно 

томе, и дефиниција неретко различито одређују. Уколико је схватимо у 

ширем смислу, како се то донедавно чинило (а понекад се још и чини), тада 

је предмет интересовања морфологије и творба речи. Ипак, данас се творба 

речи (или, како се често назива, дериватологија) углавном сматра 

самосталном лингвистичком дисциплином, посве равноправном с осталим, 

па тако и с морфологијом. Поред тога, сâм термин морфологија може се 

користити у два значења: већ наведеном, као један од појавних облика 

лингвистике,2 али и у знатно ужем – као део језичког система једног, 

конкретног језика.3 Ми ћемо се у књизи користити обама значењима, при 

чему ће разлика међу њима бити јасно контекстуално одредива.  

Оно што је несумњиво пак јесте да морфологија са синтаксом чини 

основни део граматике. Наиме, она је централна лингвистичка дисциплина 

зато што је реч, основни предмет проучавања морфологије, она спона која 

спаја фонологију, синтаксу и семантику: речи имају своје фонолошке 

одлике, повезивањем се удружују у реченице, којима се пак преносе мисли. 

Стога не чуди чињеница да је историја морфолошке анализе веома дуга, 

вероватно колико и само проучавање језика: колико нам је данас познато, 

започиње чувеним староиндијским граматичарем Пањинијем (4. или чак 6–5. 

век п. н. е.), који је уобличио 3959 правила морфологије у санскрту. Након 

њега и грчки и римски граматичари бавили су се морфологијом својих 

језика, да би проучавања морфолошке структуре различитих језика, пре 

свега латинског и арапског, била настављена током средњег века. Ипак, сâм 

термин морфологија знатно је млађи и обично се везује за два немачка 

великана – Јохана Волфганга Гетеа (1749–1832) и Аугуста Шлајхера (1821–

1868). Наиме, док је први предложио да се новоскована реч морфологија, 

 
1 Ради лакше уочљивости, курзивом и подвлачењем ћемо у тексту означавати 

термине из Регистра појмова на оним местима где се дефинишу. 

2 Наравно, и тако схваћеној морфологији може бити посвећен један универзитетски 

уџбеник, о чему сведочи врло добар уџбеник Kovačević 2021. 

3 Тако да можемо, с пуним правом, конструисати реченицу попут: „Морфологија 

српског језика веома је сложена.”  
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настала од двеју грчких основа (грч. morphē ‘облик’, logos ‘наука’), почне 

користити у природним наукама,4 у науку о језику тај је термин 1859. године 

увео други, чувени немачки лингвиста компаративиста.  

1.1. Морфема, реч и аломорфи морфема 

Људски језик је сложен, артикулисан, што значи да је и сваки исказ 

такав – комплексан а тиме и рашчлањив, дељив на јединице које имају 

различите улоге у њему.5  Андре Мартине (1908–1999), познати француски 

лингвиста структуралиста, сматрао је да постоје два вида сегментације 

језика, тј. тзв. двострука артикулација језика: раван значењских јединица или 

јединица граматике (прва артикулација) и фонемска раван (друга 

артикулација), које поседују и различите језичке јединице.  

Морфема је најмања језичка јединица прве језичке артикулације те се 

обично одређује као минимална језичка јединица која има лексичко или 

граматичко значење, односно као најмања језичка јединица састављена од 

једне или више фонема која има способност да пренесе неку апстрактну 

информацију и која се повезује у јединице вишег реда – речи. Она је 

истовремено и најмања јединица којом барата и којом се бави морфологија. 

 Јединице вишег ранга, речи, на нивоу ове језичке артикулације деле 

се на јединице које (најчешће) имају гласовни део и значење, али које се не 

могу даље сегментирати без последица на информативном плану (нпр. [пад-

а-киш-а] : [п-а-д-а-к-и-ш-а]). Друкчије речено, морфеме се повезују, 

уједињују у језичке јединице вишег реда – речи, али то се повезивање не 

одвија мимо правила, стихијски. Напротив: редослед морфема строго је 

утврђен у сваком језику, па тако и у српском, и не може подлегати 

индивидуалним и/или насумичним обрасцима, јер би у супротном то 

негативно утицало на могућност споразумевања међу говорницима истог 

језика.  

Реч се пак може дефинисати с више аспеката и на различите начине – 

чак на десетине њих, по чему, уз реченицу, нема премца међу осталим 

језичким јединицама – али се обично одређује као најмање један глас или 

 
4 Отуд је ова реч и данас део терминолошког апарата различитих наука (нпр. 

археологије, архитектуре, биологије, геологије, физиологије). 

5 О материји изнесеној у овом потпоглављу види више у Subotić, Sredojević, 

Bjelaković 2012. 
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скуп гласова који имају облик, значење и синтаксичку функцију.6 Дакле, 

како видимо, реч у говору мора бити гласовно реализована, за разлику од 

морфеме (барем већине врста), што ћемо видети нешто ниже у тексту. Као 

што смо већ рекли, управо је реч основни предмет интересовања 

морфологије, те ћемо се у књизи највише бавити врстама речи. 

Лексема се пак обично дефинише као основна јединица именовања и 

основна јединица лексичког система, односно, како се некад одређује, 

основна апстрактна јединица значења. Њу чине сви граматички, тј. појавни 

облици и сва значења једне речи, те се у језицима с развијеном 

морфологијом, какав је управо српски, види јасна разлика између речи и 

лексема.  

Наравно, и морфеме, као резултат прве језичке артикулације, морају 

од нечег бити сачињене. Тиме долазимо до друге језичке артикулације и 

јединица које се везују за њу – фонема. Наиме, фонеме су јединице добијене 

другом артикулацијом језика, које се комбинују у језичке јединице вишег 

реда – већ поменуте морфеме – по правилима специфичним за сваки језик. У 

језицима се помоћу сразмерно малог броја фонема (просечно их је 27, и не 

више од 507), а свакако ограниченог, граде хиљаде и хиљаде морфема, 

односно стотине хиљада речи. 

У српском језику се у истој речи може употребити више једнаких 

фонема (нпр. /баба/, /баобаб/), али постоји тенденција ка избегавању њиховог 

удвајања. Изузетак, међутим, представљају тзв. геминате – два идентична 

минимална сегмента, тј. два иста гласа у контактном положају, један поред 

другог. Најчешће су у питању сугласници, али се тако удвојени могу наћи и 

самогласници (нпр. /најјачи, поддијалекат, једнообразан/). Ипак, чињеница 

да се геминате региструју у правопису не значи нужно да такво њихово 

удвајање у писању заиста увек прати и изговор два иста сугласника или 

макар продужени изговор једног сугласника. Заправо, обично се изговара 

само један глас те можемо рећи да се и овде, барем у неким случајевима, 

српски правопис удаљава од себи својственог фонолошког проседеа.  

 
6 Нешто друкчије одређење речи даје се у Гортан-Премк 2004: 16–17. 

7 Српски језик је са својих 30 фонема врло близу те просечне вредности, док је 

енглески с 44 натпросечно богат. С друге стране, ротокас, језик којим се говори на 

острву Бугенвил (Папуа Нова Гвинеја), има их свега 11.  
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Будући веома бројне, морфеме, сасвим очекивано, могу да се деле у 

различите (под)врсте. Заправо, у речима се могу наћи две основне врсте 

морфема: (1) коренске и (2) афиксалне, при чему се потоње деле у неколике 

подврсте.  

(1) Коренске морфеме присутне су у свакој речи и оне носе основно, 

лексичко значење речи, најнижег степена апстрактности, те се још називају и 

лексичким морфемама. Да би биле носиоци значења, морају бити гласовно 

реализоване, односно никада се не могу јавити као тзв. нулте морфеме. Број 

коренских морфема у сваком је језику (теоретски) неограничен и у 

корелацији је с богатством лексикона једног језика: што је више речи у 

једном језику то ће у њему бити и више коренских морфема, и обратно. 

Ипак, то не значи да је број коренских морфема у једном језику једнак броју 

речи у њему. Наиме, морфемâ је знатно мање него речи, за шта је веома 

илустративан пример морфеме /глав-/, потврђене у барем 325 различитих 

речи српског језика (нпр. /глава/, /главица/, /главосеча/, /главоножац/ и сл.).  

(2) Афиксалне морфеме (= афикси) не налазе се нужно у свакој речи 

или у сваком облику речи и њихов је инвентар у једном језику ограничен и 

обично није одвише велик, чак ни у изразито флективним језицима, тј. оним 

са сложеном морфологијом, те такав случај није ни у српском језику.  

Ове се морфеме деле на две веће подгрупе: (а) деривационе и (б) 

граматичке морфеме. 

(а) Деривационе морфеме граде нове речи, те се називају и творбене 

морфеме.8 Оне модификују значење коренских морфема, па је њихова 

семантика апстрактнија од значења морфема на које се додају. С обзиром на 

то где стоје у односу на коренску морфему, деле се на: 

– префиксалне морфеме – долазе испред коренске морфеме или, ређе, 

неке друге префиксалне морфеме (нпр. /од-/, /пре-/, /су-/). Јављају се пре 

свега код глагола, али нису ретке ни код именица и придева. Заједничка им је 

одлика да морају бити гласовно реализоване те да се њиховим додавањем на 

већ постојећу реч добија реч с промењеним лексичким или граматичким 

значењем, која је, међутим, увек представник исте морфолошке класе као и 

 
8 Синонимични, прозирни термин речотворне морфеме, попут свог пандана 

обликотворне морфеме, чешће се користи у хрватској лингвистичкој терминологији, 

док у српској само по изузетку. 
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реч од које је добијена (нпр. глагол певати > глагол запевати; именица 

пуковник> именица потпуковник; придев леп, -а, -о > придев прелеп, -а, -о). 

– ин(тер)фиксалне морфеме – за разлику од неких других језика 

(нпр. семитских), у српском и словенским језицима уопште правих 

инфиксалних морфема заправо и нема будући да су то оне морфеме које 

попут некаквог клина ‘цепају’ коренске морфеме. Међутим, у нашој 

лингвистици под њима се традиционално подразумевају две врсте морфема 

које долазе након коренске морфеме: тзв. проширења основе, било 

сингуларска (нпр. дете-т-а; време-н-а) било плуралска (нпр. брод-ов-и; 

кључ-ев-и), односно тзв. спојни вокали, тј. морфеме које попут каквог лепка 

спајају две коренске морфеме у једну реч9 (нпр. сед-о-кос; оч-е-видац10). 

Видимо да док прве, строго узевши, нису творбене јер се њима не творе нове 

речи, већ само различити облици једне исте речи – друге то свакако јесу. 

Међутим, понекад се прави значењска разлика између инфиксалних и 

интерфиксалних морфема: док се прве јављају унутар коренске морфеме, 

друге повезују две морфеме, што значи да би горенаведена проширења 

основе и спојни вокали спадали у потоњу групу. 

– суфиксалне морфеме11 – долазе после коренске морфеме и у правом 

смислу су творбене јер се њима заиста граде нове речи, не само именске 

(нпр. пис-ар, плав-каст) већ и глаголске (нпр. пре-трч-ава-ти) као и неке 

непроменљиве (нпр. прилог на-глав-це). Новодобијене речи имају 

промењено лексичко или, не тако ретко, граматичко значење (нпр. грање, 

кокошка, пилад), при чему су често представници различитих морфолошких 

класа (нпр. глагол пећи > именица пекар > придев пекарски, -а, -о).12 

(б) Граматичким морфемама се творе различити облици једне исте 

речи, тј. оне означавају различите граматичке односе у које речи ступају 

унутар реченице. Отуд се оне још називају и наставцима за облик, али поред 

 
9 Односно, ако то посматрамо из творбене перспективе, како ћемо чинити ниже у 

књизи, форманти који спајају две творбене основе унутар новодобијене сложенице. 

10 Овде нам није циљ давање потпуне творбене анализе посматраних речи, већ само 

издвајање инфиксалних морфема, па отуд и оваква сегментација.  

11 Ниже у тексту, у делу посвећеном дериватологији, биће више речи о разлозима за 

инсистирање на терминолошком разликовању суфиксалних морфема и суфикса. 

12 Поред ових, понекад се међу деривационим морфемама издвајају и 

циркумфиксалне (дисконтинуиране морфеме које се јављају око основе, нпр. до-

живот-ан) и егзофиксалне (рефлексив се). 
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та два постоји још читав низ термина за ову врсту морфема будући да се 

њихова функција може сагледати из различитих позиција (= граматеме, 

релационе морфеме, обликотворне морфеме, функционалне морфеме). Ове 

морфеме имају само променљиве речи и то је подразумевани део њихове 

структуре, што значи да не постоји променљива реч која нема граматичку 

морфему. Код основног облика глагола се, због њихове специфичне 

структуре, могу јавити и две овакве морфеме унутар исте речи: наставак за 

грађење инфинитивне основе и наставак за грађење инфинитива (нпр. нос-и-

ти; пев-а-ти). Уколико пак ова морфема није гласовно реализована, тада 

говоримо о тзв. нултој граматичкој морфеми, што, на пример, имамо у 

основном облику појединих именичких врста (нпр. коњ-Ø, љубав-Ø) или у 

мушком роду придева (нпр. леп-Ø, бео-Ø). Иако се може јавити недоумица у 

вези с тим како једна језичка јединица може имати вредност нуле, то је лако 

објаснити (и прихватити) кад видимо да та нулта вредност алтернира с 

другим граматичким морфемама присутним у осталим падежима или 

придевским облицима на основу обележја рода и да, управо попут њих, и она 

носи граматичку информацију (нпр. пас-Ø, пс-а, пс-у). Имајући све то у 

виду, не треба да нас чуди да значење ових морфема има највиши степен 

апстрактности. 

Будући да је инвентар падежних наставака у српском језику 

релативно мали a свакако ограничен, у различитим облицима једне исте речи 

неизбежна је појава граматичких морфема истог облика. Питање које се 

поставља у том случају јесте да ли се те једнаке морфеме могу сматрати 

резултатом полисемије или хомонимије, односно да ли је, на пример, /-а/ у Н 

јд. жена, Г јд. човека и Н мн. села – једна иста морфема с различитим 

граматичким значењима или су у питању различите морфеме које имају исти 

облик. Иако се и даље понекад чују супротна мишљења, преовлађујући је 

став да је ту на делу обележавање различитог граматичког садржаја истом 

формом те да је реч о тзв. граматичкој хомонимији. Следствено томе, 

исказивање истог граматичког садржаја различитим морфемама био би 

пример за граматичку синонимију (нпр. /-и/ : /-ју/ у И јд. ж. рода као нпр. у 

пару глади–глађу). 

Места на којима су морфеме у контактном положају, тј. на којима се 

додирују, називају се морфемски шавови, и њих у речи увек има за један 

мање него самих морфема (нпр. у четвороморфемском придеву зубарски 

имамо три шава, чија су места означена цртицама: зуб-ар-ск-и). 
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Свака од наведених врста морфема има своју основну реализацију, 

тзв. морф, најмање условљену гласовним окружењем и пореклом изворну. 

Ипак, често се јављају различите реализације морфа, његове варијанте, које 

свој облик дугују позицији унутар речи или некад важећим језичким 

механизмима, а називају се аломорфи (нпр. префиксална морфема /из/ у 

речима /измислити, истрести, ижџикљати, ишчепркати, иживети се, 

изаткати/ реализује се као [из], [ис], [иж], [иш], [и], [иза]13). Уколико желимо 

да одредимо основни облик неког аломорфа, прибегавамо поступку који се 

назива интерна (= унутрашња) реконструкција, тј. смештамо анализирану 

морфему у фонолошки неутрално окружење – испред вокала или сонанта, 

који не изазивају алтернације на морфемском шаву.  

Позиционо условљени аломорфи резултат су тзв. аутоматских 

гласовних промена, које зависе од правила везаних за дистрибуцију фонема у 

стандардном српском језику, док су историјски условљени аломорфи 

производ алтернација које (више) нису аутоматске, већ их можемо сматрати 

историјским (нпр. у глаголу тећи коренска морфема /тек-/ има следеће 

аломорфе: [тек-]: нпр. [текла]; [теч-] : нпр. [течем]; [тец-]: нпр. [тецимо] и 

[те-]: [тећи]). 

Аломорфи једне фонеме могу бити само делимично различити или 

пак потпуно. Први се разликују само у једној фонеми, и такви су сви 

примери из горњег пасуса, док су други у потпуности друкчији те се називају 

суплетивни аломорфи (нпр. [ја] : [ми], [човек] : [људ-], [добар] : [бољ-], [ид-] : 

[иш-]). 

1.2. Критеријуми за класификацију речи 

Јасно је да се међу речима једног језика, без обзира на то колико је 

његов лексикон богат, налазе десетине хиљада речи које с другим речима 

повезују нека заједничка општа обележја. С друге стране, управо 

захваљујући таквим обележјима те се групе речи супротстављају хиљадама 

других речи које имају нека друга, себи својствена обележја. Која су то 

обележја и како се речи повезују у веће или мање групе, зависи од 

класификационих критеријума које примењујемо у њиховом разврставању. 

 
13 Док се морфеме (као и друге тзв. емске јединице, какве су на пример још и фонеме 

и лексеме) представљају у косим заградама, аломорфи се стављају у угласте заграде.  



20 

Заправо, постоји читав низ различитих критеријума за поделу речи, али се 

обично издвајају следећи: 

1. Морфолошки критеријум – традиционалан, најчешће и најдуже 

примењиван, заснован на формалним, морфолошким одликама речи.14 С 

обзиром на њега у српском језику разликујемо 10 врста речи, које се деле у 

две подгрупе с истим бројем врста речи: 

а) променљиве речи – речи које имају један основни, канонски облик, 

тј. онај који се наводи у речницима, те мањи или већи број других облика, 

који сачињавају њихове тзв. парадигме. С обзиром на то да ли се мењају по 

падежима или лицима, променљиве се речи деле на именске и глаголске. У 

прве спадају: именице, придеви, заменице и бројеви, и њих одликује промена 

по падежима, тзв. деклинација (те се отуд називају и деклинабилним речима), 

док су глаголи једини представници друге врсте – речӣ с променом по 

лицима; 

б) непроменљиве (= индеклинабилне) речи – имају само један облик, 

у ком се и наводе у речницима. Ову подгрупу сачињавају: прилози, 

предлози, везници, узвици и речце.  

Међутим, дати се критеријум за поделу речи може применити на 

морфолошке врсте само у начелу, системски, што не значи да је сваки 

појединачни представник неке класе наведене међу променљивим речима – 

нужно променљив, нити то да се међу непроменљивим речима не може наћи 

нека која има више од једног облика. Наиме, међу именицама је све више 

оних које су индеклинабилне, што је одлика пре свега оних које 

представљају неку врсту лексичког импорта, позајмљеница, било да су у 

питању женска имена која се не завршавају на -а (нпр. Дорис, Инес, Мишел, 

Џени) било различите заједничке именице, а пре свега англицизми (нпр. 

дејм, мис). Ипак, данас се нигде као код придева не нарушава променљивост 

једне класе речи (нпр. кул, тренди, фенси, флафи). Осим тога, код бројева је 

такође присутна непроменљивост (пре свега код основних од пет и навише) 

или тежња ка њој (збирни бројеви, основни два, три, четири), о чему ће 

више речи бити ниже у тексту у деловима посвећеним појединим класама 

речи. С друге стране, међу прилозима постоји знатан број оних који се могу 

компарирати, чиме се они, барем формално, приближавају променљивим 

речима. Отуд се понегде, како је то у нпр. у Нормативној граматици српског 

 
14 Али и значењским, барем када су бројеви у питању. 
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језика (Пипер, Клајн 2013: 49), прилози и прикључују првој групи речи, с 

којима чине тзв. основне речи. Наспрам њих пак стоје тзв. помоћне речи 

(предлози, везници, узвици, речце). 

Међутим, и поред наведених изузетака, који би се могли сматрати 

евентуалном маном морфолошког критеријума, ми ћемо се у књизи 

придржавати њега те ћемо речи тако и представљати, при чему ћемо се 

освртати на изузетке унутар појединих морфолошких класа.  

2. Семантички критеријум – заснива се на врсти значења коју 

поседују речи: да ли је оно самостално или не (Silić, Pranjković 2007: 39–40), 

односно на способности речӣ да именују поједине појмове, да их означавају, 

те на њиховој способности да врше функцију неког реченичног члана 

(Гортан-Премк 2004: 20). С обзиром на то, разликујемо две подгрупе: 

а) пунозначне (= аутосемантичне) речи – речи које поседују 

самостално лексичко значење те могу стајати без контакта се другим речима. 

Такве су речи: именице, придеви, бројеви, глаголи и прилози; 

б) речи непотпуног значења (= синсемантичне речи) – речи које 

немају самостално значење и које не могу стајати самостално те се 

придружују речима из прве групе или реченицама. Међу њих спадају: 

заменице, предлози, везници, узвици и речце.  

3. Функционални критеријум – заснива се на функционисању речӣ у 

реченици. С обзиром на њега речи се међусобно супротстављају према томе 

да ли су самосталне, тј. независне од других речи, или су пак несамосталне. 

У прве спадају оне које се могу самостално употребљавати и које се могу 

наћи у позицији субјекта – именице и именичке заменице – док све остале 

(под)врсте спадају у другу групу речи будући да значење добијају тек у вези 

с другим речима, односно појмовима које оне означавају.  

4. Критеријум отворености морфолошке класе – заснива се на 

могућности, односно немогућности богаћења једне врсте речи новим 

јединицама посредством деривационих и адаптационих механизама. Иако се 

и овде говори о двема подгрупама – отвореним и затвореним класама речи – 

боље је говорити о једној врсти континуума, на чијој су једној страни оне 

класе које су несумњиво (и) отворене, док су на другој оне које се не могу 

богатити новим речима. У прве би свакако спадале именице, придеви, 

прилози и глаголи, а у друге заменице, бројеви, док би се између налазиле 
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оне које се у мањој или већој мери отворене, односно затворене (везници, 

предлози, речце, узвици).  

5. Синтаксички критеријум – према њему се речи класификују с 

обзиром на своју функцију у реченици и/или синтагми. Међутим, овај 

критеријум није општи будући да се примењује пре свега на именице, 

глаголе, придеве и прилоге (Mrazović, Vukadinović 2009: 24), што му умањује 

употребљивост. 
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2. ИМЕНСКЕ РЕЧИ 

 

Именске речи су, како смо видели, посебна поткласа променљивих 

речи које се међусобно повезују на основу неких својих заједничких 

особина. На наредним ћемо странама дати преглед тих заједничких особина, 

при чему ће посебан акценат, из више него разумљивих разлога, бити 

стављен на именице.  

2.1. Категоријална обележја именских речи 

Различите граматичке одлике које се јављају унутар једне 

морфолошке класе или више њих, које их уједно и чине сродним, како је то 

случај с именским речима, представљају њихова категоријална обележја (= 

граматичке категорије). Њих можемо дефинисати и као својеврсно двојство 

граматичког значења и формалне ознаке којом се то значење изражава 

(Rosandić, Silić 1979: 47). Када су именске речи у питању, постоје три таква 

обележја: род, број и падеж. Ипак, поједина обележја немају статус општих, 

те је тако за именице мушког рода непосредно, а посредно и за речи које се с 

њима слажу, релевантна семантичка категорија живо–неживо, док, поред три 

заједничка обележја, придеви имају и два специфична само за себе – 

придевски вид и компарацију. Отуд ће таква обележја бити обрађена нешто 

ниже, унутар одељка посвећеног именицама мушког рода, односно 

придевима.  

2.1.1. Категорија рода 

Питање рода у српском језику веома је сложено будући да се тиче 

како значења именица тако и њиховог облика, али и рода њихових 

пратилачких речи. Осим тога, када говоримо о роду именица, тада 

разликујемо два феномена: тзв. природни и тзв. граматички род. Будући 

одраз биолошке датости, тј. пола јединке, природни род може бити двојак – 

мушки и женски, и карактеристичан је за именице које денотирају људска 

бића и животиње. При томе се у српском језику разлика у полу живих бића 

може формализовати на различите начине: употребом разнокорених речи 

којима се означавају мужјаци и женке исте врсте (нпр. човек–жена, бик–

крава, коњ–кобила, петао–кокошка); моционом творбом, тј. употребом 

одговарајућих суфикса којима се модификује значење мотивне речи с 
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обзиром на пол јединке (чешће су именице мушког рода мотиватори онима 

женског, нпр. лав > лавица, вук > вучица, магарац > магарица; али ни 

супротни примери нису реткост, нарочито међу тзв. зоонимима, именицама 

којима се именују животиње, нпр. мачка > мачак, патка > патак, гуска > 

гусан/гусак); односно, употребом само једне, исте лексеме и за мужјака и за 

женку, при чему се пол може прецизирати коришћењем синтагми 

мужјак/женка + назив животиње у генитиву (нпр. мужјак ајкуле, женка 

кита). Прва два начина су чешћа код именовања домаћих животиња или 

оних с којима су наши преци били у ближем контакту, нарочито оних које 

одликују неке дистинктивне активности, као и код оних код којих је изражен 

тзв. полни диморфизам, тј. уочљива разлика између изгледа мужјака и женке 

једне исте врсте (нпр. лав–лавица), а превасходно код животиња из класа 

сисара и птица.  

Граматички род пак традиционално се везује пре свега за именице 

које не означавају жива бића већ различите предмете, појаве и сл., и он је 

трипартитна категорија: поред мушког и женског постоји и средњи род. Прва 

два кореспондирају с прототипичним именицама с природним родом, те 

већина именица с нереализованом, нултом граматичком морфемом има 

граматички мушки род (нпр. према именици човек мушког рода су и 

именице град и нож), а већина оних с финалним -а у основном облику – 

женски род (нпр. према жена имамо столица, улица). Када означавају живо 

биће, средњег рода јесу оне именице које означавају таква бића код којих 

одлике пола још увек нису јасно видљиве, тј. младунчад (нпр. дете, куче, 

маче, пиле), односно, када су у питању именице с неживим денотатом, оне 

које се завршавају на -о (нпр. коло, млеко, село) или -е (нпр. грање, пиће, 

поље).  

То, међутим, не значи да се код именица које означавају жива бића 

њихов облик нужно поклапа с оним типичним за поједини природни род: 

тако се неке именице које означавају особе мушког пола завршавају на -а 

(нпр. деда, тата), неке имају облик својствен именицама с природним 

мушким родом, иако нужно означавају женску особу (нпр. бабац, девојчурак, 

цуретак15), док су неке граматичког средњег рода с денотатом мушког или 

женског пола (нпр. момче, девојче). Отуда се код одређивања граматичког 

рода не сме занемарити облик именица, њихова промена, али ни род 

пратилачке речи – придева или какве придевске заменице. Ипак, чак се и 

 
15 Није нимало случајно, при томе, да су овакве именице експресивно обојене.  
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тада именице бабац, девојчурак и цуретак опиру некој свеобухватној методи 

за одређивање рода: код њих су у колизији, с једне стране, њихова 

морфологија и род пратилачке речи и, с друге, семантика самих именица. 

Ствари се додатно усложњавају ако имамо у виду да се код једне велике 

групе именица у множини доследно мења граматички род. Овде мислимо на 

горепоменуте именице мушког рода са завршним -а (нпр. владика, Никола, 

судија), које у множини прилазе именицама женског рода, што се види по 

њиховој пратилачкој речи (нпр. тај судија : те судије), а по том својству су 

овим именицама блиске именице око и ухо, такође обележене преласком у 

женски род у множини, али сада и посве друкчијом променом (то око/ухо : 

те очи/уши). Осим тога, именица вече у номинативу, акузативу и вокативу 

једнине средњег је рода, док је у осталим облицима једнине и множине она – 

женског рода. Коначно, и у прилог тези о заиста комплексној слици рода у 

српском језику, навешћемо и именице општег рода као и двородне именице, 

којима се та слика додатно усложњава. Наиме, именице општег рода могу да 

означавају и особу мушког и женског пола која има неку доминантну 

особину (нпр. тај/та сањалица/свађалица), док двородне именице означавају 

различита бића, предмете, појаве и сл. (нпр. м. род тај звер, Н мн. ти 

зверови : ж. род та звер, Н мн. те звери, а тако и влас, влат, југо ʻврста 

топлог и сувог ветра који дува с југаʼ, хрид), при чему се и уз једне и уз друге 

именице може јавити атрибут мушког или женског рода. Ипак, код 

двородних именица обично је један род доминантан, тако да се влас, влат, 

звер и хрид махом користе као именице женског рода, а југо као мушког. 

Све ово, наравно, не значи да се одређивање рода у српском језику 

опире неком правилу које би се могло одредити као (скоро) опште. Заправо, 

приликом одређивања ове граматичке категорије у виду треба пре свега 

имати род пратилачке речи, те можемо рећи да све именице у српском језику 

имају (најчешће један) граматички род,16 при чему оне које означавају 

људска бића, фантастична бића налик човеку, животиње – могу да имају и 

природни род. При томе, код таквих именица постоји велик степен 

поклапања између два рода, односно, прецизније, граматичког рода и пола 

јединке, уз неке, не тако ретке, изузетке (таква врста ограде, нажалост, 

представља опште место када су у питању изразито флективни језици).  

Да бисмо што тачније приказали род али и облик именица у 

стандардном српском језику, можемо га описати комбинацијом двају 

 
16 Наравно, уз поједине већ поменуте двородне изузетке. 
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индикатора: конгруенцијског (К) и парадигматског (П), начином који је 

предложила Милка Ивић (1923–2011) још 1960. године. Наиме, првим се 

означава род пратилачке речи, тј. граматички род именице, тако да он може 

бити тројак (Кm, Кf, Кn),17 док се другим означава наставак именице у 

номинативу једнине (-Ø, -о, -е, -а18). 

С обзиром на морфологију именица у српском језику, комбинације 

индикатора могу бити следеће: 

Кm + Пø: човек, коњ 

Кm + По: Дарко, дечко 

Кm + Пе: Ђорђе, Павле 

Кm + Пa: тата, Никола 

Кf + Па: жена, улица 

Кf + Пø: кост, со 

Кn + По: село, вино 

Кn + Пе: поље, пиће 

Кn + Пø: име (Г име-н-а), дете (Г дете-т-а).19 

 

Јасно је већ на први поглед да нису представници свих наведених 

комбинација једнако заступљени у лексикону српског језика. Заправо, 

продуктивнима се могу сматрати свега два модела: КmПø и КfПа, док остали, 

с изузетком деадјективних именица на -ост (нпр. лудост, младост, радост), 

то нису. 

Када је у питању род других класа именских речи, он се разликује с 

обзиром на то да ли се ради о самосталним (именичке заменице) или 

 
17 Индексиране ознаке рода облик дугују називима за род у латинском језику: 

m(asculinum), f(emininum), n(eutrum).  

18 Поред ове четири наставачке могућности, код именица у номинативу постоји још 

једна – вокал [и]. Међутим, будући да се овај наставак среће само код дублетних 

облика имена за шести и седми месец (јун–јуни, јул–јули), тај се парадигматски 

индикатор обично пренебрегава. Иначе, тако необичан облик понекад се објашњава 

накнадним развојем који је последица честе употребе синтагми јун месец, јул месец, 

унутар којих се назив месеца почео осећати као придев, те је добио наставак 

одређеног придевског вида, да би се накнадно (опет) осамосталио али сада у дужем 

облику.  

19 Дакле, како се види из примера датих у загради, ове се именице не завршавају 

вокалом, већ је он део основе. У супротном би већ у генитиву тај вокал испао. 
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несамосталним речима (придевске заменице, придеви, бројеви). Наиме, код 

првих само личне заменице имају дистинкцију рода, и то једино у трећем 

лицу једнине и множине, што је последица чињенице да је управо то лице 

оно које је одсутно током комуникативног чина. Оне род стичу 

супституцијом, тј. замењивањем одговарајуће именице (нпр. Петар је дошао 

код нас. Он је добар момак.). С друге стране, све несамосталне речи које се 

могу јавити у позицији конгруентног атрибута, род стичу конгруенцијом с 

именицом која је управни члан синтагме, те имају доследну разлику у роду, 

при чему користе и исти инвентар граматичких морфема као именице (нпр. 

мој, -а, -е; његов, -а, -о; овај, ова, ово; онај, она, оно; један, -дна, -о; први, -а, -

о...). Граматички род пак секундарно је релевантан за глаголе будући да 

глаголски придеви имају дистинкцију рода (нпр. певао, -ла, -о; певан, -а, -о), 

а то је обележје онда присутно и код свих оних глаголских облика у чијем 

грађењу учествују ти нелични облици. 

2.1.2. Категорија броја 

Категорија броја своди се на опредмећеност разлике у језику између 

онога што је једно и онога што се јавља у већем броју, те српски језик 

разликује једнину (= сингулар) и множину (= плурал), док се некадашња 

двојина (= дуал) очувала само у ретким наставцима и облицима појединих 

речи уз бројеве два, три и четири. Код именица, као и код других именских 

речи, разлика у броју изражава се употребом одговарајућих плуралских 

наставака: за мушки род -и (нпр. коњ : коњи) или -е (нпр. деда : деде, Никола 

: Николе), за женски -е (нпр. кобила : кобиле) или -и (нпр. кост : кости), 

односно за средњи род, без обзира на наставак у номинативу сингулара, тј. 

парадигматски индикатор, -а (нпр. село : села, поље : поља, име : имена).  

То, међутим, не значи да свака именица, чак именичка поткласа, 

нужно има дистинкцију броја. С једне стране се налазе заједничке именице, 

које одликује постојање оба броја. Непроменљиве именице пак, сасвим 

очекивано, немају ни посебне облике за множину. Међутим, неке, не тако 

малобројне, именице никада се не јављају у множини, те су познате као 

сингуларија тантум20 (нпр. Нови Сад, Марс, песак). С друге стране, поједине 

именице, припаднице сва три рода (нпр. м. род: Оџаци, ж. род: панталоне, 

 
20 На латинском tantum значи ‘само’.  
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ср. род: уста21), јављају се једино у облику множине, те се, сходно томе, 

називају плуралија тантум. Њиховим обликом множине означава се 

најчешће један целовит појам, неретко састављен из два или више делова 

(нпр. панталоне), болести чије се манифестације виде на више места (нпр. 

богиње) и сл. Њима су донекле слични тзв. плуративи, именице које јесу 

избројиве, али се чешће користе у множини, тј. плуралу, чему и дугују своје 

име (нпр. патике, ципеле, чарапе). Такође, именицама мушког рода с 

наставком -о и -е, тј. именицама КmПо и КmПе, најчешће је или ускраћена 

могућност грађења множине (нпр. Марко : *Марци, Ђорђе : *Ђорђи22) или се 

јавља суплетивна множина (нпр. дечко : момци23), при чему су изузеци 

крајње ретки (нпр. плачљивко : плачљивци). Заправо, појам суплетивизма 

уско је повезан с категоријом броја будући да је употпуњавање парадигме 

једне речи неком другом речи, која с том првом није етимолошки повезана – 

како можемо одредити суплетивизам – управо најчешће у множини именица. 

Отуд се у таквим случајевима обично говори о ирегуларним облицима. Ипак, 

суплетивизам је знатно шира категорија будући да не подразумева нужно 

појаву различитих коренских морфема, те има следеће појавне облике: 

1) за прави (= потпуни) суплетивизам карактеристична је употреба 

различитих коренских морфема у множини (нпр. Н јд. човек : Н мн. људи), па 

тада говоримо о тзв. хоризонталном суплетивизму, или се промена јавља већ 

у самој једнини (нпр. Н јд. ја : Г јд. мене), што би била одлика тзв. 

вертикалног суплетивизма; 

2) промена рода именице у множини, тј. промена само 

конгруенцијског индикатора (нпр. [КmПа] тај деда : [КfПа] те деде); 

3) промена може обухватити једино парадигматски индикатор, што 

имамо код оних именица код којих се у плуралу задржава род, али не и тип 

 
21 У вези с овим као нарочито илустративан и занимљив може се навести пример 

топонима Бермуди, назива за северноатлантски архипелаг, који поред датог облика 

мушког рода може бити и женског (Бермуде) и средњег рода (Бермуда). Двородна је 

пак именица Алпе/Алпи. 

22 Дата звездица, тзв. астериск, у лингвистици се користи да означи неправилан 

облик, као у наведеним примерима, или пак реконструисани облик за који не постоје 

писани докази, што је чест случај у историји језика 5. У овој књизи ми ћемо је 

користити у првој функцији, при чему ћемо такве примере давати нормалом а не 

курзивом. 

23 Наравно, облик момци пре свега је регуларна множина именице момак. 
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промене (нпр. [КmПа] тај таксиста : [КmПØ] ти таксисти). Овакав однос у 

наведеном и сличним примерима последица је постојања два фонетска лика 

конкретног суфикса: -ист и -иста. Док је облик с финалним -а данас знатно 

фреквентнији од свог дублета, плурал се заснива на облицима с -ист, некад 

обичнијим, што и доводи до суплетивизма. Дакле, нису граматични облици 

попут *те таксисте, данас нимало ретки, настали аналошки према моделу 

који постоји код осталих именица КmПа; 

4) промена у плуралу може се тицати и рода и парадигме именице, 

што, на пример, имамо код именица око и ухо ([КnПo] то око/ухо : [КfПØ] те 

очи/уши) или код појединих других именица, пре свега оних којима се 

означавају млада бића (нпр. [КnПØ] то прасе : [КmПØ] ти прасићи24); 

5) коначно, поједине именице наместо морфолошке множине имају 

само збирне именице, које семантички јесу множина, али нису то и облички 

(нпр. [КmПØ] тај брат : [КfПа] та браћа; [КmПØ] тај господин : [КfПа] та 

господа; [КnПØ] то дете : [КfПа] та деца).  

 

Код већине осталих именских речи такође постоји дистинкција броја, 

која се изражава истим морфолошким средствима као и код именица (м. род. 

-и, нпр. твој : твоји, тај : ти; који : који; ж. род. -е, нпр. твоја : твоје, та : 

те; која : које; ср. род. -а, нпр. твоје : твоја, то : та; које : која). Једини 

изузетак представљају именичке заменице, код којих та дистинкција махом 

не постоји (нпр. ко, шта, неко, нешто), при чему унутар подсистема тих 

заменица изузетак представљају личне заменице, које имају множинске 

облике (ми, ви, они, оне, она). 

И већина глаголских речи има опредмећену разлику између једнине и 

множине, а као маркери броја јављају се само глаголима својствени наставци 

за лице (нпр. певамо, певасмо, отпевасмо) или, код глаголских придева, 

наставци карактеристични за именске речи (м. род. -и, нпр. певао : певали, 

рођен : рођени; ж. род. -е, нпр. трчала : трчале, вољена : вољене; ср. род. -а, 

нпр. скакало : скакала, познато : позната). 

 
24 Ова и њој сличне именице могу се наћи као илустрација и за следећу врсту 

суплетивизма. Осим тога, понеко оваква образовања (исп. Фекете 2006: 84) не 

сматра суплетивним већ регуларном множином од данас изобичајених деминутива 

мушког рода на -ић (нпр. дугмић–дугмићи, кучић–кучићи, прасић–прасићи). 
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2.1.3. Категорија падежа 

Падеж представља категоријално обележје именских речи које 

показује односе који владају међу деловима реченице као и њихова значења. 

Будући да се падежи граде одговарајућим падежним наставцима, ово 

категоријално обележје представља морфолошку категорију. Међутим, с 

обзиром на то да се тим различитим облицима именских речи указује на 

односе који владају међу речима унутар реченице – падеж је и синтаксичка 

категорија. Промена речи по падежима, како смо видели, назива се 

деклинација,25 и она је одлика свих класа именских речи, али, наравно, не и 

сваке појединачне именске речи, о чему смо већ писали. Све речи с 

деклинацијом падеже граде додавањем падежних наставака, тј. граматичких 

морфема, на тзв. граматичку основу, која се добија одбијањем наставка у 

генитиву једнине (нпр. орао : орл[а] > орл-; со : сол[и] > сол-; бео : бел[ог] > 

бел-), односно, код именица плуралија тантум, у номинативу множине (нпр. 

плућ[а]26 > плућ-).  

У српском језику традиционално се говори о седам падежа у једнини 

и исто толико у множини, за које се обично наводе и следећа 

идентификациона питања (и један узвик) чији су ти падежи одговори: 

1. номинатив (Ко? Шта?); 

2. генитив (Од кога? Од чега?); 

3. датив (Коме? Чему?); 

4. акузатив (Кога? Шта?); 

5. вокатив (Хеј!); 

6. инструментал (С ким? Чиме?); 

7. локатив (О коме? О чему?). 

 

То, међутим, не значи да свака именица и свака именска реч имају 14 

различитих облика. Наиме, све њих одликује тзв. општи падежни 

синкретизам – једнакост датива и локатива у једнини (нпр. Д Приближавамо 

се Сомбору; Л Разговарамо о Сомбору) и датива, инструментала и локатива 

 
25 Ни овај термин није једнозначан: њиме се означава и конкретан тип промене 

именица, па говоримо, на пример, о првој или другој деклинацији. 

26 Иако постоји облик једнине плуће, потврђен у речницима, ова именица се обично 

користи само у множини. 
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у множини (нпр. Д Приближавамо се пољанама; И Идемо пољанама; Л 

Разговарамо о пољанама).27 Отуд неки граматичари датив и локатив 

посматрају као један, накнадно обједињен падеж (тако је, на пример, у 

Пипер, Клајн 2013), чему у прилог не иду ни, данас изузетно ретке и махом 

неутралисане али ипак присутне, прозодијске разлике које се јављају у 

парадигми појединих именица (нпр. Д гра2ду : Л гра 4ду; Д ства2ри : Л ства4ри; 

Д но1ћи : Л но3ћи). С друге стране, постоје и појединачни падежни 

синкретизми, који су релевантни само за поједине именице, као што је 

случај с именицама мушког рода I врсте (код којих су изједначени акузатив и 

номинатив, односно акузатив и генитив, нпр. Видим град/пса) или средњег 

рода, које све, без изузетка, имају синкретичне номинатив, акузатив и 

вокатив у једнини (нпр. Село је лепо; Видимо лепо село; Село моје, лепо ли 

си!), односно у множини (нпр. Села су богата; Волим планинска села; Села 

моја, лепа ли сте!). Ипак, мада су наставци свих наведених падежа једнаки, 

овде се не ради о једном падежу него о више њих будући да су им функције 

и значења различити. Имајући све то у виду, можемо рећи да падеж као 

категорију у српском језику одликује тзв. падежна (= флективна) 

хомонимија. 

Различите падеже одликује и способност да обележе иста значења, 

односно да попуне исте синтаксичке функције (нпр. директног објекта, као у: 

Јели смо воће/воћа), што се назива падежна (= флективна) синонимија (нпр. 

Стајали смо испред улаза/пред улазом). С друге стране, иако падежи обично 

имају једно примарно значење (код генитива је то, на пример, значење 

 
27 Стога приликом морфолошке анализе нарочиту пажњу треба посветити 

разликовању ових синтетичних облика, као и оних код којих је разлика само 

прозодијска али не и обличка (нпр. Г јд. зе 3мље 5 : Н мн. зе 1мље), што код студената 

који долазе са староштокавског терена може изазвати недоумице и грешке. У 

начелу, уколико постоји несигурност у вези с одређењем падежа, требало би гледати 

оно што је дистинктивно за један падеж: предлог или значење, или пак посегнути за 

неком именском речи код које је лакше утврдити разлику, тј. послужити се методом 

супституције, односно нарочиту пажњу обратити на облик пратилачке речи. 

Посебно захтевни за разликовање могу се показати датив и локатив, с обзиром на то 

да се оба могу јавити с предлогом према (нпр. Д Идемо према Београду : Л То село је 

смештено више према Београду). 
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тицања, код датива намене и управљености, а код локатива – места), они су, 

како смо видели, вишезначни, тј. поливалентни.28 

Постоје различите класификације падежа, а међу њима се као једна 

од најзаступљнијих издваја она која их дели на независне и зависне. Прву, 

мању групу чинили би номинатив и вокатив, који не зависе од других речи у 

реченици. Међутим, вокатив је падеж само као морфолошка категорија, 

будући да он не ступа у односе с другим речима у реченици, те и не указује 

на синтаксичке односе, при чему се од остатка реченице одваја паузама, 

односно, у писању, запетама. Дакле, у питању је облик именских речи који 

има своју функцију искључиво на комуникативном плану, те се он обично и 

не наводи у различитим другим падежним класификацијама. Примери у 

којима се вокатив јавља наместо номинатива (нпр. уводни стих у народној 

епској песми Бановић Страхиња: „Нетко бјеше Страхинићу бане”) 

функционалностилски су маркирани и резултат су задовољавања 

версификационих потреба, а проистичу из својеврсне значењско-

функционалне специфичности вокатива. Зависни пак падежи јесу генитив, 

датив, акузатив, инструментал и локатив. 

С обзиром на то како се формирају, падежи се деле у следеће 

подгрупе које чине различити структурни типови: 

а) слободни падежи – ово су падежи који се у реченици јављају 

самостално, без предлога, те кажемо да су у тзв. А форми. Номинатив се увек 

јавља у овој форми, локатив никад, док остали падежи могу да се јаве и у 

овој форми; 

б) падежи блокирани предлогом – уколико се падеж јави иза 

предлога, тада кажемо да њега предлог блокира, те да се именица јавља у Б 

форми. Из претходне подгрупе јасно је да се локатив увек јавља у овом 

облику,29 номинатив никада, а остали падежи могу или не у зависности од 

контекста; 

 
28 И ово, јасно је, има последице по морфолошку анализу: не би требало сметнути с 

ума да се једно исто значење (нпр. места и времена) може исказати различитим 

падежима. Другим речима, не би требало одређено значење, ма како оно било 

карактеристично за неки падеж – везивати искључиво за један падеж, како то 

студенти понекад чине. 

29 Да је то ширесловенска одлика локатива, показује и његово име у руском језику – 

предложный падеж.  
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в) падежи блокирани обавезним детерминатором – у Ц форми се 

јављају падежи који су блокирани тзв. обавезним детерминатором, тј. оном 

синтаксичком јединицом која се из неке реченице не може уклонити без 

последица по граматичност те реченице (нпр. девојка плаве косе : *девојка 

косе) или по њено значење (нпр. Чекали смо целу зиму – овде је именичка 

синтагма прилошка одредба за време, док је у примеру без детерминатора 

именица у акузативу директни објекат: Чекали смо зиму);  

г) падежи истовремено блокирани предлогом и обавезним 

детерминатором – ови падежи долазе иза предлога и обавезног 

детерминатора (нпр. девојка са смеђом косом), и за њих кажемо да се у Д 

форми. Из оваквих конструкција могуће је уклонити детерминатор, али 

његова идентификација је високо контекстуално условљена (нпр. [То је онај 

човек са сломљеном/краћом/повређеном ногом >] То је онај човек с ногом). 

Роман Јакобсон (1896–1982), чувени руско-амерички лингвиста и 

теоретичар књижевности, падеже је поделио у две групе: 

а) централни падежи – јесу номинатив, генитив и акузатив будући да 

они попуњавају средишње синтаксичке позиције – субјекта, директног 

објекта и предикатива; 

б) периферни падежи – јесу датив, инструментал и локатив и њима 

су намењене хијерархијски ниже синтаксичке позиције. 
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2.2. ИМЕНИЦЕ 

Именице су променљиве самосталне речи које именују бића, 

предмете и појаве из човековог спољашњег и унутрашњег света. Заједно с 

глаголима оне чине основу лексикона српског језика и, будући да спадају у 

отворену класу речи, њихов број се непрекидно повећава, било творбом било 

лексичким позајмљивањем. 

Иако системски спадају у променљиве речи, нису, како смо видели, 

сви представници морфолошке класе именица деклинабилни. То се пре свега 

односи на именице страног порекла које денотирају женску особу, како на 

имена (нпр. Инес, Дорис, Џеки, Џини) тако и на заједничке именице (нпр. 

леди, мис), које се не завршавају на -а, те, у знатно мањој мери, на поједина 

мушка имена (нпр. Франсоа, Јаја). 

 

2.2.1. Подела именица према значењу 

С обзиром на оно што означавају, именице се могу поделити у 

различите семантичке групе, од којих се традиционално издвајају следеће:  

2.2.1.1. Властите именице  

Представљају имена људи, животиња, објеката, небеских тела и сл. 

Те се именице у складу с правописним правилима српског језика – пишу 

великим почетним словом, чиме се одвајају од осталих именица. Пре свега 

су неизбројиве, тј. спадају у сингуларија тантум, али међу њима има и један 

продуктиван модел именовања места који је плуралија тантум и који је 

присутан пре свега на територији Мачве и Срема (нпр. Пећинци, Сремски 

Карловци, али и Оџаци, Плевља, Беране30). Ипак, уколико постоји више 

особа, места и сл. с истим именом и уколико не постоје морфолошке и 

фонолошке запреке за то, и међу овим именицама се може јавити регуларна 

множина (нпр. Америке леже на западној хемисфери; Наташе су те 

тражиле). Осим тога, употреба множине властитих именица јавља се и 

 
30 Дакле, ова и претходна именица јављају се само у множини, те су, сходно томе, 

средњег (нпр. та Плевља; у Плевљима), односно женског рода (нпр. те Беране; пред 

Беранама).  



35 

приликом метафоричног преноса појединих карактеристичних особина (нпр. 

У нашој је историји било пуно Милоша). 

2.2.1.2. Заједничке (= опште) именице  

Овим се именицама, познатим и под називом апелативи, означавају 

особе, бића, предмети и сл. који деле неке заједничке особине. Можемо их 

сматрати прототипичним представницима ове морфолошке класе, код којих 

су категоријална обележја класе системски присутна. Другим речима, оне 

доследно имају множину (нпр. човек–људи, жена–жене, село–села), при 

чему се неке, не тако ретке, јављају само у облику множине (нпр. кола, 

наочаре, новине,31 панталоне). 

2.2.1.3. Збирне (= колективне) именице  

Означавају скуп, збир јединки и предмета узетих заједно, без 

издвајања појединачног ентитета. Будући да обликом једнине означавају 

неко мноштво, ове именице су доследно сингуларија тантум (нпр. пруће, 

грање, деца, пилад). Отуд приликом одређивања броја и рода ових именица 

треба да занемаримо њихово значење, и да се усредсредимо на облик, нпр. 

без обзира на природни род именице брат, збирно образовање браћа једнина 

је женског рода, што нам показује како род пратилачке речи тако и врста 

промене (нпр. Видим његову браћу упореди са Видим његову сестру). С 

друге стране, док се уз збирне именице добијене најпродуктивнијим моделом 

– додавањем суфикса -је на творбену основу – глагол доследно јавља у 

једнини (нпр. Лишће шуми на ветру; То трње је опасно), уз оне са суфиксом 

-ад могућа ја двојака конгруенција: тзв. граматичка, где је глагол у једнини 

(нпр. Пилад је у дворишту) будући да је у једнини и именица у позицији 

субјекта, и тзв. семантичка, где се глагол јавља у облику множине јер и сама 

именица означава множину (нпр. Пилад су у дворишту). Поједине од ових 

именица почеле су се осећати као заједничке, те данас имају облике множине 

(нпр. гробље : гробља). Иако су својим значењем збирним именицама блиске 

заједничке именице попут војска, народ, хор и др., будући да означавају неко 

уређено мноштво састављено од појединачних, издвојивих ентитета – оне 

имају регуларне множинске облике (војске, народи, хорови). 

 
31 Истозначни сингуларски облик *но 1вина, чест у разговорном језику и новинарском 

жаргону, није стандарднојезички исправан. 
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2.2.1.4. Градивне (= материјалне) именице  

Означавају неки материјал, грађу и, будући да могу означити делић 

или читаву количину те грађе, у свом основном значењу оне су неизбројиве 

(нпр. песак, вода, снег). Међутим, уколико означавају различите врсте једне 

исте грађе, могу имати множину (нпр. Набујале су воде; Највише ценим 

француска вина). Уколико уз њих желимо да уведемо неки нумерички 

квантификатор, тј. број, то чинимо уз помоћ тзв. партикуларизатора, 

именица које означавају какву посуду, јединицу мере и сл. (нпр. две чаше 

лимунаде, три зрна соли), које се, уколико се подразумевају, могу и 

изоставити (нпр. Попио сам три чаше сока > Попио сам три сока; Појео сам 

два тањира супе > Појео сам две супе). 

2.2.1.5. Мисаоне (= мислене, апстрактне) именице  

Означавају неке појаве, осећања и сл., тј. оно што је нематеријално, 

неопипљиво (нпр. страх, срећа, лудост). Њихова избројивост зависи од 

значења, тако да неке имају множину (нпр. страх–страхови, амбиција–

амбиције), а неке не (нпр. нестрпљивост, узнемиреност). 

2.2.1.6. Глаголске именице  

Именице које су деривиране од глагола и које означавају радњу, 

стање или збивање, односно, ређе, резултат вршења те радње (нпр. орање 

може бити ‘радња означена глаголом орати’ али и ‘поорана земља’). Иначе, 

иако се ове именице, за разлику од претходних група, издвајају пре свега 

због свог порекла, а не само значења, оне се традиционално сврставају у 

посебну групу те их и ми тако наводимо. Ипак, оне су јасан показатељ 

неусклађености критеријума за класификацију именица, будући да су 

глаголске именице најчешће истовремено и апстрактне (нпр. размишљање). 

Термином глаголске именице обично се означавају именице које се 

завршавају слогом -ње или -ће и које су добијене од трпног придева помоћу 

суфикса -је (нпр. певати > певан + -је > певање) или, уколико глагол нема 

трпни придев, непосредно од глагола (нпр. трчати > трчање). Међутим, 

именице од глагола могу бити добијене и другим суфиксима (нпр. молити + 

-ба > молба; подбацити + -āј > подбачај), па се понекад у творби речи за те 

друге користи термин девербативне именице.    
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2.2.2. Именичке врсте 

Ради лакшег и прецизнијег описа, именице се деле у именичке врсте 

с обзиром на неке своје заједничке особине. Код нас се обично примењују 

два класификациона критеријума, које су предложили Михаило Стевановић 

(1903–1991) и Милија Станић (1909–2001) и која се не разликују у већој 

мери. 

 

1. М. Стевановић је именице поделио у четири врсте с обзиром на 

њихов наставак у номинативу једнине, род именице и постојање тзв. 

проширења основе: 

– I именичка врста: именице КmПØ (град), КmПо (Марко), КmПе 

(Павле), КnПо (село) и КnПе (поље); 

– II именичка врста: именице КnПØ, тј. оне именице средњег рода које 

у косим падежима добијају инфиксалну морфему, тј. проширење основе 

(нпр. дете-т-а, време-н-а); 

– III именичка врста: именице КfПа (жена) и КmПа (тата); 

– IV именичка врста: именице КfПØ (љубав). 

2. Милија Станић као класификациони критеријум узима наставак у 

генитиву једнине, те именице дели у три врсте, чиме упрошћава претходну 

класификацију и спаја Стевановићеву прву и другу врсту у једну: 

– I именичка врста: именице које имају наставак -а у Г. јд., тј. 

именице КmПØ (град), КmПо (Марко), КmПе (Павле), КnПо (село), КnПе (поље) и 

КnПØ (дете); 

– II именичка врста: именице које имају наставак -е 5 у Г. јд., тј. 

именице КfПа (жена) и КmПа (тата); 

– III именичка врста: именице које имају наставак -и у Г. јд., тј. 

именице КfПØ (љубав). 

 

Ми ћемо, као једноставнију, у овој књизи користити другу, 

Станићеву класификацију, мада се, наравно, и прва може користити 

приликом описа именица српског језика. 
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2.2.2.1. Прва именичка врста 

Именице мушког рода. Дакле, како смо видели, када су у питању 

именице мушког рода, представници прве врсте јесу сви они маскулинуми 

који се завршавају на сугласник, или на самогласнике -о и -е. Код ових 

именица дистрибуција наставака фонолошки је условљена и зависи од тога 

да ли је финални глас основе палаталан или не, те говоримо о тзв. тврдој и 

тзв. мекој промени именица. Заправо, разлике се између ове две деклинације 

не испољавају у сваком падежу, већ се тичу само вокатива и инструментала 

једнине: 

ЈЕДНИНА ЈЕДНИНА 

живо неживо 

тврда мека тврда мека 

Н мајстор-Ø родитељ-Ø град-Ø мишић-Ø 

Г мајстор-а родитељ-а град-а мишић-а 

Д мајстор-у родитељ-у град-у мишић-у 

А мајстор-а родитељ-а град-Ø мишић-Ø 

В мајстор-е родитељ-у град-е мишић-у 

И   мајстор-ом   родитељ-ем   град-ом   мишић-ем 

Л мајстор-у родитељ-у град-у мишић-у 

  

– Поред именица домаћег порекла с основом на консонант, међу 

именице мушког рода прве врсте спадају и именице страног порекла на -о 

(нпр. ауто,32 лабело, радио, финале33), као и све оне које се завршавају неким 

гласом који и иначе није део инвентара наставака у номинативу једнине 

(нпр. Џими) или је дуг (нпр. купē) или пак спада у обе претходне категорије 

(нпр. жирӣ). Наиме, све именице у српском језику у номинативу једнине 

морају имати кратак наставак, те се сваки дуги вокал перципира као део 

 
32 Дакле, пратилачка реч уз ову именицу такође треба да буде мушког рода (нпр. тај 

ауто), иако се међу не тако ретким носиоцима српског језика, најчешће ијекавцима, 

она среће у средњем роду (нпр. *то ауто). 

33 Као и другде, и овде су честа одступања: именица финале поред мушког (нпр. 

занимљив финале) може аналошки, према именицама КnПe, добити и средњи род 

(нпр. занимљиво финале), данас знатно обичнији. 
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основе те се не губи у косим падежима (нпр. жирӣ : жирија, а не *жира).34 

Приликом преузимања речи из страних језика за њихову морфолошку 

адаптацију, тј. саображавање с морфолошким узусима српског језика, као 

кључан фактор показује се облик речи: без обзира на род у језику-изворнику, 

безмало све речи које се завршавају сугласником, на -о и -е, у српском језику 

прилазе именицама мушког рода (нпр. немачка именица женског род 

Fakultät адаптира се као именица мушког рода факултет). 

– Међу именицама КmПо и КmПе честа су властита имена (нпр. Марко, 

Саво, Павле), презимена (нпр. Батало, Скоко, Спремо, Шево), 

хипокористична образовања добијена од родбинских термина (нпр. тајо, 

чико, стрико) или назива за животињу (нпр. медо, зеко) и др. Све ове 

именице имају вокатив једнак номинативу. Осим тога, оне се могу доследно 

мењати по првој промени (нпр. Саво, Сава, Саву) или, на екавском терену, 

доследно по другој, али им је тада и номинатив одговарајућег облика (нпр. 

Сава, Саве, Сави). На највећем делу српских ијекавских говора пак овакве се 

именице, иако имају наставак -о, мењају као припаднице друге врсте (нпр. 

Саво, Саве, Сави). Сви ови различити облици и начини промене 

територијално су условљени и сви су нормативно исправни. 

– Иако се често чује супротно, нарочито нпр. у говору Новог Сада, 

мушка имена Ђорђе и Павле немају проширење и мењају се на следећи 

начин: Ђорђа, Ђорђу; Павла, Павлу (дакле, не *Ђорђета, *Ђорђету; 

*Павлета, *Павлету). Међутим, код имена и надимака попут Раде и Сале 

присутни су, подједнако исправни, дублетни облици: Радета/Рада, 

Салета/Сала. 

– Поред поменутог општег падежног синкретизма, код појединих 

именичких врста постоје и само за њих карактеристични синкретизми. Један 

од њих, свакако најважнији и најспецифичнији, јесте и онај који се тиче 

управо именица мушког рода прве врсте. Наиме, код њих се као битно јавља 

обележје аниматности, тј. категорија живо–неживо, која је, за разлику од 

претходних категоријалних обележја, условљена семантиком именице. Тако 

ће, уколико именица означава нешто живо, акузатив једнине бити једнак 

генитиву једнине (нпр. Волим брата/пса), односно, уколико именица 

означава нешто неживо, номинативу једнине (нпр. Купујем аутомобил). У 

 
34 Другим речима, нагласимо то још једном, уколико се вокал задржава кроз 

парадигму речи, он је основински а не наставачки. 
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језику се као [живо +] перципирају пре свега именице којима се означавају 

људска бића и (прототипичне) животиње, али и нека натприродна и/или 

митолошка бића слична човеку (нпр. вампир, вукодлак, демон, дух), 

уметничка дела названа по аутору или лику („Хајдук Станко”, „Оливер 

Твист”), месо животиња, па тако и риба (нпр. Од све рибе највише волим да 

једем сома/бранцина) и сл. Овако се понашају и оне именице КmПØ код којих 

су природни и граматички род у колизији (нпр. Видим оног девојчурка). 

Колико је значење именице релевантно за ову категорију, врло илустративно 

показују именице леш, покојник и мртвац. Наиме, док се прва понаша као 

[живо –], другим двема акузатив је једнак генитиву (нпр. Видим 

леш/покојника/мртваца), што се објашњава чињеницом да код потоњих није 

избледела представа о преминулом човеку, док се првом пре свега означава 

његово мртво тело. С друге стране, поједине друге именице, иако означавају 

биће или скупину бића, у језику се понашају као представници категорије 

[живо –]. То се у првом реду односи на биљке. Наиме, називима биљака, тзв. 

фитонимима, доследно је ускраћен синкретизам акузатива и генитива (нпр. 

Од свих врста дрвета највише волим храст), што се обично објашњава 

чињеницом да биљке немају способност самосталног кретања те се и 

перципирају као неживе. Овде спадају и именице које означавају неки скуп 

бића (нпр. народ, оркестар, чопор), као и оне које означавају поједине 

организме који се не доживљавају као типични представници живих бића 

(нпр. бацил, корал, тартуф). Одлика разговорног језика пак јесте 

синкретизам акузатива и генитива код именица којима се означавају марке 

или модели аутомобила (нпр. *Јовановићи су купили новог мерцедеса), што 

треба избегавати, будући да се именице којима се означавају различите 

направе, машине и сл., чак и оне настале према властитим именима (нпр. 

Наша болница је набавила савремен рендген), у стандардном језику доследно 

понашају као припадници категорије [живо –].  

Вокатив једнине: јављају се два наставка, чија дистрибуција зависи 

од фонолошких чинилаца – иза финалних палаталних гласова у основи ([ј, љ, 

њ, ч, џ, ћ, ђ, ш, ж]) јавља се наставак -у (нпр. младићу, коњу), а иза 

непалаталних -е (нпр. мајмуне, брате). Уколико је тај финални глас 

задњонепачни, [ц] или, у само два случаја, [з], доћи ће до прве 

палатализације (нпр. војниче, Боже, душе, спасиоче, витеже, кнеже). Код 

имена страног порекла која се завршавају на [к, г, х], нарочито 

једносложних, обично се избегава палатализација па је вокатив махом једнак 
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номинативу (нпр. Како си, Мик?), мада нису ретки ни супротни примери, 

нарочито у преводима класичне књижевности.  

У овом падежу су чести тзв. морфолошки дублети, форме које се 

разликују у неком морфолошком обележју: понекад једна иста именица 

може имати оба наставка, било да се ради о случајевима да су оба облика 

подједнако фреквентна (као понекад иза гласа [р], нпр. секретаре–

секретару) било о оним где је један знатно уобичајенији, иако не нужно и 

исправнији с обзиром на дистрибутивна правила (нпр. Милоше–Милошу). 

Међутим, најчешће се у дублетним паровима један његов члан устаљује као 

доминантан (нпр. мајсторе, царе; господару, пастиру). Када су пак у питању 

именице с финалним -ак, код њих су се својевремено јављале нормативне 

недоумице и дискусије: да ли облик вокатива треба аналошки градити према 

другим, сличним примерима, без обзира на замућивање изворног облика 

речи (те бисмо, на пример, наспрам војниче имали маче, тече) или треба 

употребити наставак -у, који не изазива алтернације, али чије појављивање у 

овом случају није у складу с преовлађујућим дистрибутивним правилима 

(нпр. мачку, тетку). Ипак, у наведеним и сличним примерима данас је 

вокатив најчешће једнак номинативу (нпр. Здраво, тетак!).  

Инструментал једнине: наставак -ом имају именице чија се основа 

завршава ненепчаним гласом (нпр. градом) или задњонепчаним (нпр. 

учеником), односно уколико се у номинативу јавља наставак -о (нпр. Мијом, 

Млађом). Уколико се основа завршава палаталом, наставак ће бити -ем (нпр. 

коњем, пријатељем). Због дисимилације, пре свега код једносложних 

именица на палатал чији је носилац слога вокал [е], наставак ће бити -ом 

(нпр. кејом, кељом). Оба наставка јављају се код именица са завршетком на -

ч, -ж, -ш, -ц, -шт, -жд, -р (нпр. возачем/возачом, плаштом/плаштем, 

пужем/пужом), али се обично устаљује један (нпр. зецом, оцем).  

Код позајмљеница с основом на -и, приликом деклинације између 

основе и наставка јавља се интервокално [ј], те се оне мењају по мекој 

промени, па и у инструменталу имају одговарајући наставак (нпр. Г жирија, 

И жиријем). С друге стране, позајмљенице попут радио, Марио такође 

добијају интервокално [ј] (нпр. радија, Марију), али се оно не јавља и у 

инструменталу (нпр. Идем с Мариом у град). 
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МНОЖИНА 

Н мајстор-и град-ов-и кључ-ев-и 

Г мајстор-а град-ов-а кључ-ев-а 

Д мајстор-има град-ов-има кључ-ев-има 

А мајстор-е град-ов-е кључ-ев-е 

В мајстор-и град-ов-и кључ-ев-и 

И мајстор-има град-ов-има кључ-ев-има 

Л мајстор-има град-ов-има кључ-ев-има 

Номинатив множине: као општи наставак се јавља вокал -и (нпр. 

пријатељи), који скоро без изузетка изазива сибиларизацију код 

задњонепчаних сугласника (нпр. војници, носорози, ораси35), при чему се као 

ретки изузеци наводе етничке именице Баски, Пелазги и Сики. 

– Именица човек има суплетивну множину људи, док се поједине 

именице, пре свега топоними, јављају само у множини (нпр. Путинци, Анди, 

Хималаји; анали). 

– Именице мушког рода с финалним -о и -е немају множину (нпр. 

Марко, Павле) или је она суплетивна (нпр. дечко–момци). Међутим, 

заједничке именице страног порекла на -о у множини су обично средњег 

рода и имају наставак -а (нпр. ауто–аута, гето–гета, торпедо–торпеда), 

или пак могу имати и дублетне облике – мушког и средњег рода, од којих су 

први ређи (нпр. кимоно – ти кимони / та кимона; ласо – ти ласои / та ласа). 

И поједине именице на консонант страног порекла такође имају дублетне 

облике множине, како је то случај с именицом факт, чији су множински 

облици факти и факта. 

– Именице које се завршавају са -ин, било да је у питању самосталан 

суфикс било завршни слог суфикса -анин/-јанин, у множини најчешће губе 

тај елемент (нпр. Новосађанин–Новосађани,36 Србин–Срби). Изузеци су 

свакако веома ретки, а обично се наводе свега три, који могу бити и 

 
35 Код ове се именице често у генитиву и акузативу множине јавља погрешан 

аналошки облик с извршеном алтернацијом (нпр. наместо Купили смо орахе за 

торту, чује се *Купили смо орасе за торту) те на то треба обратити посебну пажњу. 

36 Будући да се овакве именице чешће користе у множини, неретко се грешком и у 

једнини уопштава краћи облик (нпр. *Он је Суботичан). 
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последица избегавања обличког поклапања с већ постојећим речима: 

домаћин–домаћини, Русин–Русини и туђин–туђини.  

– Именице на -лац које у једнини на крају слога губе [л] (нпр. 

спасилац : спасиоца) и у множини имају исту алтернацију (спасиоци). Ипак, 

у генитиву множине чувају [л], а реализује се и непостојано а (спасилаца). 

Уколико се пак код именица на -лац јави дуги вокал испред суфикса, не 

долази до поменуте алтернације, ни у једнини ни у множини (нпр. стре4лац : 

стрелца; погоре4лац : погорелци).  

– Множински облик појединих именица зависи од њиховог значења, 

за шта је вероватно најилустративнији пример именице акт, која, у 

зависности од значења, може имати следеће множинске облике: акти 

‘чинови’, актови ‘естетски схваћени прикази нагог људског тела’ и акта 

‘списи’.  

– Једносложне именице често имају множинско проширење -ов- (нпр. 

бод–бодови, град–градови, звер–зверови), односно -ев- иза палатала (нпр. 

кључ–кључеви, муж–мужеви) и понеких других гласова (нпр. зубних 

фрикатива: мраз–мразеви, нос–носеви, шпиц–шпицеви; али и пут–путеви). 

Оно се јавило под утицајем некадашњих ŭ-основа, при чему је основни 

импулс за проширење био род, али и број слогова унутар те промене, чији су 

представници биле малобројне, али веома фреквентне, једносложне именице 

(волъ, врьхъ, даръ, домъ, ледъ, медъ, полъ, садъ, сынъ).  

Ипак, немају све једносложне именице у множини наведено 

проширење, док се код неких јављају и дублетни облици. Постоје, заправо, 

следећи случајеви:  

а) именица има оба облика множине, при чему су краћи у неким 

случајевима експресивнији и/или стилски обележени, те су пре свега одлика 

књижевноуметничког стила (нпр. брци–бркови, вуци–вукови, дуси–духови, 

знаци–знакови); 

б) постоје оба облика, али они указују на разлике у значењу (нпр. 

сати ‘јединице мере од 60 минута’ : сатови ‘часовници’; оци ‘преци; 

црквени великодостојници’ : очеви ‘мушки родитељи’); 

в) једносложна етничка имена имају само краћу множину (нпр. Грци, 

Руси, Чеси), што се објашњава чињеницом да се чешће користе у плуралу, а 

то је један од основних импулса за блокирање појаве дуже множине;  
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г) из истог разлога поједине именице које означавају делове тела 

имају само краћу множину (нпр. прсти, власи, зуби37); 

д) поједине фреквентније именице немају дужу множину (нпр. дан, 

коњ, мрав, пас, црв);  

ђ) јединице мере најчешће имају само краћу множину (нпр. волти, 

вати, сати, џули). 

 

Ово се проширење јавља и код неких двосложних и вишесложних 

именица које због непостојаног а и/или промене л у о имају једносложну 

основу (нпр. батак,38 ручак, ритам; котао, орао, посао, петао), као и код 

неких двосложних именица које заиста имају двосложну основу. Код 

потоњих се, међутим, обично јављају и дужи и краћи облици без икакве 

разлике у значењу или степену експресивности (нпр. витези–витезови, 

голуби–голубови, јастреби–јастребови, лабуди–лабудови, појаси–појасеви39). 

С друге стране, код појединих именица неоправдано се јавља аналошко 

проширење (нпр. *бициклови ум. бицикли). 

 

– Именице са суфиксом -(а)ц одупиру се ширењу уметка, док оне на -

(а)к чине то нешто слабије. Тако неке од њих праве множину без уметка 

(нпр. капци, леци, меци, папци, чварци), поједине су обичније с уметком (нпр. 

врискови, ћошкови), док се код неких јављају подједнако чести дублетни 

множински облици (нпр. чворци–чворкови).  

 

Генитив множине: општи наставак је -ā (нпр. родитељā), при чему се 

поједине консонантске групе, а пре свега -нт-, -кт-, -пт-, -рт-, тј. оне чији је 

финални члан глас [т], разбијају непостојаним а, које је такође дуго, било да 

је у питању постакценатска дужина било дуги акценат (нпр. архаизама, 

контаката, континената, клијената, студената). Ипак, понекад се јављају 

 
37 У разговорном језику чује се и облик *зубови ‘зупци на тестери’. 

38 Ова именица има дужу и краћу множину, што је последица чињенице да финални 

вокал може бити кратак (ба 1так : баткови) или дуг (ба 1та 5к : батаци), а то има одраза 

и у сингуларској парадигми (батак : батака/батка).  

39 Ова именица може имати и, знатно ређи, множински облик појасови. 
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и дублетни облици: с реализованим непостојаним а (нпр. патријараха) и без 

њега (патријарха).  

Именице с краћом множином, у генитиву најчешће имају само 

облике с проширењем или су они фреквентнији од одговарајућих краћих 

(нпр. вуци–вукова, звуци–звукова).  

Именице прст, нокат и гост имају некадашњи двојински наставак -

ију5 (прстију, ноктију, гостију). Данас редак, облик генитива множине прста 

са становишта норме сматра се исправним. 

Именица човек и поједине друге именице, пре свега мерне јединице, 

имају наставак -ӣ (нпр. људи, вати, волти, месеци, пари, сати, степени). 

Међутим, у зависности од значења, неке од ових именица, без обзира на исти 

облик плурала, имаће у генитиву наставак -ā (нпр. Само 13 Сатурнових 

месеца има пречник већи од 50 километара; Највише волим такмичења 

парова). 

Датив, инструментал и локатив множине: све именице прве врсте, без 

обзира на род, у овим падежима имају наставак -има (нпр. према људима, с 

људима, о људима), који код именица с основом на велар, баш као у 

номинативу, такође изазива алтернацију на морфемском шаву (нпр. 

војницима, носорозима, орасима). 

Акузатив множине: сви маскулинуми ове врсте имају наставак -е, 

који не генерише алтернацију на морфемском шаву, о чему је већ било речи 

раније. 

Вокатив множине: овај је падеж облички изједначен с номинативом 

множине (нпр. Лепи ли сте, драги моји Карловци!). 

 

За крај осврта на именице мушког рода прве врсте требало би 

поменути и разнородни утицај језика-изворника на морфологију српског 

језика када су у питању поједине позајмљенице. Наиме, употреба страних 

мушких имена и презимена требало би да следи преовлађујући образац по 

коме се мењају и име и презиме (нпр. наспрам Видим Петра Јовановића 

имаћемо Слушам Џека Смита). Међутим, понекад, нарочито код 

ваневропских имена, не знамо са сигурношћу шта је име а шта презиме, те 

иницијални део у имену остављамо непромењен (нпр. Видим Али Або 

Грејша). Такође, поједине именице на -о преузете из шпанског језика – у 
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множини добијају проширење -с-, на које се додаје одговарајући наставак за 

облик (нпр. гаучо–гаучоси, фламинго–фламинзи/фламингоси), чиме се оштро 

разликују од именица домаћег порекла. Осим тога, како смо видели раније, 

због свог гласовног склопа поједина страна имена јесу индеклинабилна (нпр. 

Франсоа, Јаја), док се код других у парадигми јављају неуобичајени 

гласовни ликови (нпр. Мао–Маоа, Маоу). Овим се именицама придружују и 

оне женског рода, било заједничке именице било властите, с финалним 

самогласничким групама (нпр. обоа, Реа), код којих се у промени јављају 

неуобичајене групе (нпр. обое, Рее). Коначно, грчки суфикси -ос и -ес и 

латински -ус и -ис обично испадају у српским грецизмима и латинизмима, 

али се први ипак чува у двосложним називима острва (нпр. Родос, Хиос). 

Следствено томе, именица Христос у деклинацији губи финални сегмент 

(Христа, Христу), мада се понегде, а у текстовима с православном 

тематиком доследно, он чува (Христос–Христоса). 

Именице средњег рода. Именице средњег рода знатно су 

малобројније од оних мушког и женског, не само када су у питању оне 

наслеђене, општесловенске, већ, и пре, оне новијег постанка, те можемо рећи 

да су оне непродуктивне. Видели смо, осим тога, да све именице средњег 

рода, без обзира на парадигматски индикатор, према класификацији М. 

Станића спадају у исту – прву именичку врсту. Међутим, поједине су 

именице унеколико специфичне те захтевају посебан осврт. Таква је, пре 

свих, именица доба, с обзиром на то да је једина средњег рода на -а, због 

чега тежи непроменљивости или се, можемо и тако рећи, користи пре свега у 

облицима оних падежа који су гласовно идентични њеном основном облику 

– генитиву и акузативу једнине и номинативу, генитиву и акузативу 

множине. Као нарочито интересантна пак због своје морфологије (али и 

порекла) издваја се именица вјерују (1. ‘Символ вере’ 2. ‘основно животно 

уверење, кредо’), која је у потпуности непроменљива будући да представља 

јединствен пример поименичавања глагола (нпр. Говоримо о његовом 

вјерују). На овом месту требало би поменути и дублетни пар тло–тле.40 

Наиме, иако се други члан пара претежно везује за екавски терен, данас се 

предност, као облички правилнијем, даје облику тло. Осим ових, због 

 
40 Као трећи члан овим двама могли би се прикључити, данас архаични, плуралски 

фемининумски облици тле и тли. Овакву обличку разноврсност понеко, с правом 

или не, приписује чињеници да је именица тло, заједно с дно и можда још неким 

представником (зло ту не би спадало јер је по пореклу поименичени придев), једина 

једносложна именица средњег рода. 
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облика, условљеног некадашњим фонолошким чиниоцима, издвојићемо и 

именице с некада палаталним, а у међувремену отврдлим финалним гласом 

основе које су ипак сачувале свој некадашњи наставак -е (нпр. лице, море, 

срце). 

Свим пак именицама средњег рода, како смо видели, заједнички је 

синкретизам номинатива, акузатива и вокатива у једнини, односно у 

множини. Када се овоме дода и раније поменути општи синкретизам, види се 

да је парадигма именица средњег рода сразмерно сиромашна различитим 

наставцима: 

 

ЈЕДНИНА МНОЖИНА 

тврда мека тврда мека 

Н сел-о пољ-е сел-а пољ-а 

 Г сел-а пољ-а сел-а пољ-а 

Д сел-у пољ-у     сел-има     пољ-има 

А сел-о пољ-е сел-а пољ-а 

В сел-о пољ-е сел-а пољ-а 

И     село-ом   пољ-ем     сел-има     пољ-има 

Л сел-у пољ-у     сел-има     пољ-има 

 

Иако морфологија ових именица није толико разноврсна као када су 

у питању именице мушког рода које с њима деле припадност првој 

именичкој врсти, поједини падежи ипак захтевају посебан осврт. 

 

Инструментал једнине: јављају се исти наставци као код именица 

мушког рода (-ом, -ем), али је њихова дистрибуција посве једноставна и не 

изазива никакве недоумице: уколико се као наставак у номинативу јавља -о 

или -Ø, у инструменталу ће бити -ом (нпр. селом, пилетом), а уколико се 

јавља -е, биће -ем (нпр. пољем, пићем). Другим речима, не рачунајући 

именице с проширењем, падежни наставак у инструменталу започиње истим 

вокалом који се среће као наставак у номинативу једнине. 

Номинатив множине: овде је општи наставак -а (нпр. села, поља), 

при чему се неке фреквентне именице средњег рода јављају само у множини 
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(нпр. врата, кола, леђа, прса, уста). Код именица око и ухо у множини се, 

како смо видели раније, јавља суплетивизам. Наиме, оне у плуралу мењају и 

род и деклинациони образац, тако да су женског рода и мењају се као 

множина именица типа кост, при чему у генитиву имају двојински наставак 

-ију 5:41 

 

Н оч-и уш-и 

Г   оч-ију   уш-ију 

Д    оч-има    уш-има 

А оч-и уш-и 

В оч-и уш-и 

И    оч-има     уш-има 

Л    оч-има     уш-има 

 

Поједине именице средњег рода само у множини добијају 

проширење -ес-, које води порекло од некадашње s-промене. Ови облици су 

или експресивнији од регуларне множине (нпр. тело–телеса, ухо–ушеса, 

чудо–чудеса) или имају промењено значење (небо ‘атмосфера и свемирски 

простор који се са Земље види као свод’ – небеса ‘место на ком обитавају 

душе праведника’), док су неки у потпуности изобичајени (нпр. слово–

словеса). 

Генитив множине: општи је наставак -ā (нпр. [од пуно] села, [преко 

многих] поља), док се поједине консонантске групе разбијају дугим 

непостојаним а (нпр. једара, јутара, ребара, седала). Ипак, неке групе се 

чувају неразбијене, а пре свега оне чији је први члан неки фрикатив, а други 

плозив или африката (нпр. гнезда, места). 

Именице с проширењем основе (КnПØ). У табели се као пример за 

именице с проширењем основе наводе именице име, код које је проширење -

н- (а тако и код нпр. време, племе, семе, теме и др.), и уже, чија се основа 

проширује гласом [т]. Дакле, финални вокал у номинативу, поновимо то још 

 
41 Множински облик уха данас се може сматрати граматичким архаизмом. 
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једном, није наставак за облик, него је у питању део основе, што се јасно 

види по томе што се чува кроз промену: 

 

ЈЕДНИНА МНОЖИНА 

Н име-Ø уже-Ø име-н-а 

Г   име-н-а   уже-т-а име-н-а 

Д   име-н-у   уже-т-у     име-н-има 

А име-Ø уже-Ø име-н-а 

В име-Ø уже-Ø име-н-а 

И     име-н-ом     уже-т-ом     име-н-има 

Л  име-н-у   уже-т-у     име-н-има 

 

Међу овим именицама најбројније су оне с проширењем -т-, а међу 

њима пак оне које означавају неко младунче (нпр. пиле-т-а, прасе-т-а). Те 

именице немају регуларну множину, па се уместо ње употребљавају или 

суплетивни облици мушког рода (нпр. мачићи, пилићи, прасићи) или 

колективна образовања (нпр. пилад, прасад, ужад). Међутим, овде је битна и 

семантика именица: за разлику од претходних, именице КnПØ које означавају 

предмете – најчешће имају регуларну множину (нпр. у Н мн. турцизама 

дугме3та, кубе3та, а раније и ћуфте3та, уместо данас обичнијег фемининума 

ћуфта–ћуфте), али је (и) она потиснута збирним образовањима тамо где их 

има (нпр. буре3та–бурад, дугме3та–дугмад и уже3та–ужад). 

Именица подне и све оне њоме изведене имају проширење -в- 

(поднева), мада се ова прва понекад опире промени, нарочито када је 

употребљена у свом основном значењу и ако је блокирана предлогом. Ипак, 

ова именица се доследније мења на западу наше језичке територије. Иако се 

она понегде може срести деклинирана и без проширења (подне, подна, 

подну...), таква врста деклинације није део стандардног језика. Недоследна 

променљивост ове именице може бити последица чињенице да је она једна 

од ретких именица средњег рода код које наставку -е не претходи палаталан 

глас, те да је она по пореклу сложеница чији је други конститутивни члан 

именица мушког рода дан (исп. Николић 1995–1996: 22).  
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Именице јаје и уво (али не и фонолошки дублет потоње именице – 

ухо) имају морфолошки дублетизам само у једнини и у тзв. паукалним42 

конструкцијама (нпр. два јајета/увета, односно два јаја/ува), што значи да 

су оба облика исправна, те употреба једног или другог зависи од 

преференција говорника.43 У множини пак прва именица има само краће 

облике (јаја), док друга, поред суплетивне множине уши, има, како смо 

видели,  и стилски обележену множину с проширењем (ушеса). 

Попут претходне две, и именица дрво има двојаке множинске облике, 

који, међутим, рефлектују њену вишезначност: када означава биљку и када 

се жели истаћи засебност ентитета, има множину дрве3та (односно, чешће, 

збирну именицу дрвеће), а дрва када значи материјал спреман за огрев. 

Уколико пак означава саму грађу, онда је сингуларија тантум.  

Именица вече је дефектна јер у њеној промени у једнини имамо 

укрштање некадашње две парадигме: оне именице средњег рода вече и оне 

именице женског рода вечер, која се данас осећа као архаична. У множини 

пак ова је именица доследно женског рода и приклања се именицама III 

врсте: 

 

 

Н  вече      ср. род   вечер-и 

Г  вечер-и ж. род   вечер-и 

Д  вечер-и ж. род   вечер-има 

А  вече       ср. род   вечер-и 

В  вече       ср. род   вечер-и 

И  вечер-и ж. род   вечер-има 

Л  вечер-и ж. род   вечер-има 

 

 

 
42 О паукалу ће више речи бити касније, у делу посвећеном бројевима. 

43 Додуше, облици јаје, јаја, јају и уво, ува, уву обично се наводе као ређи (исп. нпр. 

Пипер, Клајн 2013: 81). 
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2.2.2.2. Друга именичка врста 

У ову именичку врсту спадају именице које у генитиву једнине имају 

наставак -е5, тј. именице КfПа и КmПа. Махом су у питању именице женског 

рода, а када су у питању оне мушког рода, међу њима су најчешћа властита 

имена (нпр. Сава, Матија), презимена (нпр. Љуштина, Чабаркапа), 

родбински термини, неутрални или хипокористични (нпр. тата, деда, таја, 

дека, чика), поједине именице које означавају занимања и титуле (нпр. 

владика, судија), те, како смо видели, именице мушког рода с финалним -о 

које се могу мењати и по овом обрасцу (нпр. Јово, Јове, Јови) и др.  

 

ЈЕДНИНА МНОЖИНА ЈЕДНИНА МНОЖИНА 

Н жен-а жен-е тат-а тат-е 

Г жен-е жен-а тат-е тат-а 

Д жен-и    жен-ама тат-и     тат-ама 

А жен-у жен-е тат-у тат-е 

В жен-о жен-е тат-а тат-е 

И жен-ом    жен-ама   тат-ом    тат-ама 

Л жен-и    жен-ама тат-и     тат-ама 

 

Датив и локатив једнине: већина именица има наставак -и, који код 

именица с основом на велар често доводи до друге палатализације, тј. 

сибиларизације (нпр. рука–руци, нога–нози, епоха–епоси). Међутим, ова 

промена се не врши доследно, понекад се јављају дублетни облици, промена 

изостаје тамо где би се очекивала или се пак врши иако постоје и многи 

супротни слични примери, што често изазива недоумице и код изворних 

говорника српског језика. О томе најбоље сведоче следећи разнородни 

примери у којима не долази до алтернације: 

– код именица с групама -цк-, -чк-, -ћк-, -зг-, -сх- (нпр. коцки, воћки, 

мазги); 

– у суфиксалним изведеницама на -ка које означавају жива бића (нпр. 

Амазонки, новинарки, кечиги); 

– у личним именима (нпр. Анки, Луки); 

– у именицама страног порекла на -га (нпр. лиги, ваги, дроги); 
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– у неким обичнијим двосложним именицама где би вршење 

палатализације могло довести до обличког поклапања с већ 

постојећим речима или би знатно изменило основу (нпр. баки, куги, 

пеги, секи); 

– именица журка, упркос друкчијој говорној пракси, у дативу и 

локативу нема извршену алтернацију (нпр. Били смо на одличној 

журки). 

Постоји и читав низ дублетних облика (нпр. битки/бици, 

вашки/вашци, двојки/двојци, жеги/жези, загонетки/загонеци, јелки/јелци, 

кавги/кавзи, коски/косци, кћерки/кћерци, Лици/Лики, ћурки/ћурци, 

фрески/фресци, хиљадарки/хиљадарци).  

– Поједине именице добијене конверзијом од придева, а пре свега оне 

на -ска, -чка и -шка које представљају имена земаља или покрајина и области 

(нпр. Бугарска, Немачка, Чешка, Штајерска) сачувале су у дативу и 

локативу свој придевски падежни наставак -о5ј (нпр. Приближавамо се 

Чешкој; Живе у Мађарској). 

Вокатив једнине: општи наставак је -о, и он се јавља и иза 

палаталних и иза непалаталних финалних гласова основе (нпр. девојко, 

жено, земљо, срећо). Међутим, честа су и одступања па велик број именица 

има облик вокатива једнак номинативу, што се пре свега среће код властитих 

имена, било женских било мушких (нпр. Наташа, Јелена, Ивана, Марија;44 

Матија, Немања; Грчка, Финска), али и код родбинских назива (нпр. баба, 

тетка, стрина). Међутим, облици бабо и стрино могу се јавити, пре свега, 

као негативне етикете упућене неком ко се понаша на начин који не одговара 

увреженим представама о пожељном понашању (нпр. Што се вучеш, бабо 

једна!). Вокатив на -о пак имају двосложна имена и надимци с дугим 

узлазним акцентом, при чему се у том падежу устаљује дуги силазни акценат 

(нпр. Ма4ја : Ма2јо,45 Ма4ра : Ма2ро, На 4да : На2до; Сте4ва : Сте2во, Па 4ја : Па2јо).  

 
44 Облици попут Маријо данас су махом изобичајени, обележени и територијално 

уже локализовани, иако су нормативно исправни. 

45 Ово име треба разликовати од оног истог гласовног склопа, али с кратким 

силазним акцентом (Ма 1ја : Ма 1ја), својевремено веома популарног у Новом Саду. У 

истом међусобном односу стоји и пар Пе 4тра : Пе 1тра, чији се други парњак, иако 

нетрадиционалан, данас знатно чешће среће. 
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Тросложне и вишесложне именице на -ица имају вокатив на -е (нпр. 

Милице, Јелице, Перице, Јовице, учитељице, професорице), док оне општег 

рода могу имати, чешће, вокатив на -е (нпр. кукавице, породице) или, ређе, на 

-о, данас махом обележен експресивношћу (нпр. кукавицо, породицо). 

Именице КmПа у вокативу имају најчешће наставак -а, тј. он је једнак 

номинативу, али се може јавити и наставак -о (и овде се као релевантан 

јавља акценат, нпр. ба4ба : ба2бо) или пак дублетни облици (нпр. ага/аго). 

Номинатив множине: све именице друге врсте имају наставак -е, али 

се код оних мушког рода јавља суплетивизам будући да оне доследно мењају 

род и постају именице женског рода (нпр. тај судија – те судије). 

Генитив множине: општи је наставак -ā, при чему се дужина, било 

акцентована било неакцентована, јавља и на претпоследњем слогу (нпр. пуно 

живо3тӣњā/ри2бā). Код именица с консонантском групом често се умеће 

непостојано а (нпр. девојака, вишања, трешања, банака, земаља, цркава), 

због којег се могу наново јавити звучни опструенти алтернирани у 

номинативу (нпр. [свезати >] свеЗака, [приповедати >] приповеДака, 

[бележити >] белеЖака), али се групе -ст-, -шт-, -зд-, -жд-, -кс-, -пс-, -шћ-, -

шч-,  чувају (нпр. башта, звезда, газда, ласта, гошћа). 

– У последње време као све продуктивнији јавља се наставак -ӣ, 

присутан код многих именица с консонантском групом, нарочито оних 

страног порекла (нпр. бомби, жалопојки, лампи, лопти, поморанџи, тајни). 

Такође, код појединих, не тако малобројних, именица јављају се 

морфолошки дублети, чак триплети, подједнако исправни, понекад и 

равноправно фреквентни (нпр. бресака/брескви, гугутака/гугутки, 

загонетака/загонетки, значака/значки, кришака/кришки, 

палачинки/палачинака), а понекад не (мајки/мајка/мајака, набавки/набавака, 

носиљки/носиљака, оправки/оправака, поправки/поправака, шипки/шипака). 

Понеки члан таквих дублета, међутим, са становишта норме може да има 

предност у односу на свог парњака (нпр. облицима бележака, варијаната, 

двојака, загонетака требало би дати предност у односу на ликове белешки, 

варијанти, двојки, загонетки). 

– Код именица рука, нога и слуга у генитиву множине јавља се 

некадашњи двојински наставак -у5 (руку, ногу, слугу). 
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Датив, инструментал и локатив множине: све именице друге врсте, 

без обзира на род, у овим падежима имају наставак -ама (нпр. према 

женама, са женама, о женама). 

– Именица мати, данас донекле обележена архаичним призвуком, у 

множини се доследно мења по другој деклинацији с основом на -р, као и у 

генитиву, дативу, инструменталу и локативу једнине. Међутим, у 

номинативу, акузативу и вокативу једнине има посебне облике. Дакле, како 

се види у доњој табели, облик матер јесте само акузатив једнине, тако да су 

примери попут *Ово је моја матер – нестандардни због неоправдане 

супституције номинатива акузативом. 

 

Н  мати матер-е 

Г  матер-е матер-а 

Д  матер-и     матер-ама 

А  матер матер-е 

В  мати матер-е 

И  матер-ом     матер-ама 

Л  матер-и     матер-ама 

 

– Код женских имена и презимена, мења се само име (нпр. од Јоване 

Јовановић), за разлику од оних мушких, где су оба члана променљива (нпр. 

од Јована Јовановића). Међутим, женска презимена на -а мењају се доследно 

(нпр. од Јоване Мушкиње).  

 

2.2.2.3. Трећа именичка врста 

У ову именичку врсту спадају релативно малобројне општесловенске 

именице женског рода које се завршавају консонантом, тј. на -Ø (нпр. бол, 

глад, звер), као и именице деривиране од придева суфиксом -ост, данас 

сразмерно бројне (нпр. лудост, младост, старост). Инвентар наставака 

именица ове врсте веома је сиромашан, што илуструје и следећа табела: 

  

ЈЕДНИНА МНОЖИНА 

Н реч-Ø реч-и 

Г реч-и реч-и 
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Д реч-и     реч-има 

А реч-Ø реч-и 

В реч-и реч-и 

И реч-ју/реч-и     реч-има 

Л реч-и     реч-има 

 

– Видимо да се у једнини јавља наставак -и, док је облик акузатива 

увек једнак номинативу. Међутим, у инструменталу једнине код већине 

именица јавља се и наставак -ју, који је фреквентнији од наставка -и будући 

да служи као дистинктивни маркер за инструментал. Овај се наставак 

нарочито често јавља у А форми именица, тј. када су оне без предлога и 

детерминатора (нпр. Речју, ниси у праву : Једном речи, ниси у праву). Ако се 

додаје на непалатални консонант, овај ће наставак на морфемском шаву 

довести до јотовања (нпр. љубављу), које потом може изазвати и једначење 

сугласника по месту творбе (нпр. машћу, младошћу, страшћу). Уколико се 

пак граматичка основа именице завршава палаталним консонантом, глас [ј] 

се губи из наставка -ју (нпр. помоћу, чађу) или се пак чува (нпр. речју). С 

друге стране, неке именице у инструменталу имају само наставак -и (нпр. 

зоб, коб). 

– Код појединих именица јавља се непостојано а и/или промена л у о 

(нпр. мисао–мисли, плесан–плесни). 

– У генитиву множине именице ваш, кокош и прси46 имају 

некадашњи двојински наставак -ију, који се јавља и код облика очију и ушију, 

именица које у множини прелазе у ову именичку врсту. 

– Именица кћи у номинативу једнине има посебан облик, док се у 

другим падежима доследно мења по трећој промени: 

 

Н  кћи  кћер-и  

Г  кћер-и  кћер-и  

Д  кћер-и      кћер-има 

А  кћер  кћер-и  

В  кћер-и      кћер-има 

И  кћер-и/кћер-ју      кћер-има 

Л  кћер-и      кћер-има 

 

 
46 Ова именица се чешће јавља као плуралија тантум средњег рода (прса). 
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Слично горепоменутом облику матер, и кћер је само акузатив, па је 

његова употреба наместо номинатива, такође веома честа, погрешна (нпр. 

Ово је моја кћи, а не *Ово је моја кћер).47 

– Колективна образовања на -ад (нпр. прасад, ужад, пилад) мењају се 

по овој промени и све овакве именице су у једнини женског рода. Међутим, 

у дативу, инструменталу и локативу код ових именица не само да су могући 

множински наставци -има него су и фреквентнији од сингуларског -и (нпр. 

Говоримо о прасади/прасадима).  

– Именица наочари има само множину и, попут именице наочаре, 

такође је женског рода, мада се понегде одређује и као двородна, те се 

женском прикључују и мушки род. Осим ње, плуралија тантум у овом 

именичкој врсти јесу и именице груди и прси. 

– Именица бол када означава физички бол, припада првој именичкој 

врсти (бол, бола, болу; болови), а када означава душевне патње – трећој врсти 

(бол, боли, боли; боли). 

  

 
47 С друге стране, сасвим је исправан облик ћерка, настао упрошћавањем иницијалне 

консонантске групе [кћ] у речи кћерка.  
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2.3. ЗАМЕНИЦЕ  

Заменице или прономе јесу самосталне, променљиве речи које 

означавају лице (нпр. ја, ти, ко), нешто што није лице (нпр. шта, нешто, 

свашта), особину (нпр. какав, свакакав, никакакв), припадање (нпр. мој, 

твој, чији), количину (нпр. оволики, толики, колики), или упућују на некога 

или нешто (нпр. овај, тај, онај). Оне спадају у затворену класу речи будући 

да је њихов инвентар попуњен те се у језику не граде нове јединице из 

система заменичких речи. 

Заменице су једина врста речи која се с обзиром на критеријум 

самосталности дели на две групе. У овом случају то су тзв. именичке и 

придевске заменице. 

 

А) Именичке заменице – попут именица, које замењују, и именичке 

заменице су самосталне, тј. не зависе од других речи, већ се друге речи 

наслањају на њих и од њих зависе. У ову подгрупу спадају следеће поткласе 

заменица: 

а) личне заменице:  

1. праве личне (ја, ти, он/она/оно; ми, ви, они/оне/она); 

2. повратно-личне заменице (= рефлексивне; проста: себе; заменички 

израз: један другог); 

б) неличне заменице:  

1. упитно-односне (= интерогативно-релативне; ко, шта);  

2. неодређене (= индефинитне; неко, нешто); 

3. опште (свако, свашта, било ко, ико, ма ко); 

4. одричне (нико, ништа). 

Дакле, поред личних, у именичке заменице спадају још ко и шта и 

све оне заменице и различити заменички изрази добијени од те две заменице. 

Именичке заменице никада немају атрибутску функцију, не конгруирају с 

именицом,48 већ су пре свега у позицији субјекта, објекта и именског дела 

предиката. 

 

 
48 То нарочито треба имати на уму приликом морфолошке анализе. 
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Б) Придевске заменице – могли бисмо рећи да ове заменице замењују 

придеве те су, попут њих, несамосталне, тј. зависе од других речи, пре свега 

именица, с којима, у функцији атрибута, конгруирају (слажу се у роду, броју 

и падежу, нпр. мој брат, моја сестра, моје дете). Отуд оне имају доследну 

дистинкцију рода, броја и падежа. У придевске заменице спадају следеће 

поткласе заменица: 

1. присвојне (= посесивне; мој, твој, његов/њен/његов; наш, ваш, 

њихов; свој); 

2. показне (= демонстративне; нпр. овај, тај, онај; овакав; оволики); 

3. упитно-односне (= интерогативно-релативне; који, чији, какав, 

колики);  

4. неодређене (нпр. неки, некакав, неколик; заменички изрази: било 

какав, било чији, макар какав); 

5. опште (нпр. сав, сваки, свакакав); 

6. одричне (нпр. никакав, ничији, николик). 

 

Рећи ћемо нешто више о свакој од горе наведених поткласа заменица: 

 

2.3.1.  Именичке заменице 

2.3.1.1. Личне заменице:  

1. праве личне – ове заменице разликују лице (прво, друго и треће), 

број (једнина и множина), а у трећем лицу једнине и множина имају и 

дистинкцију рода. Разлика у роду у трећем лицу јавља се зато што је треће 

лице оно које је одсутно током комуникације – њиме означена особа не може 

се визуелно идентификовати, па је нужно одредити њен род. 

Заменице ја и ми односе се искључиво на лица (изузеци се могу 

срести у језику књижевности), заменице ти и ви најчешће на лица, приликом 

обраћања једном или већем броју њих, али могу се односити и на животиње 

и друга бића, појаве и предмете. Заменица ви може да се користи и као 

ознака поштовања приликом обраћања и тада се, не само у основном облику 

већ и у косим падежима, најчешће пише великим словом, што је условљено 

типом текста. 
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Личне заменице 1. и 2. лица једнине и множине имају промену 

карактеристичну само за себе, док заменице за 3. лице једнине и множине 

имају промену попут оне код већине придевских заменица, што се види из 

следеће табеле:  

  

Н     ја ти   он/оно она  ми  вас они/она/оне 

Г мене, 

ме   

тебе, те   њега, га   ње, је  нас, 

нас   

вас, 

вас 

њих, их 

Д мени, 

ми   

теби, ти   њему, 

му   

њој, јој  нама, 

нам 

вама, 

вам 

њима, им 

А мене, 

ме   

тебе, те   њега, 

га, њ   

њу, је, 

ју  

нас, 

нас   

вас, 

вас 

њих, их 

В – ти – – – ви – 

И  мном/ 

мноме    

тобом њим  њом нама вама њима 

Л мени   теби њему   њој нама вама њима 

 

Код појединих заменица у парадигми је присутан прави 

суплетивизам, како вертикални (нпр. ја, мене) тако и хоризонтални (нпр. ти–

ви). 

Личне заменице (само оне!) у генитиву, дативу и акузативу имају 

двојаке облике, који се не употребљавају подједнако често: пуне (= 

наглашене, дуже) и, у табели дате подвучене, краће (= ненаглашене, 

енклитичке). Наиме, потоњи, будући немаркирани, јесу они који су 

фреквентнији, док наглашене облике употребљавамо само у следећим 

случајевима: 

1. када нешто наглашавамо, тј. у тзв. емфази (нпр. Ја само тебе 

волим да видим); 

2. када се заменица нађе на почетку реченице, не може се јавити у 

облику енклитике јер мора имати испред себе акцентогену реч на коју се 

прозодијски наслања (нпр. Тебе волим да видим); 

3. приликом контрастирања, тј. када је тзв. реченични акценат на 

заменици (нпр. Ја тебе волим да видим, а не њега); 
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4. после предлога (нпр. Ово је за тебе). Међутим, то не значи да су 

примери попут Ово је за те и Стави то преда ме, у којима се иза предлога 

јавља енклитички облик акузатива, нестандардни, али се данас првенствено 

осећају као дијалекатски и/или архаични, а могу се срести и у језику 

књижевности; 

5. када се реченица своди само на заменицу (нпр. Кога видиш? Њих). 

 

– У инструменталу личне заменице ја јављају се два облика, 

међусобно искључива: облик мном се користи само уз предлоге (нпр. Идеш 

са мном на излет49), док се мноме користи када заменица није блокирана 

предлогом (нпр. Не знам зашто нису задовољни мноме). 

– У акузативу личне заменице он и оно јављају се два енклитичка 

облика, неједнако честа у употреби. Наиме, облик њ, који се јавља после 

предлога, знатно је ређи и данас је стилски обележен те се користи у језику 

књижевности, а чешћи је и код ијекаваца (нпр. Ово је за њ; Стави, молим те, 

то преда њ). Наместо њега обично се користи пун облик акузатива (нпр. Ово 

је за њега). 

– У акузативу личне заменице она јављају се два енклитичка облика, 

међусобно искључива. Облик је необележен је, и користи се скоро увек, осим 

у два случаја: уз глаголску енклитику је (нпр. Видео ју је) и уз негирани 

облик помоћног глагола јесам у 3. лицу једнине (нпр. Није ју видео). 

Међутим, данас се примећује тенденција потискивања и губљења енклитике 

ју, нарочито у другом случају, што је супстандардна одлика. 

– Облике вокатива, једнаке номинативу, имају само заменице за 2. 

лице једнине и множине, будући да су њима означена она лица којима се 

обраћамо. 

 

  

 
49 Иако преношење силазних акцената на проклитику данас није обавезно, у двема 

позицијама се мора извршити: управо код заменице мном и код негираних глагола 

(нпр. не 3 пева 5м, не 3 спа5ва 5м). 



61 

2. повратно-личне заменице: 

 

– Повратна (рефлексивна) заменица себе, се има деклинацију попут 

наглашених облика личне заменице ти: 

 

Н     – 

Г себе  

Д себи  

А себе, се   

В – 

И  собом  

Л себи   

 

Међутим, како видимо, ова заменица има само једнину, не разликује 

род, а, будући да никада не може бити у функцији субјекта, нема ни 

номинатив као ни вокатив. Осим тога, ненаглашене облике има само у 

акузативу, док се облик си, сачуван у хрватском стандардном језику, у 

српском среће само у дијалектима.  

Ова повратна заменица у облику се, тзв. рефлексиву, данас има 

неколико важних функција:  

а) део је повратних глагола: како оних правих повратних, где се се 

може развити у себе (нпр. умивати се > умивати себе), тако и узајамно-

повратних (и тада се замењује изразом један друго, нпр. воле се > воле једно 

друго), неправих повратних и апсолутно-повратних (где нема одговарајући 

еквивалент, нпр. смејати се); 

б) облик се је сигнал уопштеног вршиоца радње (нпр. Прича се да ће 

пасти снег > Људи причају да ће пасти снег); 

в) може бити и сигнал неодређеног објекта (нпр. Учитељице, он се 

туче). 
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д) коначно, рефлексив се, уз прелазне глаголе, користи за грађење 

тзв. рефлексивног пасива, па можемо рећи да се користи и као маркер 

промене глаголског стања (нпр. Супа се кува три сата).  

 

– Узајамно-повратни заменички изрази један другог, једна другу и 

једно друго указују на радњу коју врше најмање два учесника. Међутим, они 

немају облик номинатива јер се не употребљавају у функцији граматичког 

субјекта. Ови изрази су заменички по функцији а не по пореклу, при чему 

први део има облике за род и број, а други за род, број и падеж (Пипер, Клајн 

2013: 98). 

2.3.1.2. Неличне заменице:  

1. упитно-односне (= интерогативно-релативне) заменице: 

Упитна заменица за лица ко као и она за све остало (укључујући и 

животиње) шта/што не разликују ни род ни број те имају само једнину, док 

одговори на њима постављена питања нису родно ни бројно маркирани (нпр. 

Ко је закаснио на аутобус? Он је закаснио/Она је закаснила/Оно је 

закаснило/Ми смо закаснили/Ви сте закаснили). Заменица ко уз себе везује 

глагол у мушком роду (нпр. Ко је звао?), а шта/што глагол у средњем роду 

(нпр. Шта се десило?).  

Ове заменице се мењају попут придевских, при чему се код заменица 

шта/што јавља суплетивизам, јер се у већини косих падежа јавља друга 

коренска морфема:   

 

Н     ко шта/што  

Г ког(а)50   чег(а)  

Д ком(е)   чему  

А ког(а)   шта/што   

В      –      – 

И  ким(е)  чим(е) 

Л ком(е)   чем(у) 

 

 
50 У заградама су дати тзв. покретни вокали, о којима ће више речи бити ниже. 
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– Код заменице ко акузатив је увек једнак генитиву, будући да она 

увек означава особу, а исто се среће и код других заменица добијених од ко 

(нпр. неко). С друге стране, заменица шта/што увек има акузатив једнак 

номинативу. 

– Када се нађе у акузативу блокираном предлогом, ова заменица се 

јавља у облику шта (нпр. Они тврде да су покрадени, за шта не постоје 

никакви докази). 

– Облик шта се користи у тзв. парцијалним (= посебним) питањима, 

тј. оним у којима је непознат само један део тврдње, а не она цела.51 Осим 

тога, чест је и у односним реченицама (нпр. Шта је ово? Миличин домаћи; 

Нисам знао шта је било; Нисам знао за шта је ово), док се у свим осталим 

користи што. 

– Када се користе као релативизатори, тј. као везници у односним 

реченицама, ове заменице се називају односне. У односној функцији што се 

може користити уместо који, -а, -е, при чему се некадашња дистрибутивна 

правила везана за познатост (што), односно непознатост појма на који се 

заменица односи (који, -а, -е) – данас углавном не примењују (нпр. То је 

жена што/која те је јуче тражила). Заменица што може упућивати и на 

целу реченицу, и тада представља тзв. просентенцијализатор (нпр. Она ми 

није писала, што ме је веома изненадило). 

– Код заменице шта/што често се, под утицајем аналогије према 

заменици ко, акузатив изједначава с генитивом, што је с нормативног 

становишта погрешно (нпр. *На чега мислиш? уместо: На шта мислиш?).  

 

2. неодређене (= индефинитне) заменице: 

Неодређена заменица неко значи лице, а нешто све остало. Ове се 

заменице, укључујући и друге из ове поткласе сложене с ко и шта (нпр. ико, 

ишта, ма ко, макар ко, понеко, понешто), мењају исто као и заменице од 

којих су добијене – ко и шта/што, што се види из табеле: 

 

Н     неко нешто  

 
51 Супротност овима била би тзв. тотална (= да/не) питања, којима се тражи 

информација о целој ситуацији и на која је одговор потврдна или одрична речца. 
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Г неког(а)   нечег(а)  

Д неком(е)   нечем(у)  

А неког(а)   нешто   

В      –      – 

И  неким(е)  нечим(е) 

Л неком(е)   нечем(у) 

 

Ове заменице, не само именичке него и придевске, некада могу бити 

супституисане упитним заменицама, што је пре свега одлика старијег језика, 

а данас може бити и стилогено средство (нпр. Ако ме ко [= неко] буде 

тражио, јавите ми; Да ли је било каквих [= некаквих] проблема?).  

Осим тога, заменице неко и нешто наспрам себе имају одговарајућа 

образовања понеко, понешто, добијена префиксом по-, за изражавање 

наглашене неодређености којом се исказује неко умањивање броја и 

количине онога што је означено заменицом (нпр. Понеко је још и знао 

одговор на питање; Понешто од тога није лаж). 

 

3. опште заменице: 

Опште заменице свако и свашта, како смо видели, мењају се попут 

заменица ко и шта/што: 

 

Н     свако свашта  

Г сваког(а)   свачег(а)  

Д сваком(е)  свачем(у)  

А сваког(а)   свашта   

В      –      – 

И  сваким(е)  свачим(е) 

Л сваком(е)   свачем(у) 

 

4. одричне заменице: 

Промена заменица нико и ништа иста је као и код других заменица 

сложених с ко и шта/што: 

 

Н     нико ништа  
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Г никог(а)   ничег(а)  

Д ником(е)  ничем(у)  

А никог(а)   ништа   

В      –      – 

И  никим(е)  ничим(е) 

Л ником(е)   ничем(у) 

 

У предлошко-падежној конструкцији предлог од остатка заменице 

одваја негацију (нпр. ни од кога, ни за шта, ни о коме). Међутим, предлог без 

је изузетак у томе (нпр. без ичега, без икога).  

Одричне заменице се користе с негираним обликом глагола (нпр. 

Нико ништа не зна). 

2.3.2. Придевске заменице  

Како смо већ поменули, код ових заменица доследно се реализује 

разлика у роду (нпр. мој, -а, -е), броју (нпр. његов–његови) и падежу (нпр. 

наш, нашег, нашем). Такође, за њих је секундарно релевантно и обележје 

аниматности: уколико именица мушког рода уз коју заменице стоје означава 

нешто живо, и облик акузатива заменице биће једнак генитиву, односно, 

уколико именица означава нешто неживо, биће једнак номинативу (нпр. 

Видим његовог брата; Видим његов аутомобил). 

2.3.2.1. Присвојне (= посесивне) заменице:  

Присвојне заменице заменице означавају припадање првом, другом, 

трећем, односно сваком лицу (мој, твој, његов/њен (= њезин)/његов; наш, 

ваш, њихов (= њин – данас застарело); свој). 

Присвојне заменице мењају се по двојакој промени: 

– Именичка промена, данас у потпуности архаизована и практично 

изгубљена у савременом српском језику, присутна је код заменица његов, 

његово, њихов и њезин:52 

 

 
52 Иако се овој заменици не може оспорити стандарднојезички статус, она се данас 

махом доживљава као архаична и/или дијалекатска. 
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Н     његов 

Г његова   

Д његову  

А његов/његова   

В      – 

И  његовим  

Л његову   

 

– Код заменица уопште постоје још две промене: придевска и 

заменичка, између којих је разлика данас практично неутралисана будући да 

се она своди на разликовање у дужини наставака генитива и датива једнине53 

(код придевске су они дуги, тј. имају постакценатску дужину, а у заменичкој 

кратки). Отуд можемо говорити о јединственој заменичко-придевској 

промени, по којој се не мењају само присвојне заменице већ заправо и све 

остале придевске заменице, као и неке именичке. На примеру управо 

присвојних заменица мушког и средњег рода можемо видети како та 

промена изгледа:  

 

Н     мој//моје твој//твоје   његов// 

његово 

њен// 

њено  

наш// 

наше  

ваш// 

ваше 

њихов// 

њихово 

Г мојег (мог)   твојег (твог)   његовог   њеног  нашег  вашег  њиховог   

Д мојем  

(мом)  

твојем  

(твом)  

његовом  њеном нашем  вашем  њиховом  

А мој/мојег 

(мог)//моје   

твој/ 

твојег 

(твог)// 

твоје   

његов/ 

његовог 

//његово 

њен/ 

њеног 

//њено 

наш/ 

нашег 

//наше   

ваш/вашег 

//ваше   

њихов/ 

њиховог 

//њихово 

 

В – – – – – – – 

И  мојим    твојим    његовим  њеним нашим вашим њиховим  

Л мојем  

(мом)     

твојем  

(твом)     

његовом  њеном нашем  вашем  њиховом   

 

– Код заменица мој, твој, као и код других придевских заменица чија 

се основа завршава на -ј, у мушком и средњем роду присутни су дужи и 

краћи облици (нпр. мојег–мог). Међутим, овде краћи облици нису уједно и 

енклитички, као што је то случај код личних заменица, већ су они резултат 

испадања гласа [ј] у међувокалској позицији и, потом, асимилације и 

 
53 О томе више види, између осталог, у Sredojević 2022. 
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сажимања вокала (нпр. мојег > моег > моог > мог), те се могу користити без 

икаквих ограничења. Заправо, данас су они и знатно чешћи у употреби, док 

се дужи облици везују пре свега за писани језик. 

– У појединим косим падежим у овој промени (а исто имамо и код 

придева, бројева и појединих именичких заменица) јављају се тзв. покретни 

(= факултативни) вокали -а, -е, -у, и то: -а у генитиву и акузативу једнине и 

дативу, инструменталу и локативу множине (нпр. мојег/мојега, мог/мога), а -

е и -у у дативу/локативу и инструменталу једнине (нпр. мојем/мојему, 

мом/моме). Данас се ређе користе, нарочито -у, а могу представљати 

средство за свесну архаизацију израза или пак зависе од говорниковог 

осећаја за еуфонију, тј. гласовну усклађеност. Једини изузетак је -а у ДИЛ 

множина, које се често користи ако је заменица употребљена самостално 

(нпр. Писала је нашим пријатељима : Писала је нашима).  

– Присвојно-повратна (= посесивно-рефлексивна) заменица сваког 

лица свој, -а, -е означава припадност вршиоцу радње без обзира на то у ком 

је он лицу54 (исп. нпр. Она је изгубила своју књигу и Она је изгубила њену 

књигу; у другој реченици књига припада некој другој женској особи55) те и 

има један облик за различита лица. Поред дате функције, ова заменица може 

се изузетно користити и када не упућује на припадност субјекту (нпр. 

Ставите, молим вас, сваку књигу на своје место). Осим наведене употребе, 

свој може имати и значење ‘самосвојан, независан’56 (нпр. Он је већ свој 

човек), ‘близак, сродан’ (нпр. Ми смо своји), ‘отприлике’ (нпр. Он је човек од 

својих педесет година), ‘одговарајући’ (нпр. Свака рана има своје биље), 

‘нормалан’ (нпр. Он није баш сав свој) итд. 

 

 
54 При томе субјекат не мора чак бити чак ни формализован неком речју (нпр. 

Окончао сам своју каријеру). 

55 Ипак, у првом и другом лицу множине напоредо с овом заменицом за означавање 

припадности субјекту користе се и заменице наш, -а, -е и ваш, -а, -е (нпр. Ми знамо 

наше порекло). 

56 Треба обратити пажњу на употребу придева (не)зависан и (не)завистан, код којих 

се неретко јавља неоправдана интерференција и погрешна употреба. Наиме, док 

први означава оног који од некога (не) зависи, другом је значење ʻонај који (ни)је 

пун зависти, који неком (не) завиди; (не)завидљивʼ. 
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2.3.2.2. Показне (= демонстративне) заменице:  

Показне заменице упућују на лица или предмете присутне у говорној 

ситуацији, односно претходно поменуте у реченици (нпр. овај, тај, онај), 

или пак на неке њихове особине (нпр. овакав, такав, онакав) и величину 

(нпр. оволики, толики, онолики). 

Оне се граде од три врсте основа, које користимо с обзиром на то да 

ли упућујемо на нешто блиско говорнику (основа ов-, и такву употребу 

означавамо термином проксимал), саговорнику (основа т-, тзв. медијал), или 

неком трећем лицу (основа он-, тзв. дистал). 

Основна функција показних заменица јесте упућивачка, или, како се 

још назива, деиктичка и она може бити различита (временска, месна и др.), а 

може бити формализована и другим врстама речи.57 Када упућују на 

претходни контекст, показне заменице имају тзв. анафорску употребу, и 

тада се обично користе заменице с основом т- (нпр. То што сте рекли – није 

истина). Уколико се ради о упућивању на део текста или исказа који тек 

следи, тада говоримо о тзв. катафори, за коју обично користимо заменице с 

основом ов- (нпр. Из свега реченог следи ово...). Показне заменице, осим 

тога, могу упућивати на целу реченицу, тј. употребљавати се као 

просентенцијализатори (нпр. Он ме није звао у госте. То ме је веома 

изненадило). 

Oве се заменице у простим реченицама могу употребљавати 

самостално у субјекатској функцији, али само у облику средњег рода, и тада 

се помоћни глагол слаже с именицом која је именски део предиката а не са 

заменицом (нпр. То је моја мајка; То су моји родитељи). 

  

  

 
57 О томе види више, између осталог, у Mrazović, Vukadinović 2009: 725–730 те у 

Karlić, Bago 2021: 128–147. 
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2.3.2.3. Упитно-односне (= интерогативно-релативне) заменице:  

Упитно-односне заменице деле се на оне које служе за 

идентификацију (који, -а, -е; чији, -а, -е), потом оне које се односе на 

квалитет (какав, -ква, -о) и на количину и/или величину (колики, -а, -о). 

Када се користе као односне заменице, тј. као неправи везници који 

уводе односну реченицу, заменице од речи на коју се односе (тзв. 

антецедента или антецеденса) добијају обележје броја и рода, али не и 

падежа, који зависи од функције заменице у односној реченици, нпр.: 

То  је   девојка  која  ме  воли. 

   

номинатив – субјекат 

  антецедент  

 

То  је  девојка  коју  волим.  

 

акузатив – директни објекат 

                          

Приликом употребе ових заменица као релативизатора посебну 

пажњу треба обратити на то да ли је антецедент, уколико се ради о именици 

мушког рода I врсте, с обележјем [живо +] или не. Наиме, често се погрешно 

аналошки уопштава облик акузатива једнак генитиву, чак и у средњем роду 

(нпр. *То је онај аутомобил којег смо купили пре пет година, уместо: То је 

онај аутомобил који смо купили пре пет година; *То је решење којег смо 

дуго чекали, уместо: То је решење које смо дуго чекали). 

2.3.2.4. Неодређене (= индефинитне) заменице: 

Неодређене заменице заменице упућују на неодређене појмове (неки, 

-а, -о), односно особине (некакав, -ква, -о; икакав, -ква, -о; било какав, -ква, -

о; макар какав, -ква, -о) и количину (неколик, -а, -о), понекад и наглашене 



70 

неодређености (понеки, -а, -о; понекакав, -ква, -о). И поједине друге речи, 

представници других морфолошких класа, могу се користити као неодређене 

заменице, а међу њима се нарочито издваја број један, чије значење може 

бити врло блиско значењу заменице неки (нпр. Тамо је један/неки човек). 

2.3.2.5. Oпште заменице: 

Опште заменице упућују на потпуну обухваћеност извесним 

обележјем, која се протеже на све јединке неког скупа или до крајње границе 

неке појаве. Оне упућују на појмове (сав, сва, све; сваки, -а, -о), особине 

(свакакав, -ква, -о) и количину (свеколики, -а, -о; васколики, -а, -о). Осим 

наведених, међу опште заменице увршћује се и општа заменица највишег 

степена сам, -а, -о, која служи за истицање речи испред или иза које стоји 

(нпр. Сама она/Она сама ми је то рекла). Ову заменицу можемо сматрати и 

прелазном, транскласном, будући да се може користити и у повратном 

значењу, када се наглашава самосталност субјекта у вршењу неке радње 

(нпр. Она је то урадила сама). Коначно, када има значење ‘без присуства 

других’ (нпр. Највише волим када сам сâм), ова заменица се традиционално 

одређује као придев, што је још једна потврда флуидности и 

недефинисаности граница између појединих морфолошких класа.  

– Посебну пажњу пак треба обратити на мушки и средњи род 

заменице сав, који се мењају по мекој промени (као придев врућ или 

заменица мој). Наиме, -е- се јавља и у косим падежима, па промена дате 

заменице гласи овако: 

 

Н     сав/све 

Г свег(а)   

Д свем(у) 

А сав (свег(а))/ све 

В – 

И  свим  

Л свем(у)   

 

Дакле, примери попут *сво време и *Свог си ме упрљао, настали 

аналогијом према заменицама с основом на непалатални сугласник – 

погрешни су и треба да гласе све време и Свег си ме испрљао. С друге стране, 



71 

унифицирани облик генитива множине свију, иако нормативно исправан, 

данас се може сматрати обележеним немалим степеном архаичности. 

2.3.2.6. Одричне заменице:  

Одричним заменицама се исказује одрицање, било да се ради о особи 

било о појму (никоји, -а, -е; ниједан, -дна, -о), припадности (ничији, -а, -о) или 

пак особини (никакав, -ква, -о). И овде предлог одваја негацију од остатка 

заменице (нпр. ни о чијој), при чему је предлог без опет изузетак. 

 

2.4. ПРИДЕВИ  

Придеви или адјективи јесу несамосталне, променљиве речи које, као 

конгруентни атрибути, стоје уз именицу и прецизирају значење именичког 

појма, тј. говоре нешто више о појму означеном именицом: о његовим 

особинама, о пореклу, припадности, о ономе од чега је или о различитим 

другим релацијама (простору, времену и др.). Међутим, обично се не може 

било који придев ставити као атрибут уз било коју именицу. Наиме, с 

обзиром на појам означен именицом, поједине његове особине се 

подразумевају (нпр. слана со), друге се у нормалним околностима искључују 

(нпр. слатка со), док неке постоје као могућност и управо се ту отвара 

простор за детерминацију (нпр. морска/камена/хималајска со). Осим тога, 

придеви могу бити лексичко језгро предиката, као део копулативног 

предиката, где такође имају функцију одређивања (нпр. Она је паметна). 

 Ипак, иако системски спадају у променљиве речи, придеви се не 

тако ретко могу јавити у само једној форми, тј. могу бити индеклинабилни. 

То се, како смо видели раније, јавља код придева страног порекла, некада 

пре свега оних преузетих из турског (нпр. кадифли, срмали, рахметли) и 

немачког језика (нпр. браон, драп, лила, розе, тегет), а данас махом из 

енглеског (нпр. беги, кјут, тренди, фејк, флафи, хај, чили). Понеки међу 

овим придевима аналошки добија очекиване граматичке наставке (нпр. розе 

> *розе, роза, розо; браон > *браонски, браонска, браонско), што је са 

становишта норме, барем када су конкретни примери у питању, погрешно. 

Заправо, тенденција ка непроменљивости позајмљених придева све је 

израженија како се њихов инвентар више попуњава новим јединицама, скоро 

без изузетка из/преко енглеског језика. При томе је дата склоност у 

појединим случајевима последица и самог гласовног склопа придева (нпр. 
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антивакс, аут, беби, веџи), који отежава њихову морфолошку адаптацију, 

али и чињенице да основне граматичке информације, онда када је придев 

атрибут, носи (променљива) именица која је управни члан синтагме (нпр. кул 

момак/девојка) те су оне код придева редундантне или су пак контекстуално 

одредиве када се придев нађе у позицији предикатива (нпр. Она је кул). 

Осим падежа, придеве системски одликују и остала категоријална 

обележја карактеристична за именске речи (род, нпр. леп, лепа, лепо; број, 

нпр. бео–бели, бела–беле, бело–бела), али они имају и два друга, специфична 

само за њих – придевски вид и компарацију, којима ћемо посветити 

нарочиту пажњу. Наравно, и овде се као посебна група издвајају они 

придеви који су доследно непроменљиви. 

2.4.1. Подела придева према значењу 

С обзиром на то коју од особина појма означеног именицом стављају 

у фокус, придеви се деле на следеће семантичке скупине: 

2.4.1.1. Описни (= квалитативни) придеви: 

Описни придеви означавају неку од особина именичког појма, тј. 

његову каквоћу (квалитет) и можемо их сматрати прототипичним 

представницима класе придева (нпр. жут, бела, црвено, леп, брза, паметно). 

Добијају се као одговор на питање Какав?, односно, када је у питању 

одређени вид придева, Који? Могу бити немотивисани (нпр. бео, црн, брз), 

или, често, мотивисани, најчешће неком именицом (нпр. пега > пегав, пруга 

> пругаст) или другим придевом (нпр. жут > жућкаст, шарен > 

шаренкаст). 

2.4.1.2. Присвојни (= посесивни) придеви:58 

Присвојни придеви пре свега означавају припадање некој особи, 

односно неком бићу или пак нечему што се доживљава као живо (нпр. 

Јованов, Зоричин, мачетов). Добијају се као одговор на питање Чији? С 

обзиром на своје основно значење, они се јављају као конкурентско средство 

генитиву, којим се такође означава посесивност. Ипак, с нормативног 

 
58 У Нормативној граматици присвојни придеви се смештају међу односне придеве 

у ширем смислу (Пипер, Клајн 2013: 122). 



73 

аспекта, придеву треба дати предност. Међутим, уколико је именица у 

облику множине или је блокирана неким детерминатором или се пак ради о 

пуном имену неке особе и сл. – њој је ускраћена могућност грађења 

одговарајућег придева на -ов/-ев, односно -ин, те се мора користити генитив. 

Следствено томе, облици попут *Брус Лијев филм, *Џеки Ченова акција и 

њима слични, добијени од пуног имена неке особе – нису нормативно 

исправни без обзира на неуобичајен облик имена и њихову високу 

фреквентност у разговорном језику. 

Присвојни придеви су увек мотивисани именицама59 и граде се 

ограниченим инвентаром суфикса, међу којима су најпродуктивнији 

следећи:  

– суфикс -ов/-ев користи се пре свега за грађење присвојних придева 

од именица мушког рода, те, уколико не постоје семантичке запреке, 

именица средњег рода, које немају увек могућност да граде ове придеве 

(нпр. човеков, очев, Марков, Ђорђев; дететов, Сунчев). Суфикс -ев се 

користи пре свега уколико се основа на коју се додаје завршава неким 

палаталом (нпр. Милошев, Марковићев), али неретко и гласом [ц], при чему 

потоњи обично алтернира са [ч] (нпр. борац > борчев, стриц > стричев). 

Такође, и код образовања с финалним [в] може се јавити суфикс у том лику 

(нпр. Јаков > Јаковљев, Павлов > Павловљев). Понекад се могу јавити и 

дублетни облици, првенствено код сложених имена чији је други 

конституент основа -слав (нпр. [Мирослав >] Мирослављев : Мирославов). 

Коначно, и понека именица женског рода, пре свега она којом се означава 

каква биљка, а нарочито воћка, може градити присвојни придев помоћу 

суфикса -ов (нпр. буков, јабуков, јелов, крушков, шљивов). 

– суфикс -ин додаје се на основе именица које се завршавају на -а, 

како оне КfПа тако и оне КmПа (нпр. женин, Наташин; дедин, Матијин). 

При томе, именице које се завршавају на -ица приликом грађења присвојног 

придева на творбеном шаву имају алтернацију [ц]–[ч] (нпр. Славичин, 

Зоричин), осим уколико том [ц] већ не претходи [ч] (нпр. Сунчица > 

Сунчицин а не *Сунчичин). С друге стране, код именица с основом на велар 

на творбеном шаву алтернација најчешће изостаје (нпр. кћерка > кћеркин, 

 
59 На ову чињеницу треба нарочито обратити пажњу уколико се јаве недоумице у 

вези с одређивањем припадности поједине речи поткласи присвојних придева, 

односно присвојних заменица. 
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Милка > Милкин), при чему су присутни и малобројни али веома фреквентни 

изузеци (владика > владичин, девојка > девојчин, мајка > мајчин60). 

2.4.1.3. Градивни (= материјални) придеви: 

Градивни придеви означавају од чега је сачињен појам означен 

именицом и увек су мотивисани будући да се добијају од именица које 

означавају неку материју (нпр. земља > земљан, дрво > дрвен, песак > 

пешчани). Добијају се као одговор на питање Од чега је? 

2.4.1.4. Квантификативни придеви:  

Квантификативни придеви указују на меру нечег (нпр. малобројни, 

многи, многобројни). Понекад им се, међутим, границе постављају сразмерно 

широко, како је то, на пример, у Mrazović, Vukadinović 2009: 305, па се међу 

њих смештају и редни и збирни бројеви, те се функционално-семантичком 

критеријуму даје предност у односу на морфолошки.  

2.4.1.5. Односни (= релациони) придеви: 

Односни придеви су увек мотивисани, тј. изведени од других речи, 

пре свега именица, али могу имати и друкчије мотиваторе, као што су 

прилози (нпр. горе > горњи, доле > доњи, летос > летошњи). Можемо рећи 

да се ови придеви могу јавити као одговор на питање На шта се односи? 

С обзиром на то који је од односа означен придевом, они се обично 

деле на оне који се одређују као: 

а) временски – означавају време на које се односи именички појам 

(нпр. данашњи, летошњи); 

б) просторни – означавају на које се место односи именички појам 

(нпр. доњи, горњи); 

в) придеви других односа – нпр. они који означавају намену (нпр. 

зубни [конац], радна [соба]). 

 
60 Међутим, придев добијен од именице ма 4јка, која се понегде користи као 

хипокористично образовање за мајчину или, нарочито, очеву мајку, односно старију 

жену уопште – нема извршену промену (ма4јкин). 
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2.4.2. Придевски вид 

Придевски вид, као искључиво обележје ове класе речи, њихова је 

својеврсна диференција специфика, којом се они супротстављају свим 

другим речима, не само именским. Ипак, вид је истовремено најнестабилније 

категоријално обележје ове класе именских речи, што се односи на читаво 

штокавско подручје. Доследност видске дистрибуције везује се само за 

одређене синтаксичке функције самог придева, као и типа и састава 

структуре у коју је интегрисан, па се данас може говорити о губљењу не 

толико видских опозиција, барем не у основном, номинативном облику, 

колико о уједначавању две видске промене у корист оне придевске. То 

практично значи да се у савременом српском језику по придевској промени 

мењају придеви оба вида, а да се притом обличка разлика везује углавном за 

основни облик, тј. номинатив једнине, и то мушког рода.  

Када је реч о разликовању одређеног и неодређеног придевског вида, 

граматике се (углавном) слажу да оба облика разликују само описни и 

градивни придеви (али не сви!), док други имају или само облике 

неодређеног или само одређеног вида. Тако су само одређеног вида пре свега 

неизведени придеви попут: јарки, жарки, мали, сињи, сушти; затим придеви 

просторних односа, углавном деривирани од прилога (нпр. горњи, доњи, 

леви, десни) и временских односа, деривирани првенствено од именица или 

прилога (нпр. садашњи, вечерашњи, јесењи) те присвојни или односни 

придеви попут: државни, народни, ножни, леђни, градски, земаљски, човечји, 

козји и сл. С друге стране, само су неодређеног вида присвојни придеви на -

ов, -ев, -љев и -ин (нпр. Бранков, очев, татин, мамин, Чеховљев). 

Када је у питању обличка разлика, треба рећи да само придеви 

мушког рода у номинативу једнине показују ту разлику код одговарајућих 

видских парњака. Тако је морфолошки показатељ у мушком роду једнине за 

одређени вид реализована граматичка морфема у номинативу (/-и/), наспрам 

нереализоване, тј. ‘нулте’ морфеме за неодређени вид (/-Ø/; нпр. црн–црни), 

док се за средњи и женски род та разлика тиче дужине наставка (код 

одређеног вида наставак је дуг, нпр. стро1га–стро1га5; стро1го–стро1го5), мада 

се бележе и примери са променом у месту или квалитету акцента (жу4та–

жу2та 5; висо3ка– ви3сока5). 

Придеви различитог вида, барем када је у питању традиционална 

норма, мењају се по различитим деклинацијама, али, наравно, не 
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произвољно: одређени вид иде по придевској промени (односно, оној коју 

данас можемо одредити као придевско-заменичку), а неодређени по 

именичкој, што се види из следеће табеле: 

мушки род 

 једнина множина 

 неодређени вид одређени вид неодређени вид одређени вид 

Н ле 2п-ø ле 2п-и5    лéп-и          = ле 2п-и5 
Г лéп-а ле 2п-о 5г(а) лéп-и5х        = ле 2п-и5х 

Д лéп-у ле 2п-о 5м(е) лéп-и5м(а)   = ле 2п-и5м(а) 

А ле 2п/лéп-а  ле 2п-ӣ/ле 2п-о 5г(а) лéп-е          = ле 2п-е 5 
В ле 2п-и5              = ле 2п-и5    ле 2п-и5          = ле 2п-и5 
И лéп-и5м            = ле 2п-и5м    лéп-и5м(а)    = ле 2п-и5м(а) 

Л лéп-у ле 2п-о 5м(е) лéп-и5м(а)    = ле 2п-и5м(а) 

 

Када је реч о промени придева мушког рода, обично се наводи да су у 

одређеној и неодређеној промени једнаки вокатив61 и инструментал у 

једнини – уз спорадично навођење примера из народних епских песама, где 

се среће и вокативни облик типа зелен боре – док у множини нема обличких 

већ само прозодијских разлика, те смо у табели то означили знаком 

једнакости. Чињеница да већину редова повезује тај знак открива вероватан 

импулс за изједначавање двеју парадигми. М. Стевановић пак укидање 

видских опозиција у зависним падежима везује за екавске културне центре, 

како у разговорном тако и у књижевноуметничком стилу (Стевановић 19814: 

262) и закључује да се облици именичке промене срећу и код екаваца, али 

доста ређе него код ијекаваца, па стога употреба облика неодређеног вида и 

зависним падежима, према његовом мишљењу, „даје стилску боју 

архаичности” (Стевановић 19814: 264). И И. Клајн у Граматици српског 

језика за странце закључује да се неодређени вид сачувао само у 

номинативу мушког рода једнине, и додаје да се типично именичка промена 

придева неодређеног вида може срести код старијих писаца или у ијекавским 

говорима (Клајн 2006: 73) или у појединим идиоматизованим 

конструкцијама (нпр. чудна ми чуда, тешка срца, у по бела дана).  

 
61 Једнакост вокатива дâ се лако објаснити: уколико се некоме обраћамо, између нас 

и саговорника постоји визуелни контакт (или је барем некада тако морало бити) те је 

и та особа идентификована, позната, што се огледа и у избору вида придева.  
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средњи род  

 једнина множина 

 неодређени вид одређени вид неодређени вид одређени вид 

Н висòк-о    = ви3сок-о 5 висо 3к-а    = ви3сок-а 5 
Г висòк-а ви3сок-о 5г(а) висо 3к-и5х  = ви3сок-и5х 

Д висòк-у ви3сок-о 5м(е) висо 3к-и5м  = ви3сок-и5м(а) 

А висòк-о    = ви3сок-о 5 висо 3к-а     = ви3сок-а 5 
В ви3сок-ō    = ви3сок-о 5 ви3сок-а 5     = ви3сок-а 5 
И висòк-ӣм  = ви3сок-и5м висо 3к-и5м(а) = ви3сок-и5м(а) 

Л висòк-у ви3сок-о 5м(е) висо 3к-и5м(а) = ви3сок-и5м(а) 

 

Попут придева мушког рода понашају се и придеви средњег рода, 

при чему у номинативу, акузативу и вокативу једнине нема обличке већ само 

прозодијске разлике, док су наставци у вокативу и инструменталу 

неодређеног вида дуги као и у одређеној промени. Неодређени придеви 

мушког и средњег рода у множини имају кратке наставке у номинативу и 

акузативу, док су у осталим падежима дуги, што је особеност целе једнинске 

и множинске парадигме одређене промене.  
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женски род  

 једнина множина 

 неодређени вид одређени вид неодређени вид одређени вид 

Н црве 3н-а цр 3вен-а 5 црве 3н-е цр 3вен-е 5 
Г црве 3н-е 5 цр 3вен-е 5 црве 3н-и5х цр 3вен-и5х 

Д црве 3н-о 5ј цр 3вен-о 5ј црве 3н-и5м(а) цр 3вен-и5м(а) 

А црве 3н-у цр 3вен-у 5 црве 3н-е цр 3вен-е 5 
В цр 3вен-а 5 цр 3вен-а 5 црве 3н-е 5 цр 3вен-е 5 
И црве 3н-о 5м цр 3вен-о 5м црве 3н-и5м(а) цр 3вен-и5м(а) 

Л црве 3н-о 5ј цр 3вен-о 5ј црве 3н-и5м(а) цр 3вен-и5м(а) 

 

Како видимо из табеле, у женском роду разлика у виду није 

морфолошка, већ је, евентуално, исказана акцентом те, редовно, дужином 

наставка у номинативу и акузативу једнине и множине. Наиме, ти наставци 

су у неодређеној промени кратки, док су у одређеној промени сви падежни 

наставци дуги, како у једнини тако и у множини.  

2.4.2.1. Значењски аспект придевског вида 

Са значењског аспекта основна разлика између одређеног и 

неодређеног придевског вида огледа се у томе што је придев у одређеном 

виду елемент идентификације и дескрипције референта који је означен 

именицом, те одговара на питање Који?, док се краћи придевски облик, тј. 

облик неодређеног вида, појављује као средство квалификације неодређене, 

неангажоване јединке и одговара на питање Какав? Заправо, придеви 

неодређеног вида одређују особине неодређеног (непознатог) појма, 

неодређеног (непознатог) лица о коме се говори, док особину одређеног 

(познатог) лица показују придеви одређенога вида. 

Међутим, неретко се у истом контексту могу појавити придеви оба 

вида, управо зато што се, како још М. Стевановић тврди, разлика у значењу 

између придева одређеног и неодређеног вида умногоме изгубила, те се 

стога при утврђивању разлика може говорити само о њиховим различитим 

парадигмама, док по две парадигме имају само прави описни придеви. Ово 

уједначавање парадигми у контексту слабљења значењских разлика може се 

објаснити чињеницом да се придевом одређеног вида постиже истовремено и 

ефекат квалификације и идентификације те се зато у Хрватској граматици 
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констатује да „upotreba vidova nije sasvim razgraničena, pa se često u jednakim 

prilikama može upotrijebiti ili jedan ili drugi vid” (Barić et al. 19972: 179).62  

Процес уједначавања придевских парадигми подржан је и 

чињеницом да значајан број придева, како смо видели, нема видске парњаке, 

али да упркос томе нема сметњи у њиховој функционалној дистрибуцији.  

2.4.2.2. Употреба придева различитог вида 

И поред нарушавања односа између две деклинације те констатација 

да је употреба придевских видских парњака данас знатно слободнија него 

што је била некад (Фекете 1973: 515) и да „избор између ова два вида не 

може се тачно дефинисати правилима, и често изазива несигурност и код 

домаћих говорника” (Клајн 2006: 70), ипак и даље постоје мање-више јасна 

правила за коришћење придева различитог вида.  

У начелу, одређени придевски вид се користи кад год је референт 

означен именицом одраније идентификован, али се уз то начелно правило 

могу формулисати и следећа, према којима се одређени придевски вид 

користи: 

– у синтагматском споју са показном заменицом (нпр. овај паметни 

ученик);  

– у сложеним терминолошким јединицама, тј. тзв. вишечланим 

лексемама (нпр. брзи воз, бели лук, бела кафа, паметни телефон);  

– у властитим именима у којима је један од конституената придев 

(нпр. Нови Сад, Карло Велики); 

– приликом поименичавања63 (нпр. имена: Лепа, Мила; надимци: 

Мрки, Црни, Лепи; поједини апелативи: млада; или у појединим случајевима 

попут: Нека устане оптужени).  

 
62 За сасвим рецентне и репрезентативне податке у вези с употребом придева 

различитог вида, који су добијени корпусном анализом, види више у Karlić, Bago 

148–175. 

63 Поименичавање, тј. прелазак појединих врста речи, а пре свега придева, у 

категорију именица без мењања облика, један је од појавних облика тзв. конверзије, 

о којој ће више речи бити касније у поглављу посвећеном творби речи. 
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Насупрот томе, неодређени придевски вид се начелно употребљава 

уз именице које нису раније поменуте, као и:  

– у оквиру предиката (нпр. Дан је био леп; Капут је нов; Он постаје 

озбиљан64); ипак, у појединим случајевима допушта се употреба и придева 

одређеног вида, што се нарочито односи на придев велик/велики, пре свега у 

обраћању деци (нпр. Буди добар, ти си већ велики);  

– као актуелни квалификатив, тј. када се придевом, конгруентним у 

роду, броју и падежу са субјектом или објектом, квалификује један од тих 

реченичних чланова у тренутку вршења или трпљења радње (нпр. Дошао је 

уморан);  

– као апозитив, тј. придев употребљен као издвојена, додатна одредба 

којом се квалификује или одређује неки именички конституент и с којим се 

она слаже у роду, броју и падежу (нпр. Јован, весео као ретко када, поче да 

пева).65  

Када је пак у питању атрибутска функција придева, он се може 

употребити и у дужем и у краћем облику, што ће бити условљено 

контекстом, тј. познатошћу или непознатошћу референта (нпр. леп човек : 

лепи човек). 

2.4.3. Поређење (= компарација) придева 

Компарација представља категоријално обележје којим се указује на 

различите степене присуства особине означене придевом, односно, када су у 

питању прилози, на различите начине вршења глаголске радње или пак на 

разлику у бројности и количини. 

 
64 Јасно је да је обличка дистинкција код мушког рода то што спречава погрешну 

дистрибуцију придева различитог вида те су код изворних говорника српског језика 

примери попут *Дан је био лепи или *Он постаје озбиљни – посве невероватни. 

Међутим, када је разлика само прозодијска, како је то у женском и средњем роду, ни 

дистрибутивне стеге више нису тако јасне и чврсте те се често чују примери попут: 

*Крв је цр 3вена (ум. црве3на) или *То куче је де 3бело (ум. дебе 3ло). 

65 Како показује једно наше истраживање (Ајџановић, Степанов 2016), приликом 

овакве употребе придева веома су честе погрешке у конгруенцији, чак и у писаном 

језику (нпр. Ал Паћино (70), амерички глумац, присуствовао је концерту Леонарда 

Коена *одржаног [ум. одржаном] у Фиренци), те на то треба обратити нарочиту 

пажњу. 
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Систем облика компарације састоји се од позитива, компаратива и 

суперлатива. Основни облик придева назива се позитив, док степена 

поређења има два: компаратив, којим се исказује виши степен 

заступљености неке особине, и суперлатив, којим се исказује највиши степен 

присуства неке особине. Када су у питању морфолошка средства за грађење 

компаратива, она су тројака будући да постоје три граматичка суфикса (-ји,66 

-ији, -ши), при чему су ретки случајеви појаве морфолошких дублета, тј. 

грађења компаратива једног придева помоћу два различита наставка (нпр. 

мрзак: мрскији–мржи).  

 

1. Суфиксом -ји компаратив граде: 

а) многи једносложни придеви, и то превасходно они с дугим 

силазним акцентом (нпр. драг > дражи, жут > жући), али и они с кратким 

силазним (нпр. дуг > дужи,67 строг > строжи68). Будући да је иницијални 

глас наставка [ј], његовим се додавањем на основу придева врши јотовање,69 

при чему се код лабијала јавља тзв. епентетско (= уметнуто) л, које се јотује 

(нпр. глув > глувљи, глуп > глупљи, сув > сувљи). То, заправо, значи да се ни у 

једном компаративу овај суфикс не јавља у свом изворном облику;  

б) двосложни придеви који се завршавају на -ок (нпр. висок, дубок), -

ак (нпр. близак, кратак) и -ек (нпр. далек). Код свих њих приликом грађења 

компаратива долази до изостављања тог финалног слога, тако да као 

резултат опет имамо двосложан компаратив с јотовањем, нпр. вис[ок] + -ји > 

виши;70 крат[ак] + -ји > краћи; дал[ек] + -ји > даљи. Иако се не завршава на 

 
66 У складу с преовлађујућом праксом, суфиксе дајемо с граматичким морфемама 

присутним у основном облику придева, тј. у мушком роду.  

67 Поред овог облика, исправном се сматра и, данас изобичајена, форма дуљи. Оба 

ова облика представљају и компаративе придева дугачак. 

68 Компаратив *строжији, сразмерно чест, није део стандардног српског језика. 

69 Дакле, у компаративу придева чија се основа завршава веларом (нпр. јак > јачи, 

строг > строжи, тих > тиши) такође имамо јотовање а не палатализацију, како се 

то може на први поглед учинити. 

70 То значи да сразмерно фреквентни и територијално условљени облици *вишљи и 

*височији нису исправни са становишта норме. С друге стране, ствари нису тако 

јасно код облика блискији. Наиме, док се у Пипер, Клајн 2013: 136 даје једино облик 

ближи, у правописном речнику Правописа српскога језика (Пешикан, Јерковић, 
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један од поменута три слога, и придев дебео по истом обрасцу гради 

компаратив: деб[ео] + -ји > дебљи; 

в) придеви тесан и бесан (за разлику од нпр. таман и др.) граде 

компаратив суфиксом -ји, додатим на пуну основу: тесн- + -ји > тешњи, 

бесн- + -ји > бешњи.  

 

2. Суфиксом -ији компаратив граде: 

а) пре свега вишесложни придеви (нпр. таман > тамнији, 

интересантан > интересантнији);  

б) мањи број једносложних придева, како оних с кратким силазним 

(нпр. нов > новији, здрав > здравији, прав > правији, чист > чистији71) тако 

и оних с дугим силазним акцентом (нпр. слан > сланији,72 кос > косији).  

 

3. Суфиксом -ши компаратив граде свега три придева, али веома 

фреквентна: леп, лак и мек (лепши, лакши, мекши). 

 

4. Код четири придева јавља се суплетивизам при компарацији: 

добар > бољи, зао > гори,73 мали > мањи, велик > већи, те се они наводе као 

придеви с неправилном компарацијом.  

– Суперлатив се гради додавањем граматичког префикса нај- на 

облик компаратива, при чему је префикс увек носилац акцента, и то 

дугосилазног (нпр. на2јглупљи5, на2јта 3мнији5, на2јлепши 5, на2јбољи5), тако да 

поједини примери, данас све чешћи, код којих се наместо тог акцента у истој 

позицији јавља дугоузлазни (нпр. *на4јјачи, *на4јбољи) – нису у складу с 

 
Пижурица 2020: 271) као компаративна форма даје се блискији, док се облик ближи 

везује само за просторно значење. 

71 Облик чишћи, настао по првом моделу грађења компаратива, одлика је хрватског 

стандарда. 

72 Иако се понегде допушта као дублетни облик компаратива придева слан, форму 

*слањи не би требало користити. 

73 Иако није етимолошки повезан с њим, облик гори данас је сасвим уобичајен као 

суплетивна форма компаратива придева лош (нпр. Он је лош, али она је још гора). 



83 

ортоепском нормом стандардног српског језика. Осим тога, уколико придев 

почиње гласом [ј], у суперлативу ће се писати група <јј> (нпр. јак > јачи > 

најјачи).  

Облик суперлатива среће се и код неких придева код којих се на први 

поглед не отвара место за компарацију. Наиме, придеви горњи, доњи, задњи, 

први и последњи обликом суперлатива означавају појачано значење – онај 

који је на самом крају, почетку и сл. (нпр. Дај ми, молим те, ону најгорњу 

књигу). 

На суперлатив практично сваког придева може се додати префикс по- 

(нпр. понајбоља, понајвећи, понајлепше), који, међутим, не мора нужно да 

појачава суперлативно значење, него га, напротив, понекад ограничава и/или 

релативизује (нпр. понајбољи ʻкоји је међу најбољимаʼ). С друге стране, 

неретко тај префикс не уноси никакву разлику у значењу придева, па се 

може сматрати одређеним стилским средством за исказивање 

експресивности (нпр. понајвиши ʻвиши од свихʼ, понајпрви ʻпрви од свихʼ). 

Поред претходног префикса, у вези са компарацијом придева требало 

би поменути и префикс пре-, који у споју с придевом има различита значења, 

од којих је једно и оно апсолутне суперлативности, присуства неке особине у 

највишем степену (нпр. прекрасна, прелеп).74 

– Компарација се везује превасходно за описне придеве, али може и 

за неке друге врсте када су употребљене у пренесеном значењу па означавају 

неку особину (нпр. градивни придев златан не може се компарирати у свом 

основном значењу, али када му је значење ‘онај који је добар, лепо 

васпитан’, тада може). Проблемом компарације, између осталих, бавила се 

Душанка Игњатовић у раду Још о компаративу и компарацији (Игњатовић 

1962), у ком је навела следеће поткласе придева који се из различитих 

семантичких и/или морфолошких разлога не могу компарирати: 

1. компарација је ускраћена придевима који означавају апсолутно 

одсуство неке особине или њено присуство у јединој могућој мери (нпр. 

мртав ‘онај који није жив’, бос ‘онај који нема ништа на стопалима’). 

Међутим, придеви, као и друге речи, осим основних могу имати и друга и 

друкчија значења, која ипак могу омогућити компарацију (нпр. мртав 

‘безвољан, уморан’ > мртвији; жив ‘енергичан, полетан’ > живљи). 

 
74 О овоме, између осталог, више види у Штрбац 2017. 
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2. Велик број придева с префиксом не може се компарирати због 

семантике коју носи сам префикс:  

а) такви су пре свега придеви са префиксом без- (нпр. безрук, безглав, 

бесплатан; али и овде треба обратити пажњу на секундарна значења, па 

тако, на пример, безглав може имати и значење ‘несмотрен’ те се може 

компарирати). Међутим, понекад оваква образовања могу означити и 

поседовање неке особине у недовољној мери, што отвара простор за појаву 

компарације (нпр. безосећајан није ‘онај који нема никаквих осећања’ већ 

‘онај који нема довољно осећања’ па можемо имати компаратив 

безосећајнији); 

б) придеви образовани префиксом пре-, како смо видели, означавају 

(и) присуство неке особине у највећој могућој мери (нпр. прелепа, предобар) 

или у мери која је већа од пожељне (нпр. превисок, премршаво), те се не могу 

компарирати; 

3. сложени придеви код којих први члан сложенице има бројно или 

количинско значење (нпр. једнорук, двоглав, многоок, двомесечан); 

4. сложени придеви за означавање боја чији први део означава 

нијансу (нпр. светлозелен, тамноцрвен75) као и оне придевске 

полусложенице за означавање боје чији је први део нека именица (нпр. 

лимун-жут, трава-зелена, шерпа-плав); 

5. придеви добијени од компаративне основе (нпр. млађан, слађан) 

као и они с префиксима или суфиксима који значе неку деминутивност или 

аугментативност (нпр. жућкаст, наглув, новцијат, приглуп, повелик, 

проћелав, пунцат, сулуд); 

6. придевима добијеним конверзијом од глаголског прилога 

садашњег (нпр. будући, задовољавајући, владајући, крстарећи) и прошлог 

(нпр. бивши, почивши) системски је ускраћена могућност компарације; 

7. да ли ће се придеви добијени од трпних и радних глаголских 

придева моћи компарирати, зависи од њиховог, основног или пренесеног, 

значења (нпр. компарацију имамо код смирен > смиренији, смрзнут > 

смрзнутији; зрео > зрелији, врео > врелији, али не и код: донет, купљен, сео); 

 
75 Како видимо, ови придеви се пишу састављено, а не одвојено (*светло зелен, 

*тамно црвен) или полусложенички (*светло-зелен, *тамно-црвен), како је често 

пракса. 
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8. они придеви међу придевима страног порекла који су и иначе 

непроменљиви (нпр. розе, беги, кул) – не могу се ни компарирати, барем не 

на досад приказан начин.  

 

– Међутим, поред ове врсте компарације, једночлане (= синтетичке), 

постоји и она која је двочлана (= аналитичка, перифрастична), која се јавља 

код оних придева код којих је синтетичка немогућа или ређа. Код овог типа 

компарације први члан је компаратив прилога (мање, више) или неки други 

прилог који има значење појачавања (интензификације) или ублажавања 

(деинтензификације), а други позитив придева (нпр. Он је више диваљ него 

ти; Она је нарочито паметна). То пак значи да перифрастични модел у ком 

је други члан компаратив (нпр. *Они су више осетљивији него ја) – није 

граматичан. 

– Осим тога, поред знатно чешће релативне компарације, код које се 

наводе оба појма који се пореде (нпр. Она је бржа од мене), постоји и тзв. 

апсолутна компарација, где се обликом компаратива наводи особина која је 

присутна у мањој мери него код позитива и где се не наводи други члан 

поредбене конструкције (нпр. Они пију горчу кафу [тј., ону која је мање горка 

од горке]; Његов отац је старији човек [тј., већ је у годинама, али је ипак 

млађи од старог човека]).  

– Коначно, значење апсолутног суперлатива, тј. именовање 

заступљености неке особине у највећој могућој мери, може се исказати и 

удвајањем придева, било да се ради о у потпуности истим (нпр. нов нов 

[аутомобил]) или пак истокореним придевима (нпр. пун пунцат [аутобус]), 

при чему је инвентар придева који се могу јавити као други члан потоње 

конструкције ограничен (исп. нпр. Ivić 1995: 319–331). 
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2.5. БРОЈЕВИ  

Бројеви су несамосталне, променљиве речи које имају функцију 

нумеричких квантификатора, тј. показују колико је онога означеног 

именицом (нпр. два студента, две студенткиње, двоје студената) или 

заменицом (нпр. њих две, двоје њих), односно које место у неком низу, у 

времену или простору, тај означени појам заузима (нпр. Ја сам први, а ти 

други). Иако бројева има неограничено много, ипак можемо рећи да они 

спадају у затворену класу речи будући да је њихов инвентар, и поред њихове 

бројности, унапред задат и, на први поглед парадоксално – ограничен. 

С обзиром на творбену структуру бројеви се деле на просте (= 

немотивисане, у које спадају: један–десет, сто, хиљада, милион...) и 

изведене (= мотивисане, у које спадају: једанаест–двадесет, десетице, 

стотине и сви вишечлани бројеви, нпр. сто двадесет пет76).  

С обзиром на њихово значење и функцију, традиционално 

разликујемо три врсте бројева: 

2.5.1. Основни (= кардинални, главни) бројеви  

Основни бројеви означавају колико има оног означеног именицом 

или заменицом. Иако се бројеви смештају у деклинабилне речи, код ове 

врсте бројева има највише изузетака када је у питању променљивост, али и 

дистинкција рода и броја. Наиме, једино се број један, -на, -о доследно мења 

(по заменичко-придевској промени) и, будући да функционише као 

 
76 Сви вишечлани бројеви, без обзира на врсту, пишу се по истом обрасцу: сваки се 

члан одваја, а последња два се могу повезати везником и (нпр. сто двадесет [и] два, 

сто двадесет [и] други, сто двадесет [и] двоје). Исто важи и за бројне именице на -

ица добијене од збирних бројева (нпр. сто двадесет двојица). Међутим, број 10 и 

они већи од њега обично се пишу цифрама ради уштеде простора. Састављено се пак 

писање примењује тамо где се жели избећи евентуална злоупотреба (нпр. на 

чековима), као и именилац разломка (нпр. две тридесетпетине = 2/35). С друге 

стране, придеви и именице изведени од ових бројева и остале врсте бројних именица 

– пишу се састављено (нпр. двадесетпетогодишњи, двадесетпетогодишњак, 

двадесетпетица) или се могу комбиновати цифре и слова (нпр. 25-годишњи, 25-

годишњак). 
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конгруентни атрибут,77 он једини има различите облике за сва три рода као и 

за једнину и множину, што се види и из следеће табеле: 

       

 једнина множина 

    м. род ж. род ср. род м. род ж. род ср. род 

Н         један једна једно једни једне једна 

Г једног(а) једне једног(а) једних једних једних 

Д једном(е/у) једној једном(е/у) једним(а) једним(а) једним(а) 

А један / 

једног(а) 

једну једно једне једне једна 

В – – – – – – 

И  једним једном једним једним(а) једним(а) једним(а) 

Л једном(е/у) једној једном(е/у) једним(а) једним(а) једним(а) 

 

Иако је то на први поглед у супротности с његовим лексичким 

значење, број један се, како видимо у табели, користи и у множини, било у 

бројном било у неком другом значењу. Прво значење у плуралу има уз 

именице плуралија тантум, када се користи да се нагласи да је појам означен 

именицом заиста један, иако састављен од два или више делова (нпр. једне 

наочаре, једна врата) или пак уз плуративе (нпр. једне патике, једне 

чарапе). Међутим, овај број се у множини чешће користи као форма 

значењски блиска или истоветна неодређеној придевској заменици неки, -а, -

о,78 и тада се неретко употребљава заједно с обликом други (нпр. Тамо су 

једни људи; Једни то знају, а други не; Једни су дошли, а једних још нема). 

Заправо, ово се његово значење – донекле аналогно неодређеном члану у 

појединим другим језицима79 – како смо видели, јавља и у сингулару (нпр. Ту 

је један човек; Тражи те једна жена), тако да није особеност само 

множинских облика.  

 
77 Отуд је за њега секундарно релевантно и обележје аниматности (нпр. Видим један 

аутомобил : Видим једног пса). 

78 Све ово важи и за вишечлане бројеве чији је последњи конституент овај број. 

79 О томе види више у Ивић 1971. 
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Негирани облик овога броја гласи ниједан, -дна, -о и код њега се, 

попут одричних заменица, префикс одваја предлогом од остатка броја (нпр. 

ни с једним, ни о једном). 

 

– Број два, две има две форме, којима се означавају три рода: мушки 

и средњи јединственом формом два, а женски обликом две. Овај број нема 

облике множине, а мења се по промени некадашње двојине, од које и води 

порекло, при чему се у парадигми јавља синкретизам иначе карактеристичан 

за множину (Д = И = Л): 

 

  м. и ср. род ж. род 

Н         два две 

Г двају двеју 

Д двама двема 

А два две 

В два две 

И  двама двема 

Л двама двема 

 

И поред постојања различитих падежних облика, овај се број све ређе 

мења, нарочито у предлошко-падежним конструкцијама (у употреби су пре 

свега облици ДИЛ, нпр. Мислим о два града/о двама градовима).80 

 

– Једина преостала два броја која поседују различите падежне облике 

јесу три и четири, који, међутим, немају посебне облике за род, а немају ни 

множину. Осим тога, код ових бројева тежња ка непроменљивости још је 

израженија него код два, иако се некада ипак морају мењати (нпр. Дај то 

њима трима), и тада, попут броја два, то чине по промени некадашње 

двојине: 

 

Н         три четири 

 
80 Деклинирани облици неретко се користе као средство за унапређење стила, што 

понекад код људи који их иначе не користе често – може довести до грешака у 

конгруенцији попут *двеју примера или *двају земаља. 
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Г трију    четирију    

Д трима   четирима81   

А три    четири    

В три четири 

И  трима   четирима    

Л трима    четирима      

 

– Међу кардиналним бројевима налазимо и облик оба, обе, којима се 

означава иста бројна вредност као и бројем два, две, али сада с додатном 

нијансом у значењу обухваћености целе количине (‘два од два’). Поред ових 

форми, постоје и облици обадва, обадвоје и обадвојица, који се често 

неоправдано проскрибују због свог наводног плеонастичког устројства. 

Код осталих бројева не постоји посебна реч којом би се исказало 

значење обухваћености целе количине, већ се то постиже комбинацијом 

једне од показних заменица и броја један и оних бројева чији је он финални 

члан (нпр. Појео сам ону једну чоколадицу), односно, код свих других 

бројева, опште заменице сав, сва, све и одговарајућег броја (нпр. Појео сам 

све три чоколадице). 

– Бројеви којима се означавају стотине могу бити једночлани (нпр. 

сто, двеста, триста, четиристо) и двочлани, настали комбинацијом 

основног броја и бројне именице стотина (нпр. две стотине, три стотине). 

– Једночлане форме бројева 200 и 300 имају дублетне облике: 

старије, с финалним -а, који су остаци некадашње двојине (двеста и 

триста), и новије, добијене аналогијом, с финалним -о (двесто, тристо). И 

једни и други су исправни, али су први са становишта норме пожељнији. 

– Нарочиту пажњу треба обратити на писање броја шестсто, који је 

написан у складу с морфонолошким правописним узусом. Наиме, често се 

среће написан у облику *шесто, који је погрешан јер је облички истоветан са 

обликом номинатива средњег рода редног броја шести (нпр. Она је шесто 

дете у породици). 

– Речи попут стотина, хиљада, милион, милијарда морфолошки су 

именице и мењају се у складу са својим обликом (као КmПØ, односно КfПа), 

али су значењски бројеви. Када се користе самостално а не као део бројне 

 
81 Облик ДИЛ четирма, некада сматран јединим исправним, данас представља 

граматички архаизам. 
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синтагме с неким главним бројем, ове се речи користе у облику тзв. 

окамењеног (= петрификованог) акузатива (нпр. стотину и три; Хиљаду и 

једна ноћ). Осим тога, ове речи се могу користити и у множини када 

означавају неко неодређено мноштво (нпр. Милионима људи је угрожено 

радно место због пандемије). 

 

– Када је у питању облик именских речи у синтагмама с бројем, он 

може имати тројаку природу: 

а) уз број један (и све оне који се завршавају на један) именске речи 

се јављају у облику номинатива једнине, односно оног падежа који захтева 

функција синтагме у конкретној реченици, а број конгруира с управном речи 

(нпр. Један човек је дошао; Видим једног човека; Причамо о једном човеку); 

б) уз бројеве два, три и четири (и све оне који се завршавају на њих) 

именске речи се јављају у облику тзв. паукала, тј. мале множине, те се и 

такви спојеви називају паукалне синтагме. Наиме, иако се облички ови 

облици поклапају с генитивом једнине (нпр. два човека : од човека; три 

жене : поред жене; четири детета : због детета), облик конгруентног 

атрибута показује да то ипак није генитив (исп. нпр. два добра детета, а не 

*два доброг детета), а понегде се види и прозодијска разлика (нпр. с ру4ке 5 : 

две ру2ке).  Заправо, овде се ради о некадашњој двојини, која функционише 

као комбинаторична варијанта номинатива, акузатива и вокатива множине. 

Предикат се, стога, уз дате синтагме јавља у облику множине (нпр. Два 

човека певају), а радни придеви такође у облику паукала или пак множине, те 

на делу опет имамо или граматичку (нпр. Два човека су певала) или пак 

семантичку конгруенцију (нпр. Два човека су певали). Међутим, често се 

аналошки и уз ове бројеве користе облици генитива множине именских речи, 

што је погрешно (нпр. *У нашу школу иде 524 девојчица, уместо: У нашу 

школу иду 524 девојчице; *Наредних четири недеље је кључно, уместо: 

Наредне четири недеље су кључне), те на то треба обратити посебну пажњу; 

в) уз бројеве од пет па навише (наравно, изузимајући све оне бројеве 

дате под тачкама а) и б)) именске речи се јављају у облику генитива 

множине (нпр. пет људи, шест девојака, седам ребара), чиме су ови бројеви 

слични прилозима за количину (исп. нпр. пуно људи, мало девојака), док се и 

овакви спојеви називају партитивне синтагме. Уз ове бројеве глагол може 

стајати у облику једнине – опет као код прилога за количину (нпр. 
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Пет/Много ученика пева), где имамо граматичку конгруенцију – или у 

облику множине (нпр. Пет ученика певају), где је присутна семантичка 

конгруенција јер такав број увек означава неку множину. 

– Личне заменице пак уз бројеве веће од један и све оне који се не 

завршавају на један – јављају се у облику генитива множине (нпр. Певало их 

је петнаесторо). 

– Облици попут двојица, тројица и сл., добијени од основе збирних 

бројева, традиционално се називају бројне именице на -ица или, како је то у 

Нормативној граматици (Пипер, Клајн 2013: 147), мушколични бројеви. 

Иако је тај други термин донекле рогобатан, а при томе нетрадиционалан, те, 

с обзиром на морфологију тих образовања, и нетачан (морфолошки су у 

питању ипак именице), он је прозиран те се данас све више користи. При 

томе, наспрам бројева који се завршавају цифром један те стотина, хиљада, 

милиона и сл. – не постоје одговарајући мушколични бројеви, што је 

последица непостојања одговарајућих збирних бројева. 

Имајући у виду функцију ових образовања, видимо да је прецизна 

нумеричка квантификација код именица мушког рода у српском језику 

двојака те да се врши основним бројевима и бројним именицама на -ица 

(нпр. два момка, двојица момака), док код женског рода изостаје такво 

ексклузивно морфолошко средство, па се користе само основни бројеви (нпр. 

две девојке). 

Када је у питању облик именских речи у оваквим синтагмама, оне се 

јављају у генитиву множине (нпр. петорица студената), а глагол се јавља у 

облику множине (нпр. Двојица дечака певају; Двојица момака су дошли), при 

чему се глаголски придеви могу јавити и у облику који конгруира с бројном 

именицом (нпр. Двојица момака су дошла). 

 

Основним бројевима не мора се исказати само прецизна вредност, 

већ може и приближна и то на следеће начине: 

– додавањем суфикса -(а)к на основне бројеве 10–20, десетице и 

стотине (нпр. Дошло их је десетак/петнаестак/стотинак82); 

 
82 Поред овог облика, може се јавити и, знатно ређи, стотињак.  
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– данас сразмерно ретким додавањем суфикса -ина на основне 

бројеве, тако да се ова образовања облички не разликују од разломака, али је 

присутна прозодијска разлика (нпр. десе3тина ‘око десет’ ≠ десети3на ‘десети 

део’); 

– удвајањем суседних бројева, тј. тзв. мултипликативним бројевима 

(нпр. пет-шест); 

– коришћењем појединих предлога и прилога с основним бројем 

(нпр. Око десет људи је дошло; Било их је приближно сто). 

Сви ови начини за исказивање приближне вредности подједнако су 

исправни, али се не могу комбиновати, тј. користити истовремено (нпр. 

*Било је око десетак ученика на часу, уместо: Било је десетак ученика/око 

десет ученика на часу).  

2.5.2. Редни (= ординални) бројеви  

Редни бројеви означавају који је по реду, на просторној или 

временској оси, појам означен именском речи. Будући да се као конгруентни 

атрибути слажу с именицом уз коју стоје, они доследно разликују род, број и 

падеж, при чему се мењају на исти начин као и придеви одређеног вида, 

којима су обликом веома слични: 

     

 једнина множина 

 м. род  ж. род ср. род м. род  ж. род ср. род 

Н         први прва прво први  прве  прва 

Г првог(а) прве првог(а) првих   првих   првих   

Д првом(е/у) првој првом(е/у) првим(а)   првим(а)   првим(а)   

А први/првог(а) прву прво прве   прве    прва 

В – – – – – – 

И  првим првом првим првим(а)   првим(а)   првим(а)   

Л првом(е/у) првој првом(е/у) првим(а)   првим(а)   првим(а)   

 

Наравно, попут придева, ови бројеви могу бити и именски део 

предиката (нпр. Она је прва, а он други). 
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Код вишечланих редних бројева само последњи члан има облик 

редног броја (нпр. сто тридесет осми ученик).83 

 

– Редни се бројеви граде од основних бројева, али не на једнообразан 

начин. Наиме, разликујемо следеће моделе: 

а) наспрам бројева један, два, три и четири јављају су суплетивни 

облици редних бројева: први, други, трећи и четврти; 

б) највећи број редних бројева гради се додавањем суфикса -и на 

основни број (нпр. пет + -и > пети), при чему се код седам и осам јавља 

непостојано а (седам + -и > седми; осам + -и > осми); 

в) редни бројеви добијени од једночланих бројева за означавање 

стотина граде се помоћу суфикса -ти (нпр. сто + -ти > стоти); 

г) на бројне именице хиљада, милион и сл. додаје се суфикс -ити 

(нпр. хиљада + -ити > хиљадити). 

2.5.3. Збирни (= колективни) бројеви  

Збирни бројеви означавају тачан број појмова означених именском 

речи, при чему њихови денотати могу бити различити, те се може радити: 

1) о именицама које означавају бића различитог пола (нпр. петоро 

студената); 

2) о именицама које означавају младунчад, неретко збирним (нпр. 

двоје кучића; петоро пилади); 

 
83 Када се пишу цифрама, редни бројеви се означавају тачком (нпр. 138. ученик). 

Ипак, уколико иза те тачке долази неки други знак интерпункције, она се губи (тако 

се у следећем примеру прва тачка губи због црте а друга због затворене заграде: 

1939–1945). Уколико се пак тачка нађе испред отворене заграде, она се не губи јер 

њу и заграду раздваја белина. Међутим, наведена правописна пракса не важи за 

тачку која означава скраћивање јер се она не губи испред других знакова 

интерпункције (нпр. нпр.:). Наравно, будући да увек означавају редне бројеве, 

римске цифре не добијају тачку. Ипак, и ту постоји изузетак: када се јаве унутар 

наслова (пот)поглавља и сл., и римске цифре добијају тачку (нпр. I. Становништво 

Републике Србије).  
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3) о збирним именицама којима се означавају људска бића (нпр. 

петоро браће, шесторо деце84); 

4) о именицама плуралија тантум (нпр. петора врата) или онимa у 

облику множине које означавају неки скуп (нпр. двоји писци).  

Међутим, с обзиром на то да се у примерима као што су они дати под 

4) број понаша као зависни члан синтагме, тј. да се попут придева слаже с 

именицом, а у прва три случаја као управни члан – у примерима попут 

петора врата и двоји писци поједини лингвисти не говоре о множини 

збирних бројева него о тзв. бројним придевима. 

5) о личним заменицама, при чему се у таквим конструкцијама 

заменица приближава партитивном генитиву (нпр. нас троје ‘троје од 

неколико’); 

6) такође, збирни бројеви се могу користити и самостално (нпр. Двоје 

је дошло; Предлажем вам двоје – да останете код куће или да одете). 

 

Збирни бројеви се граде од основних бројева, и то од два па навише, 

помоћу два суфикса, међусобно искључива: 

1) на основу бројева два и три се додаје суфикс -оје (дв- + -оје > 

двоје; тр- + -оје > троје);  

2) на основе осталих бројева додаје се суфикс -оро85 (нпр. пет + -оро 

> петоро), при чему се код броја четири јавља суплетивна основа (четв- + -

оро > четворо). 

 

Наспрам броја један не постоји одговарајући збирни број, али се у 

истом значењу користи облик средњег рода једно (нпр. На рођендан је дошло 

двадесет једно дете). Збирно образовање не постоји ни наспрам речи којима 

се означавају стотине, хиљаде, милиони и сл. 

 
84 Када је у питању нумеричка квантификација ових именица, међу њима постоји 

разлика условљена њиховим значењем: док се уз мушкарац може користити и бројна 

именица (нпр. петорица мушкараца), уз именицу деца може се користити само 

збирни број (нпр. *шест деце). 

85 Суфикс -еро, присутан у нашим западним дијалектима (нпр. четверо, седмеро) и 

хрватском језику, није обележје стандардног српског језика. 
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Код вишечланих збирних бројева само последњи члан има облик 

збирног броја (нпр. сто тридесет осморо). 

 

Збирни бројеви имају промену, данас сразмерно ретку у једнини, у 

којој се заправо јављају само облици средњег рода. У множини пак промена 

је још и ређа, нарочито у конструкцијама без предлога: 

              

 једнина множина 

         ср. род м. род ж. род ср. род 

Н         двоје двоји двоје двоја 

Г двога/двојега двојих двојих двојих 

Д двома/двојема двојим двојим двојим 

А двоје двоје двоје двоја 

В двоје – – – 

И  двома двојим двојим двојим 

Л двома/двојема двојим двојим двојим 

 

Уколико се пак збирни број користи уз заменице, тада се доследније 

мења (нпр. Посвађао се с њима двома; Причали смо о њима трома). У 

синтагмама које конституишу збирни број и именица, она се јавља у облику 

генитива множине ако је избројива (нпр. Четворо људи је дошло), односно 

једнине ако није (нпр. Четворо деце је дошло).  

2.5.4. Бројне именице 

Поред горепоменутих различитих бројних именица (нпр. стотина, 

хиљада; двојица), у бројне именице спадају и следеће именице које су 

добијене од броја различитим творбеним моделима: 

– разнозначне именице на -ица добијене од основних бројева (нпр. 

петица може означити пети зуб у вилици, играча с бројем пет на дресу, 

превозно средство на линији број пет и сл.); 

– именице на -ка добијене од збирних бројева (нпр. седморка); 
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– разломци, добијени суфиксом -ина додатим на основу редног броја 

(нпр. четвртина, петина). 
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3. ГЛАГОЛИ 

Глаголи се традиционално одређују као несамосталне, променљиве 

речи које означавају радњу (нпр. певати, скакати), стање (нпр. бојати се, 

жутети се) или збивање (нпр. свитати, грмети). Међутим, та дефиниција 

није најпрецизнија јер, с једне стране, помоћни глаголи не означавају 

ниједно од то троје, а, с друге, глаголске именице могу означавати и радњу 

(нпр. певање, скакање) и стање (нпр. зебња, прибојавање) и збивање (нпр. 

свитање, наоблачивање). Отуд је глаголе боље одредити као несамосталне, 

променљиве речи чији је основни облик инфинитив, које имају наставак за 

лице и број и које најчешће означавају какву радњу, стање, збивање, процес 

и сл. 

Глаголи, осим тога, спадају у класу отворених речи будући да се 

њихов број непрестано повећава, при чему се као њихови мотиватори могу 

јавити скоро све остале морфолошке класе речи. Наравно, пре свега су ту у 

питању други глаголи (нпр. читати > прочитати, зачитати се, учитати, 

пречитати се, ишчитати...), али и:  

– именице (нпр. вага > вагати, грана > гранати се); 

– придеви (нпр. млад > подмладити се; стар > старити ‘чинити 

старим некога/нешто’, старети ‘постајати стар’; црвен > црвенити ‘бојити 

некога/нешто у црвено’, црвенети ‘постајати црвен’86); 

– бројеви (нпр. двоје > двојити, десет > десетковати); 

– заменице (нпр. ништа > ништити, свој > својатати); 

– прилози (нпр. назад > назадовати, напред > напредовати); 

– речце (нпр. да > дакати, не > некати); 

– узвици – пре свега ономатопејски (нпр. фију > фијукати, шкрип > 

шкрипати), али и емоционални (нпр. јао > јаукати, леле > лелекати). 

 
86 Наведена два пара глагола, а нарочито први, илустративни су примери данас 

донекле изобичајене разлике између медијалних и транзитивних глагола. Наиме, 

некадашње двојство све чешће уступа место свођењу на облике на -ити (нпр. Нисам 

га дуго видео па нисам знао да је тако остарио). 
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3.1. Подела глагола према значењу 

С обзиром на своје значење, глаголи се деле на следеће групе и 

подгрупе: 

1. глаголи потпуног значења, тј. пунозначни глаголи (нпр. трчати, 

спавати) – таквих је већина и то су они глаголи који могу самостално да 

означе радњу, стање или збивање; 

2. глаголи непотпуног значења – деле се у следеће подгрупе:  

– копулативни (= спонски): користе се у творби сложених глаголских 

облика и копулативних предиката (јесам, бити, бивати, хтети) и тада 

немају лексичко већ само граматичко значење;  

– семикопулативни (= полуспонски): захтевају обавезну именску 

допуну, која с њима, као допунски предикатив, чини предикат (нпр. учинити, 

поставити, сматрати, називати);  

– модални: модификују неку другу радњу, тј. означавају модални 

однос између радње означене пунозначним глаголом и субјекта (нпр. 

морати, моћи, смети, требати,87 хтети); као допуну добијају неки други 

глагол у облику инфинитива или – данас знатно чешће, барем када је у 

питању екавски део српских дијалаката и урбани идиом највећих центара у 

Републици Србији, нарочито њеног централног дела – конструкције с 

везником да и презентом глагола (нпр. Морамо учити/да учимо). Тај презент 

се назива имобилним (ʻнепокретан, непомичанʼ) зато што се у датој 

конструкцији, иза везника да, не може заменити ниједним другим 

глаголским обликом, тј. он се не мења без обзира на форму глагола који 

допуњава (нпр. Ми морамо/Ми смо морали/Ми ћемо морати да учимо). 

 
87 Глагол требати модално употребљен, тј. онда када је праћен другим глаголом, 

одликује имперсоналност, непостојање дистинкције лица (нпр. Ја треба да учим; Ви 

треба да учите). Дакле, облици промењени по лицима, који се често чују, погрешни 

су (нпр. *Ти требаш више да учиш). С друге стране, глагол требати се мења по 

лицима када има значење ʻбити потребанʼ (нпр. Требаш ми као никада пре). Овај се 

глагол у наведеном значењу може употребљавати и као транзитиван (нпр. Требам те 

баш сада), али такву употребу треба избегавати. С друге стране, имперсонална 

употреба модала морати није део стандардног српског језика већ дијалекатска и/или 

индивидуална одлика (нпр. *Ми мора више да учимо). 
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– модалитетни: по значењу и врсти глаголске допуне налик су 

модалним али с већим степеном лексичке пунозначности (нпр. мислити, 

наумити) те представљају својеврстан прелаз од несамосталних ка 

самосталним глаголима. Њима, за разлику од модалних глагола, није 

ускраћена могућност да се прилошка одредба нађе унутар саме допуне с 

имобилним презентом (нпр. Намерава да сутра путује у Београд).88 Ипак, 

традиционално се ови глаголи најчешће и не издвајају у посебну групу, већ 

се посматрају унутар модалних глагола; 

– фазни: означавају фазу у вршењу неке друге радње (нпр. завршити, 

наставити, почети, престати), па се као њихова допуна у облику 

инфинитива или конструкције да + презент може јавити само глагол који 

означава радњу коју одликује трајање, тј. несвршен глагол, односно 

одговарајућа глаголска именица; 

– перифразни: представљају делове глаголских перифраза, тј. 

конструкција које чини чврст спој (у мањој или већој мери 

десемантизованог) глагола и именске речи (нпр. дати [на знање], добити 

[подршку]). 

3.2. Подела глагола на врсте 

Ради лакшег описа, а захваљујући неким заједничким структурним 

особинама које се тичу финалног гласа или слога инфинитивне и презентске 

основе, глаголи се могу поделити у глаголске врсте. Нажалост, подела није 

толико егзактна као када су у питању именице, што и не чуди с обзиром на 

то да је морфологија глагола најсложенији сегмент унутар морфологије 

српског језика. Отуд постоји читав низ класификација, понекад веома 

различитих,89 међу којима, се, међутим, издвајају следеће две, које су 

предложили Александар Белић (1876–1960) и Михаило Стевановић (1903–

1991). Обе ове класификацију заснивају се на односу између инфинитивне и 

презентске основе, тј. њихових финалних сегмената. 

 
88 Међутим, с обзиром на поједине примере из разговорног језика и језика медија у 

којима се и код модалних глагола прилошка одредба јавља унутар конструкције да + 

презент (нпр. Ако већ морамо да се често снимамо на скенеру...) – вероватно ће та 

могућност престати да буде разликовни критеријум за две врсте глагола. 

89  Примера ради, она дата у Нормативној граматици има свега седам врста, од 

којих се, међутим, већина дели даље на подврсте тако да је укупан број различитих 

(под)врста чак 29. 
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 – Белићева подела глагола на врсте: 

       инфинитивна основа   презентска 

основа  

1.  трести : тресем   Ø    е 

2.  орати : орем   а    е 

3.  бринути : бринем  ну    не 

4.  а) ковати : кујем  а    је 

  б) чути : чујем   Ø    је 

5.  брисати : бришем  а              ̓ е90  

6.  а) певати : певам  а    а 

  б) умети : умем  е    е 

7.  а) носити : носим  и    и 

  б) видети : видим  е    и 

8.  држати : држим  а    и 

– Стевановићева подела глагола на врсте представља незнатно 

упрошћену верзију претходне: 

     инф. основа    през. основа  

1.  трести : тресем   Ø    е 

2.  орати : орем   а    е 

3.  бринути : бринем  ну    не 

4.  а) чути : чујем   Ø    је  

 б) ковати : кујем  а    је 

5.  певати : певам   а    а 

6.  носити : носим   и    и 

  видети : видим   е    и 

7.  држати : држим  а    и 

 
90 Апостроф означава јотовање претходног гласа до ког долази у презенту.  



101 

 

Међутим, ово не значи да се сваки појединачни глагол мења само на 

један начин, тј. да је представник само једне глаголске врсте. Заправо, својом 

бројношћу глаголски морфолошки дублети ниуколико не уступају пред 

именичким, напротив. Наиме, постоји читав низ глагола који су припадници 

две врсте,91 што је условљено различитим облицима инфинитива (нпр. 

грепсти [гребем] : гребати [гребем]; пожњети [пожањем] : пожети 

[пожњем]; саплитати [саплићем] : саплетати [саплећем]; црпсти [црпем] : 

црпити [црпим]) или пак једним истим инфинитивом који иде по двема 

глаголским врстама (нпр. вапити [вапим/вапијем]; клизати се [клижем 

се/клизам се]; отићи [одем/отидем]; пљескати [пљескам/пљешћем]; сисати 

[сисам/сишем]). Ипак, код велике већине тих глагола усталила се само једна 

врста промене, а неретко су разлике и територијално условљене.  

Поред тога, постоји и одређени број глагола, сразмерно мали, који се 

не мењају ни по једном од наведених образаца будући да им је однос двеју 

основа друкчији. Стога се они називају неправилни глаголи (Mrazović, 

Vukadinović 2009: 124–129; Пипер, Клајн 2013: 196) или, рекли бисмо 

тачније, глаголи неправилног грађења (Станојчић, Поповић 20007: 117–118; 

Станојчић 2010: 179–180). Они такав назив дугују привидној, савременој 

неправилности, која се, заправо, може објаснити сасвим правилним језичким 

механизмима и/или историјским морфонолошким алтернацијама. Инвентар 

ових глагола није увек исти, будући да такав није ни инвентар глаголских 

врста а тиме ни њихов обухват глагола. Ипак, у граматикама се као 

неправилни обично наводе различити, лични и нелични, облици глаголи 

попут красти (крадем; крао), ићи (иђах; ишао), моћи (могу), сести (седнем), 

брати (берем), звати (зовем), клети (кунем), сагнути се (сагао се; сагох се), 

дати (дадох), знати (знадем), као и помоћни глаголи јесам, бити и хтети. 

Глаголи, као по многочему специфична класа речи, имају 

карактеристичну и јединствену промену – конјугацију,92 као и посебне, само 

 
91 Вероватно јединствен случај јесте глаголи ткати, који у презенту одликује 

морфолошки триплетизам (ткам/ткем/чем), мада се, истини за вољу, усталио само 

први облик, док се друга два могу сматрати архаичним. 

 

92 Попут неких других речи у српски пристиглих посредно или непосредно из 

латинског језика (нпр. инјекција, конјуктура, конјуктив, конјуктивитис) – и ова има 

словну групу <нј>.  
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њима својствене основе: инфинитивну и презентску, непроменљиве делове 

морфолошког облика, од којих се, једне или друге или обе истовремено, сви 

глаголски облици граде. Дате се основе добијају на следећи начин: 

– презентска основа део је глагола у презенту који претходи наставку 

за лице; добија се када се од првог лица множине презента одбије наставак 

(нпр. певамо > пева-). Некад, међутим, она у 3. лицу множине може бити 

скраћена (нпр. носи- + -е > носе). 

– инфинитивна основа се код глагола који се у инфинитиву 

завршавају на -ти ком претходи вокал – добија уклањањем тог 

инфинитивног наставка (нпр. пева-ти > пева-; носи-ти > носи-). Уколико се, 

међутим, глагол завршава на -ћи или -сти, тада се основа издваја из аориста, 

па говоримо о тзв. аористној основи93 (нпр. порас-ти: порастох > пораст-; 

исећи: исекох > исек-).  

3.3. Категоријална обележја глагола 

Глаголи такође поседују и читав низ категоријалних обележја, од 

којих су нека њихова диференција специфика, док нека деле с именичким 

речима: 

 

1. глаголски вид; 

2. глаголски род; 

3. глаголско стање; 

4. глаголски начин; 

5. глаголско лице; 

6. глаголско време; 

7. граматички род; 

8. граматички број.  

 

 
93 Иако у придевима страног порекла с консонатском групом [стн], аналошки према 

знатно бројнијим придевима домаћег порекла (нпр. масна, часна), плозив често 

испада, ортографска норма налаже његово чување (поред аористни, тако и у 

контрастни, протестни) или се пак допуштају дублетни облици (нпр. робустни–

робусни). 
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О свима њима ће бити нешто више речи, при чему ће посебна пажња 

бити посвећена првим двама обележјима. 

3.3.1. Глаголски вид (= аспект) 

Глаголски вид је обележје иманентно глаголима и тиче се начина на 

који они означавају глаголску радњу: да ли се она означава као процес који 

је у току или као свршен чин. С обзиром на начин означавања радње, сви се 

глаголи могу поделити у следеће три групе: 

а) несвршени (= имперфективни) глаголи (= имперфективи) – 

означавају радњу која је у току док се о њој саопштава, односну ону која је 

трајала одређено време у прошлости или ће пак трајати у будућности. 

Глаголи који означавају такву, непрекинуту радњу називају се трајни (= 

дуративни) глаголи (нпр. сањати, трчати, ходати, мислити), а они који 

означавају радњу која се понавља – учестали (= итеративни) глаголи (нпр. 

скакати, погледавати, претрчавати). Међутим, значење учесталости не 

мора нужно бити присутно у самом несвршеном глаголу, већ се може 

постићи и коришћењем трајног глагола и одговарајућег прилога или 

синтагме (нпр. Редовно трчи ујутру; Сваког јутра трчи). 

б) свршени (= перфективни) глаголи (= перфективи) – означавају 

радњу која има ограничено трајање, а с обзиром на то каква је тачно радња у 

питању, деле се на следеће подврсте: 

– тренутно-свршене: радња њима означена изврши се у веома 

кратком времену, готово једном трену (нпр. рећи, куцнути); 

– почетно-свршене: означавају радњу чији је почетак свршен, а која 

после може трајати неограничено дуго (нпр. потрчати, запевати); 

– завршно-свршене: означавају радњу чији је крај свршен, а која је 

пре тога могла трајати неограничено дуго (нпр. дотрчати, испевати); 

– неодређено-свршене: означавају један свршени тренутак радње и 

њено вршење, дуже или краће (нпр. задубити се, поплакати). 

в) двовидски (= двоаспектуални) глаголи – ови глаголи имају 

могућност да означе и свршену и несвршену радњу, али не истовремено. 

Дакле, у једној реченици они су само свршени или само несвршени, што се 

види у контексту, условљеном одређеним синтаксичким конструкцијама. Да 

је неки глагол двовидски, најлакше ћемо видети по томе што се он може 
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јавити и у временским реченицама с везником чим,94 где се означава само 

свршена радња (нпр. Чим ручам, јавићу ти се), и у реченицама с прилогом 

сада или везником док, где се нужно означава несвршена радња (нпр. Док 

ручам, не волим да ме неко узнемирава; Сада ручам). Међу овим глаголима 

налазе се понеки домаћег порекла (нпр. јести, доручковати, ручати, 

вечерати, чути) као и, знатно бројнији, глаголи страног порекла на -ирати и 

-исати (нпр. телефонирати, концентрисати се95), међу којима се својом 

бројношћу данас нарочито истичу они преузети из енглеског језика (нпр. 

анфоловати, анфрендовати, апдејтовати, инвајтовати, персонализовати). 

Међу двовидским глаголима домаћег порекла специфични су глаголи попут 

видети и казати, који су пре свега свршени, али се у презенту могу 

употребити и као несвршени (нпр. Сада тек видим добро; Још једном ти 

кажем да ниси у праву).  

 Заправо, с обзиром на тзв. акционалност96 – под којом се 

подразумева обележавање начина вршења, извршености и количине 

глаголске радње те њен ток и фазе – глаголи се могу поделити на читав низ 

семантичких врста, међу којима се налазе и следеће: 

– сативни глаголи: означавају радњу која се врши у довољној или 

највећој мери, односно до засићења (нпр. најести се, наједати се, напијати 

се, наразговарати се); 

– интензивни глаголи: означавају радњу која се врши до врхунца 

воље субјекта (нпр. разљутити се, заљубити се, узбудити се); 

– инхоативни глаголи: означавају почетни део радње (нпр. потрчати, 

полетети); 

– финитивни глаголи: означавају завршни део радње (нпр. довршити, 

долетети); 

 
94 Наравно, овај тест није примењив на везник чим употребљен за исказивање узрока 

и тада синонимичан с везником јер или везничким скупом будући да (нпр. Чим 

долазе, значи да нису ни отпутовали). 

95 Нормативни статус облик сконцентрисати се пак није до краја јасан. Наиме, с 

обзиром на двоаспектуалну природу његовог мотивног глагола, обично се наведени 

облик проскрибује, али му понеко признаје стандарднојезички статус.  

96 О овоме више види у Mrazović, Vukadinović 2009: 77–80. 
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– деминутивни глаголи: означавају радњу мању од обичне (нпр. 

грицкати, крадуцкати);97 

– аугментативни глаголи: означавају радњу која се врши у степену 

већем од уобичајене (нпр. преједати се, пресолити); 

– пејоративни глаголи: означавају радњу с нијансом погрдности (нпр. 

вуцарати се, пискарати); 

– мајоративни глаголи: означавају радњу већу од неке друге (нпр. 

надмудривати, надјачати); 

– дистрибутивни глаголи: означавају расподелу радње (нпр. 

поотварати, поразделити). 

 

Глаголски вид може проистицати из саме основе глагола, бити 

условљен значењем глагола, и тада се понекад назива природни глаголски вид 

(нпр. Белић 1965: 120), што имамо код глагола попут имперфективних 

певати и спавати, с једне, односно, перфективних лећи и сести, с друге 

стране. Вид, међутим, може бити, а чешће и јесте, оформљен различитим 

граматичким, чак и прозодијским средствима. При томе, када несвршени 

глагол послужи за грађење свршеног, говоримо о тзв. перфекти(ви)зацији 

(нпр. јести > појести, знати > сазнати), док је супротан процес 

имперфекти(ви)зација (нпр. скупити > скупљати, купити > куповати). На 

овај начин се добијају тзв. видски парњаци: два глагола који су у 

семантичко-творбеној вези и који се разликују по свом виду, али неретко и 

по значењу. Понекад се од истог свршеног глагола могу различитим 

суфиксима добити његова два различита несвршена парњака, који отуд чине 

морфолошке дублете (нпр. омогућити > омогућивати [омогућујем] / 

омогућавати [омогућавам]). Уколико је разлика само у виду, тј. ако је 

префикс употребљен само као граматичко средство, онда су то тзв. чисти 

видски парњаци (нпр. јести–појести). Међутим, често префикс уноси 

додатну нијансу значења, па се видски парњак и семантички модификује у 

односу на глагол од којег је добијен (нпр. писати–

уписати/записати/написати се). Поједини пак глаголи немају видских 

 
97 За разлику од неких других словенских језика (на пример, руског), српски има 

изразито развијену глаголску деминуцију, тако да се немали број глагола може 

подвргнути овој врсти творбено-семантичке модификације.  
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парњака па се називају једновидски (= моноаспектуални) (нпр. несвршени: 

имати, морати, смети; свршени: преминути, шчепати). 

Када је у питању грађење видских парњака, у српском се језику 

користе различита средства, од којих су нека мање а нека више продуктивна. 

За перфективизацију се користе морфолошка средства: пре свега 

префикси, који додавањем на имперфектив скоро без изузетка граде 

перфектив98 (нпр. по-, до-, из-, на- се,99 у- + трчати > потрчати, дотрчати, 

истрчати, натрчати се, утрчати), али и суфикс -ну (нпр. викати > 

викнути100). Осим тога, могу се користити и конструкције са фазним 

глаголом (нпр. зидати > почети зидати). 

За имперфективизацију се користе превасходно суфикси (нпр. -ова: 

купити > куповати; -ева: оболети > оболевати; -ива: упутити > упућивати; 

-ава: обећати > обећавати; -ја: стати > стајати), али и, знатно ређе, 

акценатске алтернације (нпр. по3гледати > погле4дати; за3гледати > 

загле4дати). Такође, понекад свршени глагол добијен префиксацијом од 

неког несвршеног глагола – и сâм може послужити за грађење другог 

несвршеног глагола, при чему се као творбени поступак сада јавља 

суфиксација (нпр. импф. трчати > пф. претрчати > импф. претрчавати). У 

примерима попут ових, где творбени ланац чине несвршени, свршени и 

несвршени глагол, говоримо о тзв. секундарној имперфекти(ви)зацији.101 

Осим тога, некад се може говорити о суплетивизму у 

имперфективизацији, односно постојању различитих глагола који 

 
98 Међу изузетке спада свега неколико глагола (нпр. импф. водити > импф. 

доводити; импф. возити > импф. довозити; импф. носити > импф. доносити), који 

се синхронијски могу посматрати као префиксалне изведенице. 

99 Понекад је, како је то случај код грађења појединих сативних глагола, префикс 

праћен морфемом се (нпр. јести > најести се). 

100 Ово, наравно, не значи да су сви глаголи који имају суфикс -ну истовремено и 

перфективни (исп. нпр. венути, тонути, чезнути). 

101 Творбени ланци попут копати > ископати > искапати или копчати > искочпати 

> искапчати, у којима се јавља превој, одлика су стандардног хрватског језика, али 

не и српског. 
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семантички функционишу као видски парњаци иако нису ни у каквој 

творбеној вези (нпр. рећи–говорити102).  

3.3.2. Глаголски род  

Глаголски род је категоријално обележје које се своди на питање 

прелазности и непрелазности глагола, односно на то да ли је радња означена 

глаголом таква да се преноси на некога или нешто или се пак не преноси, 

односно да ли постоји предмет обухваћен радњом. С обзиром на глаголски 

род, глаголи могу бити: 

  

а) прелазни (= транзитивни) глаголи – захтевају објекат у акузативу 

без предлога (нпр. пити воду, причати бајке,103 читати књигу) или, ређе, у 

генитиву без предлога, где у питању могу бити два типа генитива: деони (= 

партитивни, нпр. пити воде, јести хлеба) и, данас ређи, пре свега на 

екавском терену,104 словенски генитив (јавља се уз негиране облике глаголе и 

општесловенска је појава, па му отуд и такво име; нпр. Нема ни сестре ни 

брата). Код појединих прелазних глагола није нужно експлицирати објекат 

јер се он најчешће подразумева (нпр. читати, пити, јести, писати, орати), 

што, наравно, зависи и од контекста. Међутим, уколико се дати глаголи 

подвргну перфективизацији или се пак као објекат јави нека именица која се 

иначе ретко јавља са значењем појма обухваћеног том конкретном радњом, 

тада је и уз такве глаголе нужно изрећи објекат (нпр. прочитати књигу, 

написати писмо; Море, Марко, не ори друмова);105 

 
102 Својеврстан функционални суплетивизам, али сада без видске разлике, имамо и у 

презенту глагола рећи, који, иако има регуларне дублетне облике рекнем и речем, у 

савременом српском језику, а пре свега на екавском терену, као суплетивни облик 

користи презент глагола казати.  

103 На овом месту скренућемо пажњу на погрешну употребу гагола причати ʻусмено 

казивати, приповедатиʼ, који се неоправдано користи као потпуни синоним глагола 

говорити  (нпр. *Колико ти језикā причаш?, уместо: Колико ти језика говориш?) 

104 Изузеци се пре свега тичу глагола немати (нпр. Немам сад времена, а ни воље за 

њега). 

105 Данас се запажа тежња ка транзитивизацији те понеки глаголи као допуне 

неоправдано почињу да добијају акузатив без предлога (нпр. уместо контактирати 
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б) непрелазни (= интранзитивни) глаголи – означавају радњу која не 

захтева директни објекат, тако да међу ове глаголе спадају како они без 

објекта, као што су глаголи кретања и мировања (нпр. трчати, ходати, 

шетати; лежати, седети), тако и они с неправим објектом (нпр. мислити о 

неком, размишљати о нечем), познати и као непрелазни рекцијски глаголи 

или неправи прелазни глаголи. Међутим, и овде се могу јавити контекстуално 

условљени изузеци. Примера ради, уз поједине глаголе кретања у 

разговорном језику може се јавити објекат (нпр. *трчати маратон, *пливати 

50 м краул), што није исправно са становишта норме, док се уз глагол 

шетати објекат може јавити с каузативним значењем – ако се њиме 

означава биће које захтева некакав надзор приликом обављања те радње 

(нпр. шетати пса/дете). 

в) повратни (= рефлексивни) глаголи – ова је подгрупа глагола пре 

свега формалног карактера јер је условљена структуром глагола, а не 

њиховим значењем: уколико глаголи уз себе имају рефлексив се, тада се они 

смештају међу повратне, при чему се међу њима разликују следеће подгрупе: 

– прави повратни глаголи: означавају радњу коју агенс врши на 

самом себи тако да је се овде заправо краћи облик акузатива повратне 

заменице и може се развити у себе (нпр. умивати се > умивати себе); 

– узајамно-повратни (= реципрочни) глаголи: означавају радњу која 

има барем два вршиоца и коју они обављају на оном другом, истовремено 

или наизменично, тако да се код ових глагола се може заменити 

одговарајућим обликом сложеног заменичког израза један другог (нпр. 

волети се > волети једно друго; свађати се > свађати се једно с другим). 

Неретко је разлика између правих повратних и ових глагола само 

контекстуално разрешива (нпр. реченица Деца се чешљају ујутру може 

имати двојаку интерпретацију: 1. свако дете чешља себе ујутру; 2. деца се 

међусобно чешљају ујутру106); 

– неправи повратни глаголи: код њих је се тзв. празна морфема, тј. не 

може се заменити неком другом речи (нпр. веселити се, досађивати се, 

престрашити се), и они најчешће означавају неко стање или збивање; 

 
с неким среће се *контактирати некога, односно уместо договорити се о нечему – 

*договорити нешто). 

106 Заправо, у овом примеру могућа је и трећа парафраза, сада пасивна (нпр. Деца се 

чешљају ујутру [од стране родитеља] > Родитељи чешљају децу ујутру). 
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– апсолутно-повратни глаголи: овде се као критеријум не јавља 

семантика глагола, него само чињеница да овакви глаголи наспрам себе 

немају одговарајући глагол без морфеме се (нпр. бојати се, дивити се, 

кајати се, надати се, одморити се, одмарати се,107 смејати се).  

3.3.3. Глаголско стање (= дијатеза) 

Глаголско стање је категоријално обележје које се заснива на односу 

између субјекта и предиката унутар просте персоналне реченице с 

глаголским предикатом. С обзиром на то, разликујемо следећа глаголска 

стања: 

 А) активна дијатеза – субјекат реченице је истовремено и агенс (= 

једна од семантичких улога, означава вршиоца радње и најчешће је управо 

једнак са субјектом; нпр. Јован пева), односно агенс и пацијенс (= једна од 

семантичких улога, означава трпиоца радње и најчешће је једнак са 

објектом; нпр. Јован се умива) или је пак субјекат носилац неке особине, 

својства и сл. (нпр. Јован пева лепо; Сунце излази на истоку); 

Б) пасивна дијатеза – субјекат реченице је истовремено и пацијенс, а 

глагол је у облику пасива, било тзв. правог (= партиципског) пасива (нпр. 

Кућа је зидана годину дана) било тзв. рефлексивног (= се пасива, заменичког 

пасива; нпр. Супа се кува два сата). 

– партиципски пасив се гради од глагола јесам, односно 

одговарајућег облика глагола бити или, ређе, бивати и трпног придева 

одговарајућег глагола, и може се јавити у свим облицима сем у презенту: 

инфинитива (нпр. бити виђен), перфекта (нпр. виђен сам108), 

плусквамперфекта (нпр. био сам виђен109), футура I (нпр. бићу виђен), футура 

 
107 Овај глагол и претходни, његов перфективни парњак, дакле, у овом се значењу не 

могу користити без рефлексива, како је то данас честа пракса (нпр. *Седи и одмори 

мало, не жури се). Наравно, посве је исправна њихова употреба с каузативним 

значењем (нпр. Седи, одмори ноге). 

108 Ово, међутим, не значи да сваки пасив формализован на овај начин има 

перфекатско значење, јер контекст може указивати и на друкчију, презентску, 

интерпретацију (нпр. Прозор је отворен).  

109 И овде треба напоменути да се овакве конструкције могу двојако тумачити, што 

је условљено контекстом. Наиме, оне могу имати заиста значење плусквамперфекта 
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II (нпр. будем виђен), аориста (нпр. бих виђен), имперфекта (нпр. бејах/бех 

виђен), императива (нпр. буди виђен), потенцијала (нпр. био бих виђен); 

глаголског прилога садашњег (нпр. будући виђен) и глаголског прилога 

прошлог (нпр. бивши виђен). У датим реченицама трпни придеви носе 

обележја рода и броја, а глаголи, уколико су лични, лица; 

– рефлексивни пасив се гради од активног облика транзитивног 

глагола и морфеме се (нпр. Кућа се гради годину дана). Некада је био 

нормативно коректан само у облику презента, будући да је функционисао 

као својеврсна комбинаторична варијанта партиципског пасива, али се данас 

допуштају и, све фреквентнији, облици других времена (нпр. Кућа се градила 

годину дана; Кућа ће се градити годину дана).  

Да је нека реченица заиста пасивна, може нам потврдити могућност 

увођења конструкције од стране + генитив, којом се означава агенс (нпр. 

Кућа се гради годину дана [од стране зидара]).  

В) медијална дијатеза – присутна је у реченицама у којима се процес 

одвија у субјекту мимо његове воље будући да се не може контролисати, док 

је глагол медијалан, тј. такав да означава радњу која се дешава унутар самог 

субјекта, и може бити праћен морфемом се (нпр. Чај се хлади; Лишће жути; 

Он је остарео). Понеко међу медијалне глаголе укључује како транзитивне 

(нпр. волети, мрзети) тако и интранзитивне глаголе (нпр. зепсти, патити). 

Стога се, за разлику од претходне две, медијална дијатеза утврђује 

искључиво на основу глаголске семантике и нема засебну медијалну форму 

(као што је имају активна и пасивна дијатеза), што је и видљиво из 

наведених примера. 

3.3.4. Глаголски начин (= модус) 

Глаголски начин представља исказивање говорниковог личног става 

према (још увек) нереализованој радњи, односно стању, посебним 

глаголским облицима,110 тзв. глаголским начинима, међу којима се обично 

издвајају два – императив и потенцијал, а понекад им се прикључује и 

оптатив: 

 
(нпр. Он је био доведен у суд пре него што су новинари дошли), али и перфекта (нпр. 

Споразум је био постигнут, али је убрзо стављен ван снаге).  

110 Наравно, то се може чинити и различитим модалним речима, какве су поједине 

речце и прилози (нпр. можда, свакако, сигурно).  
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а) императив – назива се још и заповедни начин, али се њиме осим 

различитих врста заповести могу исказивати и: предлози, молбе, савети, 

упозорења, упутства и сл. Императив се гради одбацивањем наставка од 3. 

лица множине презента и додавањем тројаких личних наставака за грађење 

императива. У првом лицу једнине не постоји одговарајући облик 

императива, као ни у трећем лицу једнине и множине, али се тамо за 

издавање заповести користи конструкција с речцом нека и одговарајућим 

обликом презента глагола који се мења: 

једнина  

-Ø  

-и (носи, ради, учи);  

-ј (ако се у 3. л. мн. през. јавља -ју/-је) (бацај, додај, певај);  

-ји (ако се у 3. л. мн. през. испред -ју/-је јавља дуг вокал) (блеји, гаји, 

додаји)  

-Ø (нека + презент) (нека носи/баца/гаји) 

 

множина  

-имо (носимо, радимо, учимо);  

-јмо (бацајмо, додајмо, певајмо);  

 -јимо (блејимо, гајимо, додајимо) 

-ите (носите, радите, учите);  

-јте (бацајте, додајте, певајте);  

-јите (блејите, гајите, додајите) 

-Ø (нека + презент) (нека носе/бацају/гаје) 

 

Код глагола попут пећи, лећи и сећи, и њихових деривата, као и 

других глагола чија се основа завршава веларом, у императиву се јавља 

сибиларизација (пеци, лези, сеци).  

Одричан облик императива помоћу речце не може да се гради само 

од несвршених глагола (уз неке ретке изузетке попут не убиј, 
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карактеристичне за начелне забране, попут божјих заповести; или у 

разговорном језику: не заборави, не реци), а може да се гради и помоћу 

дефектног глагола немој, немојмо, немојте и инфинитива или конструкције 

да + презент. Овај други тип не познаје никакве рестрикције у вези с видом 

глагола (нпр. Немој доћи сутра; Немој долазити више). Такође, немој се 

може употребити и самостално када се други глагол подразумева (нпр. Да 

идем? Немој!). Осим тога и у вези с видом глагола: иако вид није кључан за 

могућност грађења императива, облици добијени од несвршених глагола у 

односу на своје свршене парњаке – представљају средство за издавање 

оштријих и хитнијих наредби, те се не користе као немаркиране (исп. нпр. 

Долази овамо! наспрам Дођи овамо!). Да је то заиста тако, показује и 

чињеница да се прве наредбе не могу ублажити (нпр. *Силази одмах, молим 

те!), док друге могу (нпр. Сиђи одмах, молим те!).  

Од свих речи у српском језику, како смо видели, управо глаголи 

имају најсложенију морфологију, те отуд не чуди велики број морфолошких 

дублета који се јавља код њих. Иако се број дублетних облика с временом 

смањивао, пре свега у презенту, понегде су они још увек постојани (нпр. у 

аористу: стадох/стах, хтедох/хтех или радном придеву: тргао/тргнуо, 

макао/макнуо). Ипак, дублети су нарочито занимљиви и чести у императиву, 

при чему се неки јављају као системски облици, а неки као аналошки, 

обично подједнако нормативно коректни, али неретко не и подједнако 

фреквентни (нпр. у паровима легни : лези и помогни : помози први је члан 

облички правилнији, али се чини да је други чешћи; док су у паровима 

помагај : помажи и седи : седни парњаци једнако чести). Посебну пажњу 

треба скренути на пар разумеј : *разуми. Наиме, иако се први парњак данас 

среће пре свега по изузетку, а у разговорном језику можда не ни тако, он је 

једини исправан будући да треће лице множине глагола разумети гласи 

разумеју. С друге стране, облик *разуми, иако данас изразито доминантан, 

облички се не може извести од разумети, већ је, по свој прилици, аналошког 

порекла и настао је према глаголу уразумити се.  

 

б) потенцијал (= потенцијал I, могућни начин) – потенцијал је 

сложен глаголски начин који се користи за исказивање могуће радње (нпр. 

Могао бих путовати сутра), жеље (нпр. Хтео бих један сладолед), а користи 

се и у условним реченицама (нпр. Кад би заиста дошао, ишао би с нама у 

биоскоп), као и за ублажавање тврдње (нпр. Рекао бих да си у праву). Њиме 
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се могу означити и радње које су се понављале у прошлости (нпр. Често би 

долазио код нас на ручак). 

Потенцијал се гради од ненаглашеног111 облика аориста помоћног 

глагола бити и радног глаголског придева глагола који се мења: 

 

једнина  

бих 

би + радни глаголски придев  

би 

 

множина  

бисмо 

бисте + радни глаголски придев 

би 

 

Овде нарочиту пажњу треба обратити на две ствари: као прво, често 

се, погрешно, аналошки за сва лица уопштава облик би (нпр. *Ми би ишли у 

госте), што је потпомогнуто чињеницом да се дати облик и иначе јавља у чак 

три лица оба броја, и, као друго, облици глагола бити за 1. и 2. лице 

множине неретко се срећу погрешно написани (*би смо; *би сте).  

Поред овог начина, понекад се користи и тзв. потенцијал II (= 

потенцијал прошли), којим се исказује могућна радња у прошлости. Он се 

гради од потенцијала I помоћног глагола бити и радног глаголског придева 

глагола који се мења (нпр. Ја бих био спавао). Ипак, с обзиром на чињеницу 

да се овом облику неретко ускраћује статус нормативно коректног средства 

као и ону да се он може заменити потенцијалом I без последица по значење 

(нпр. Ја бих била дошла да си ме звала = Ја бих дошла да си ме звала), он 

није толико чест у употреби.  

 

 
111 Будући да спада у енклитике, овај облик потпада под сва дистрибутивна правила 

која и иначе важе за енклитике. 



114 

в) оптатив – овај је прости глаголски облик у потпуности изједначен 

с радним глаголским придевом. Користи се за исказивање различитих жеља, 

те је чест у благословима, здравицама, али и клетвама (нпр. Не поновило се 

никад више; Све ти срећно и весело било!; Ђаво те однео!). Међутим, 

будући да је инвентар глагола који се у њему могу јавити ограничен те да се 

он не разликује од радног придева, оптативу се неретко ускраћује аутономан 

статус и сматра да је у питању само једна од различитих употреба радног 

придева. 

3.3.5. Глаголско лице  

Глаголско лице је категоријално обележје које се своди на присуство, 

односно одсуство личних наставака код глагола, те све глаголске облике 

дели у две велике групе: личне и неличне. 

  

а) лични (= финитни) глаголски облици (= verbum finitum) – у ову 

групу спадају сва глаголска времена (презент, аорист, имперфекат, перфекат, 

плусквамперфекат, футур I, футур II) и оба начина која се традиционално 

издвајају (императив, потенцијал). Управо само ови, лични глаголски облици 

могу оформити предикат; 

б) нелични (= инфинитни) глаголски облици (= verbum infinitum) – 

глаголски облици који спадају у ову групу (инфинитив, радни глаголски 

придев, трпни глаголски придев, глаголски прилог садашњи, глаголски 

прилог прошли) немају дистинкцију лица, већ само именују радњу, стање 

или збивање, а глаголски придеви имају и посебне облике за граматички род 

и број. 

3.3.5.1. Инфинитив 

Инфинитив представља основни облик глагола, у ком се они наводе 

и у речнику. Међутим, немају сви глаголи инфинитив: уколико га сматрамо 

самосталним глаголом, њега нема помоћни глагол јесам, а инфинитив нема 

ни глагол велим. Овај нелични глаголски облик само именује глаголску 

радњу, стање или збивање. Најчешће се јавља као допуна појединим класама 

глагола (нпр. модалним и фазним), али данас све више уступа место 
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конструкцији да + презент.112 Ипак, инфинитив је још увек једини 

нормативно допуштен облик у ком се може наћи глагол унутар сложеног 

футура I (нпр. Ја ћу доћи сутра, а не: *Ја ћу да дођем сутра), а сразмерно је и 

чест на западу и северу српског језичког ареала, нарочито у конструкцијама 

с повратним глаголима и у безличним реченицама (нпр. Немамо се чему 

радовати), као и у субјекатској, објекатској и предикатској позицији (нпр. 

Певати је лепо; Натерала нас је доћи; Требало је отићи).113 Осим тога, 

самосталним инфинитивом се могу издавати и заповести (нпр. Не дирати 

то!) или неке опште препоруке (нпр. Пити пре јела на празан стомак) и др. 

Другим речима, потпуно су неутемељени и ненаучни114 они ставови 

појединих страних лингвиста који у потпуности негирају постојање 

инфинитива у савременом српском језику.  

 

3.3.5.2. Радни глаголски придев  

Радни глаголски придев је саставни део сложених глаголских облика, 

а на њега се може свести и перфекат, када добијамо тзв. крњи перфекат; код 

већине глагола гради се од инфинитивне основе и наставака: -о, -ла, -ло; -ли, 

-ле, -ла. Међутим, код појединих глагола код којих се издваја аористна 

основа у мушком роду у једнини умеће се вокал [а] (нпр. трес- > тресао; 

пек- > пекао), док код неких долази до испадања консонаната (нпр. крад- > 

крао; метл- > мео; пад- > пао, плет- > плео; никао, стигао). Осим тога, 

глагол ићи и највећи део глагола деривираних од њега у радном придеву 

имају суплетивну основу (нпр. ишао, дошао, пошао). 

Овај глаголски облик може да има различите падежне облике као и 

једнину и множину, што га чини и делом система придевских речи, а 

поједини радни придеви, захваљујући својој семантици, могу се 

 
112 Ипак, негде је он дистинктиван, као нпр. у примерима Нећу певати сутра и Нећу 

да певам сутра: док је у првом случају у питању конструкција с помоћним глаголом, 

у другом се ради о модалном глаголу. 

113 О значењу и употреби личних и неличних глаголских облика више види у Пипер, 

Клајн 2013: 387–413, где се даје врло информативан, али ипак концизан приказ. 

114 А можда чак и злонамерни. 
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употребљавати и атрибутивно (нпр. врело млеко, зрело воће, увело лишће)115 

или као актуелни квалификатив (нпр. Дошла је споља промрзла). 

3.3.5.3. Трпни глаголски придев  

Трпни глаголски придев гради се пре свега од прелазних глагола, ређе 

повратних (нпр. заљубљен, насмејан, начитан), додавањем тројаких 

наставака на инфинитивну или презентску основу:  

– инфинитивна основа + наставци -н, -на, -но; -ни, -не, -на (II, IVб, V, 

VII Стевановићева глаголска врста: оран, писан, држан). Будући да се, како 

видимо, трпни придеви настали по овом обрасцу неретко могу завршавати на 

-а5н, нарочиту пажњу треба обратити на разликовање тих облика од придева 

добијених суфиксом -(а)н, далеко најчешћим у грађењу описних придева 

(нпр. паметан, сјајан, уморан). Наиме, будући да се код трпних придева увек 

јавља постакценатска дужина на вокалу пред наставком, она блокира појаву 

непостојаног а, те се оно код њих никада не јавља, за разлику од описних 

придева добијених суфиксом -(а)н, који управо одликује дата алтернација 

(исп. нпр. Н певан, Г певаног : Н таман, Г тамног; Н м. род продан, Н ж. род 

продана : Н м. род миран, Н ж. род мирна).  

– инфинитивна основа + наставци -т, -та, -то; -ти, -те, -та (III и 

неки глаголске V врсте: забринут, продат); 

– презентска основа + -ен, -ена, -ено; -ени, -ене, -ена (I, IVа и VI 

глаголска врста, где се може јавити јотовање, нпр. виђен или неки сонант 

који омогућава лакшу артикулацију између два вокала, нпр. ливен, пијен, 

скривен, чувен, шивен). 

 Приликом грађења овог глаголског облика нарочиту пажњу треба 

обратити на неоправдану појаву јотовања. Наиме, јотовање се и иначе јавља 

код глагола Стевановићеве VI глаголске врсте (нпр. носити > ношен; видети 

> виђен), веома бројних, па се аналогијом према тој групи глагола јавља и 

код глагола I врсте, код којих за њега нема услова (нпр. довести > *довежен, 

уместо: довезен; истрести > *истрешен, уместо: истресен; извести > 

*извежен, уместо: извезен). Међу овакве примере, међутим, не спада трпним 

придевима обликом сличан придев загрижен ‘задрт, једностран; претерано 

 
115 Понекад, међутим, придев има друкчији, иако сличан, облик у односу на радни 

придев (нпр. [Дете је] закаснило : закаснело [признање]). 
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одан нечему’, који треба разликовати од трпног придева загризен (< 

загристи). Облици спасен и спашен пак подједнако су правилни будући да су 

они изведени од морфолошких дублета, два различита инфинитива – спасти 

(спасем; спасао), представника I врсте, и спасити (спасим; спасио), глагола 

VI Стевановићеве врсте. Иако су оба глагола са становишта норме коректна, 

предност треба дати глаголу спасти као традиционалном облику.116 С друге 

стране, понекад се јотовање не јавља иако је очекивано, или се пак користе 

оба облика трпног придева, од којих је онај с јотовањем ређи (нпр. 

укисељен/укишељен). Заправо, не тако ретко један исти глагол може имати 

дублетне облике трпног придева, како је то на пример код глаголâ донети 

(донет/донесен), љуштити (љуштен/љушћен), овластити 

(овлаштен/овлашћен), продати (продан/продат) и освестити (освештен/ 

освешћен). 

И трпни придев, попут радног, има различите падежне облике као и 

једнину и множину, што га чини и делом система придевских, односно 

именских речи. Као системска одлика ових придева јавља се могућност 

атрибутивне употребе (нпр. вољено дете, купљен поклон), као и разликовање 

одређеног и неодређеног придевског вида (нпр. рођен–рођени), тако да се 

они у потпуности приближавају придевима. Ипак, понекад та његова 

особина доводи до појаве облика који нису нормативно исправни, иако јесу 

веома фреквентни (нпр. *отечене руке ум. отекле руке). Међу такве примере, 

међутим, не спадају понеки где се граде и често користе трпни придеви од 

непрелазних глагола (нпр. начитана [особа], преурањено [решење]). 

Основна функција трпног придева добијеног од прелазног глагола 

јесте грађење партиципског пасива (нпр. Кућа је купљена прошле године), а 

може се, уколико означава неку особину, јавити и као именски део 

копулативног предиката (нпр. Девојчица је очешљана [‘није чупава’]). Осим 

ових, може имати и различите друге синтаксичке функције. 

3.3.5.4. Глаголски прилог садашњи  

Глаголски прилог садашњи гради се од пуног облика 3. лица множина 

презента искључиво несвршених (и двовидских) глагола и наставка -ћи (нпр. 

певајући, радећи, знајући). Приликом његовог грађења могуће су две врсте 

погрешака: као прво, понекад се могу срести погрешни облици попут 

 
116 Слично имамо и код исцрпити/исцрпљен : исцрпсти/исцрпен.  
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*давајући (ум. дајући), *надлетајући (ум. надлећући), *познавајући (ум. 

познајући), *прелетајући (ум. прелећући) и *продавајући (ум. продајући), 

настали од инфинитивне основе, и, као друго, понекад се срећу и облици 

грађени од свршених глагола. Наиме, појединци, у жељи да оплемене свој 

израз, посежу за глаголским прилозима као једном од средстава погодних за 

тако нешто. Неутврђени у правилима грађења ових глаголских облика, они 

праве грешке попут прочитајући, односно знавши, мисливши.117 

Глаголским прилогом садашњим означава се радња која је напореда с 

радњом исказаном глаголским предикатом, и тада он најчешће означава 

пратећу околност (нпр. Ушао је у кућу скачући > Ушао је у кућу и при томе 

је скакао), али може имати и функцију прилошке одредбе за време, начин, за 

узрок и др. (нпр. Долазећи на факултет, срео сам Милоша; Плашећи се пса, 

побегао је). Све чешће овај нелични глаголски облик конверзијом прелази у 

придеве и јавља се у свим реченичним позицијама као и други придеви (нпр. 

крстарећа ракета; Он је баш застрашујући).118 Међутим, у примерима 

попут другог, где је некадашњи глаголски прилог у позицији предикатива, 

неретко се услед хиперкорекције, изазване дистрибутивним правилима 

придева, избацује финално -и, што је погрешно (*Он је баш застрашујућ). 

3.3.5.5. Глаголски прилог прошли  

Глаголски прилог прошли гради се тако што се на инфинитивну 

основу искључиво свршених глагола додаје наставак -вши (-авши) или, данас 

архаизиран, -в (-ав). Овим глаголским прилогом се најчешће исказује радња 

која означава пратећу околност (нпр. Села је дубоко уздахнувши > Села је и 

при томе је дубоко уздахнула), али може имати и функцију прилошке 

одредбе за време, којом се пре свега означава радња која претходи радњи 

означеној предикатом, односно одредбе за начин, узрок и др. Такође, и овај 

 
117 У вези с неличним глаголским облицима ваљало би се осврнути и на правописна 

правила везана за њих. Наиме, код негираних облика инфинитива, радног придева и 

глаголских прилога негација се пише одвојено од глаголске речи (нпр. не знати, не 

знајући, не дочекавши). С друге стране, уз трпни придев се пише састављено (нпр. 

невољен). У вези с правописом треба напоменути и то да се у претпозицији гл. 

прилози од остатка реченице одвајају запетом, будући да се јављају као тзв. 

реченични кондензатори (нпр. Не рекавши ништа, само је изашао; Не знајући прави 

разлог њеног кашњења, наљутио се). 

118 Придев горући, -а, -е пак није настао на тај начин те му је и облик исправан.  
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глаголски облик може прећи у класу придева, али то чини само по изузетку 

(нпр. бивша пријатељица). 

3.3.6. Глаголско време  

С обзиром на то да ли означавају глаголску радњу, стање или 

збивање који су се вршили, односно некоме приписивали, сада се 

врше/приписију или ће се тек вршити/приписивати – глаголи имају посебне 

облике, које им дају сами лични наставци додати на глаголску основу или 

пак они у комбинацији с неким неличним обликом. Ти различити облици 

глагола називају се глаголска времена. Она могу бити прошла (= 

претеритална: плусквамперфекат, перфекат, аорист, имперфекат), садашње 

(презент) или пак будућа (= футурска: футур I, футур II). 

О радњи можемо реферисати с обзиром на тренутак говора, када 

говоримо о индикативу или апсолутном временском значењу (нпр. Ја сада 

учим), или о њој можемо реферисати с обзиром на неки други тренутак на 

временској оси, када говоримо о релативу, тј. о релативном, неправом 

значењу (нпр. Ја сваки дан учим).  

С обзиром на своју структуру глаголска се времена могу поделити на 

проста (једночлана, граде се само помоћу глаголске основе и личног 

наставка: презент, аорист, имперфекат, футур I119) и сложена (двочлана: 

перфекат, футур I, футур II, плусквамперфекат;120 трочлана: 

плусквамперфекат).  

3.3.6.1. Презент 

Презент је глаголски облик којим се, када је у питању његова 

основна употреба, означава радња која се дешава у тренутку говора (нпр. 

Пада киша) или која се стално врши (нпр. Дунав се улива у Црно море) или 

којом се неко квалификује (нпр. Он не пије алкохол). У наведеним 

случајевима презент се гради само од несвршених глагола.121 Међутим, 

 
119 Футур I код глагола на -ти може бити и једночлан (нпр. певаћу) и двочлан (нпр. 

Ја ћу певати), док је код оних на -ћи увек двочлан (нпр. доћи ћу; Ја ћу доћи). 

120 Плусквамперфекат може бити и двочлан (нпр. Ја бејах певао) и трочлан (Ја сам 

био певао), мада је први данас изузетно редак. 

121 То, како смо видели, не би требало сметнути с ума приликом појаве евентуалних 

недоумица везаних за одређивање вида глагола. 
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презент не мора означавати радњу која се дешава (само) у тренутку говора, 

па тада разликујемо различите његове врсте, какав је тзв. хабитуални презент 

(нпр. Понекад дође и поседи мало), историјски (= наративни) презент (нпр. 

Идем ти ја јуче градом и сретнем њу), гномски (= пословички) презент (нпр. 

Тиха вода брег рони), футурски презент (нпр. Сутра путујемо на море) итд. 

Презент се гради додавањем личних наставака на презентску основу, 

пуну или, код глагола IV, VI и VII Стевановићеве врсте, на окрњену: 

 

једнина  

1. -м (нпр. певам) (наставак -у имају само два глагола – моћи и хтети)  

2. -ш (нпр. певаш) 

3. -Ø (нпр. пева) 

 

множина  

1. -мо (нпр. певамо) 

2. -те (нпр. певате) 

3. -у (I–IV врсте; нпр. тресу); -ју (V врсте; нпр. певају); -е (VI–VII 

врсте; нпр. носе) 

 

Како смо већ напоменули, не тако ретко један исти глагол може 

припадати различитим глаголским врстама, тј. може имати дублетне 

презентске облике, а употреба једног или другог може зависити од 

преференција говорника, његовог дијалекатског наслеђа и сл. 

3.3.6.2. Аорист 

Аорист се назива се још и пређашње свршено време будући да у свом 

основном значењу означава радњу која се извршила непосредно пре 

тренутка говора или у одређеном тренутку у прошлости. Отуд се он гради од 

инфинитивне основе пре свега свршених глагола, а само по изузетку 

несвршених, на коју се додају два низа личних наставака: 
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једнина  

1. -ох (нпр. рекох) (само глаголи на -сти и -ћи);  -х (нпр. упитах) 

2. -е (нпр. рече);      -Ø (нпр. упита) 

3. -е (нпр. рече);      -Ø (нпр. упита) 

 

множина 

1. -осмо (нпр. рекосмо122);    -смо (нпр. упитасмо) 

2. -осте (нпр. рекосте);     -сте (нпр. упитасте) 

3. -оше (нпр. рекоше);     -ше (нпр. упиташе) 

 

Међутим, и аорист се може употребити и мимо основног значења, 

тако да разликујемо наративни аорист (нпр. Пођох ја јуче у град кад одједном 

видех њу), гномски (нпр. Два лоша убише Милоша), а може се користити и 

као модално средство за исказивање претпостављене скоре будуће радње 

која ја последица тренутне ситуације (нпр. Кад ће већ ручак? Цркох од 

глади), намере (нпр. Одох на факултет) и сл. Аорист се данас чешће користи 

у језику лепе књижевности, али није редак ни у разговорном језику. 

3.3.6.3. Имперфекат 

У свом основном значењу имперфекат означава доживљену радњу 

која је трајала у одређеном тренутку у прошлости, сама или напоредо с 

неком другом, те се он гради искључиво од несвршених глагола. Отуд се он 

назива и прошло (= пређашње) несвршено време. 

Имперфекат се гради од крње презентске основе, добијене одбијањем 

њеног финалног вокала, или пуне инфинитивне основе несвршених глагола, 

и личних наставака за грађење имперфекта: 

 

 

 
122 Облици попут *Ја ти рече, односно *Рекошмо вам ми да нисте у праву – настали 

су аналогијом као последица тежње да се укину разлике међу појединим облицима 

аориста и нису део стандардног српског језика. 
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једнина 

1. -ија 5х (нпр. пецијах);     -а5х (нпр. брињах) 

2. -ија 5ше (нпр. пецијаше);   -а5ше (нпр. брињаше) 

3. -ија 5ше (нпр. пецијаше);   -а5ше (нпр. брињаше) 

 

множина  

1. -ија 5смо (нпр. пецијасмо);    -а5смо (нпр. брињасмо) 

2. -ија 5сте (нпр. пецијасте);    -а5сте (нпр. брињасте) 

3. -ија 5ху (нпр. пецијаху);    -а5ху (нпр. брињаху) 

 

Као што видимо из горњих примера, приликом грађења имперфекта 

код глагола се могу јавити и сибиларизација (уколико им се основа завршава 

на [к]) и јотовање (код глагола Стевановићеве III и VI глаголске врсте). 

И овај глаголски облик се може јавити као наративни (нпр. Док су 

они путовали, поред њих промицаху прелепи предели), гномски (нпр. Кад се 

синовац жењаше, ни стрица не питаше, а кад се ражењаше, и стрину 

приупиташе) итд. Међутим, данас је имперфекат пре свега везан за језик 

лепе књижевности, а и ту је редак, док су у свакодневној употреби, барем 

када је у питању највећи део српског језичког простора, нарочито екавског, 

присутни најчешће поједини окамењени облици глагола бити и звати се 

(нпр. Момче, како теби оно беше име?; Како се она оно зваше?), док су 

остали срећу само по изузетку. Стога се код великог броја изворних 

говорника неретко јавља несигурност у вези с начином грађења правилних 

форми имперфекта.  

3.3.6.4. Перфекат  

Перфекат или прошло време основни је глаголски облик за 

означавање радње, стања или збивања који су се вршили или извршили у 

прошлости. Заправо, данас је перфекат највећим делом потиснуо друга 

претеритална глаголска времена без икаквих последица по значење.  
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Перфекат се гради од ненаглашеног облика глагола јесам и радног 

глаголског придева глагола који се мења: 

 

једнина  

1. сам 

2. си + радни глаголски придев 

3. је 

 

множина  

1. смо 

2. сте + радни глаголски придев 

3. су 

 

Као и код других сложених глаголских облика, приликом низања 

више глагола с истим субјектом и код перфекта се може изоставити помоћни 

глагол (нпр. Дошла је, села, јела и отишла). Међутим, иако се облички 

поклапа с тзв. крњим перфектом, који се такође своди само на радни придев, 

овде се не ради о истој форми прошлог времена. Наиме, потоњи губи 

помоћни глагол искључиво ради живљег приповедања, истицања 

актуелности догађаја и сл., те је отуд чест, на пример, у новинским 

насловима (нпр. Пао први снег!; Стигло пролеће). 

Осим тога, код повратних глагола у 3. л. јд. перфекта такође се 

изоставља помоћни глагол, при чему се ни овог пута не ради о крњем 

перфекту већ о резултату тзв. инкомпатибилности (= нетрпељивости) 

енклитика. Наиме, то је заправо последица губљења гласа [ј], и иначе 

нестабилне артикулације, који се нашао између два иста вокала, за чиме је 

уследило њихово сажимање (нпр. Он се је насмејао > Он се насмејао).  

И перфекат се користи ван свог основног временског значења, када 

се саопштава о некој прошлој радњи посредно (нпр. Причали су ми људи, био 

је он некада друкчији), а може се користити и модално, у иреалним условним 

реченицама (нпр. Да сте дошли на време, не би вам побегао воз), за 

исказивање различитих претпостављних радњи (нпр. Ако су они били у праву, 

и ја сам) или за издавање (изричитих) заповести (нпр. Да си одмах дошао). 
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3.3.6.5. Плусквамперфекат  

Плусквамперфекат (= перфекат II, давнопрошло време) користи се за 

означавање радње, стања или збивања који су се вршили или извршили у 

прошлости пре неке друге прошле радње или су текли упоредо с њом, те се 

отуд зове и давнопрошло време (нпр. Он је био дошао пре него што сте 

дошли ви). Осим тога, њиме се изриче неактуелност, тј. описује се неки 

догађај који више није актуелан или важан учесницима комуникативног чина 

(нпр. Они су нам били дошли у госте [дакле, више нису ту]; Он се био 

разболео, али је сада добро).  

Плусквамперфекат се гради на два начина: 

 

а) помоћу перфекта помоћног глагола бити и радног глаголског 

придева глагола који се мења: 

 

једнина  

1. био сам 

2. био си + радни глаголски придев 

3. био је 

 

множина  

1. били смо 

2. били сте + радни глаголски придев 

3. били су 

 

б) помоћу имперфекта помоћног глагола бити и радног глаголског 

придева глагола који се мења: 

једнина  

1. бејах/бех  

2. бејаше/беше + радни глаголски придев 
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3. бејаше/беше 

множина  

1. бејасмо/бесмо 

2. бејасте/бесте + радни глаголски придев 

3. бејаху/беху  

 

Данас је плусквамперфекат потиснут перфектом, што нарочито важи 

за двочлани структурни тип, што је последица већ поменутог статуса 

имперфекта у савременом српском језику. 

3.3.6.6. Футур I  

Футур I или будуће време у свом основном, индикативном значењу, 

означава радњу, стање или збивање који ће се вршити или извршити после 

времена говорења, тј. у будућности (нпр. Сутра ће бити лепо време). 

Међутим, њиме се не мора означити само радња која је будућа у односу на 

неку другу радњу (нпр. Пре него што ћу поћи на факултет те године, 

отишао сам у војску) или може служити за приповедање (нпр. На то ће му 

он рећи: „Зашто си уопште дошао?”), за издавање заповести (нпр. Доћи 

ћеш из ових стопа!) итд. 

Футур се гради од ненаглашеног облика презента помоћног глагола 

хтети и инфинитива глагола који се мења: 

 

једнина  

1. ћу 

2. ћеш + инфинитив 

3. ће 

множина  

1. ћемо 

2. ћете + инфинитив 

3. ће 
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Као што смо видели, код глагола на -ћи и -сти он је увек сложен 

глаголски облик (нпр. Ја ћу доћи : Доћи ћу123), при чему код потоњих, 

уколико се енклитика нађе у постпозицији, долази до једначења по месту 

творбе (нпр. плешћу, сешћу). Код глагола на -ти пак сложен је само уколико 

се помоћни глагол нађе испред инфинитива (нпр. Ја ћу спавати : Спаваћу).  

Иако чести, облици у којима се инфинитив замењује конструкцијом 

да + презент, познати и као тзв. футуроид, нису нормативно допуштено 

средство које би заменило футур (нпр. *Ја ћу да дођем чим ручам). 

3.3.6.7. Футур II  

С обзиром на то да се не може користити самостално те да 

представља тзв. везано време, футур II се неретко смешта међу глаголске 

начине, заједно с императивом и потенцијалом. 

Футур II, познат и као предбудуће време и футур егзактни, одликује 

значење веће или мање хипотетичности будући да означава нереализовану 

радњу, стање или збивање који се могу вршити или извршити у будућности 

пре неке друге радње, напоредо с њом или после ње. Отуд је чест у зависним 

временским реченицама (нпр. Кад будете долазили, јавите нам се; Чим 

будеш сазнао истину, видећеш да сам била у праву). Ипак, нарочито је 

фреквентан у условним реченицама, где се њиме означава услов за 

(из)вршење неке друге радње (нпр. Ако будете добри, ићи ћемо у биоскоп). 

Примери с перфективним глаголом датим у футуру II замењиви су онима у 

којима се јавља презент тог свршеног глагола (нпр. Тек кад будеш прочитао 

[= прочиташ] целу књигу, рећи ћеш ми да ли је добра).  

Занимљиво је да значење које се исказује овим глаголским обликом 

може бити пренесено и само једном лексемом – у питању је данас мањи, а 

некада безмало неограничен број имперфективних глагола на које је додат 

префикс уз- (узмоћи, усхтети; нпр. Ако узмогнете [= будете могли], дођите 

нам и сутра).  

 
123 То се не сме изгубити из вида нарочито приликом писања те треба пазити да се не 

јављају огрешења о правописну норму попут *рећићу, *сећићемо. Такође, будући да 

су малобројнији од глагола на -ти, глаголи на -ћи често према првима аналошки 

граде супстандардне облике футура попут *доћу, *поћемо, *рећете. 
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Футур II се гради од презента помоћног глагола бити и радног 

глаголског придева глагола који се мења: 

једнина  

1. будем 

2. будеш + радни глаголски придев 

3. буде 

 

множина  

1. будемо 

2. будете + радни глаголски придев 

3. буду 

 

3.3.7. Граматички род  

Граматички род је категоријално обележје које, заједно с 

граматичким бројем, систем глаголских речи повезује са системом именских 

речи. Међутим, граматички род разликују само глаголски придеви (нпр. 

певао, певала, певало; певан, певана, певано) као и они сложени глаголски 

облици чији су саставни делови ти придеви (нпр. перфекат). 

3.3.8. Граматички број  

Сва лични глаголски облици, како времена тако и начини, као и 

глаголски придеви, разликују граматички број, тј. имају посебне наставке за 

једнину и множину.  

3.3.9. Промена помоћних глагола 

а) Помоћни глагол јесам, уколико се сматра самосталним глаголом, 

како ми то чинимо, специфичан је по томе што има само облик презента. 

Међутим, имајући у виду чињеницу да међу глаголима јесам и бити постоји 

јасна међусобна дистрибутивна искључивост, поједини граматичари први не 

сматрају посебним глаголом, већ само суплетивном комбинаторичном 
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варијантом потоњег, која се користи у правом презентском значењу и за 

грађење појединих сложених глаголских облика, док се у осталим 

позицијама јавља бити у неком од својих појавних облика.  

Глагол јесам, попут осталих помоћних глагола, има ненаглашене и 

наглашене облике:  

 

– наглашени облици: јесам, јеси, јесте; јесмо, јесте, јесу;  

– ненаглашени облици: сам, си, је; смо, сте, су.  

 

У одричним облицима одрична речца не спаја се са глаголом: нисам, 

ниси, није; нисмо, нисте, нису. 

 

б) Помоћни глагол бити има све облике сем глаголског придева 

трпног: 

 

– презент:   будем, будеш, буде; будемо, будете, буду; 

– императив:  –, буди, (нека буде); будимо, будите, (нека 

буду); 

– аорист:   бих, би, би; бисмо, бисте, бише; 

– имперфекат:  бејах/бех, бејаше/беше, бејаше/беше; бејасмо/бесмо, 

бејасте/бесте, бејаху/беху; 

– радни глаголски придев:  био, била, било; били, биле, била; 

– глаголски прилог садашњи: будући; 

– глаголски прилог прошли: бивши/бив. 

На овом се месту можемо осврнути и на проблем вида глагола бити, 

који је једно време био предмет расправа међу појединим домаћим 

лингвистима. Ипак, иако је несумњиво да се глагол бити пре свега јавља у 

зависним реченицама, у релативној употреби презента, карактеристичној за 

перфективне глаголе (нпр. Ако не будете добри, нећемо ићи на сладолед; 
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Чим будеш у Сомбору, јави ми се),124 он се, с друге стране, јавља и у неким 

конструкцијама резервисаним за имперфективне глаголе (нпр. Не буди баш 

сигуран у то) или пак, како смо видели горе, гради личне и неличне 

глаголске облике који се везују само за такве глаголе (нпр. бејах, будући). 

Имајући све то у виду, можемо рећи да је у питању двовидски глагол, 

додуше нетипичан, који се пре свега користи у позицијама својственим за 

глаголе свршеног вида. 

При томе, чињеница да је од бити деривиран итеративни облик 

бивати ниуколико не оповргава овакав његов видски статус будући да и 

наспрам појединих других двовидских глагола постоје одговарајуће учестале 

форме, настале по истом обрасцу (нпр. разумети > разумевати; ручати > 

ручавати). 

У вези с овим глаголом поменућемо и чињеницу да се у тзв. 

егзистенцијалним имперсоналним реченицама у презенту користи глагол 

имати/немати у значењу ʻ(не) постојатиʼ (нпр. У продавници има/нема 

хлеба). Међутим, у наведеном значењу тај глагол се јавља само у презенту 

као комбинаторична варијанта управо глагола бити, који се пак користи у 

перфекту и футуру (нпр. У продавници није било хлеба јутрос; У продавници 

неће бити хлеба по подне).125  

 

в) Помоћни глагол хтети такође има све облике сем глаголског 

придева трпног, а у презенту има наглашене и ненаглашене облике: 

– презент:  

наглашени облици:  хоћу, хоћеш, хоће; хоћемо, хоћете, хоће; 

ненаглашени облици: ћу, ћеш, ће; ћемо, ћете, ће; 

– императив:   –, хтедни, (нека хоће); хтеднимо, хтедните, 

(нека хоће);  

 
124 Којима, наравно, није ускраћена могућност грађења презента, али јесте могућност 

означавања праве садашњости. 

125 Другим речима, одговарајући облици с глаголом имати/немати у перфекту и 

футуру (нпр. *У продавници није имало хлеба јутрос), који се понекад и понегде 

чују, супстандардни су и пре свега територијално обележени. 
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– аорист – овде се јавља морфолошки дублетизам, који је одраз 

наслеђеног стања: 

хтех, хте, хте; хтесмо, хтесте, хтеше; 

хтедох, хтеде, хтеде; хтедосмо, хтедосте, хтедоше; 

– имперфекат: хоћах, хоћаше, хоћаше; хоћасмо, хоћасте, хоћаху; 

– радни глаголски придев:  хтео, хтела, хтело; хтели, хтеле, 

хтела; 

– глаголски прилог садашњи: хотећи; 

– глаголски прилог прошли: хтевши/хтев. 
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4. НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ 

4.1. ПРИЛОЗИ 

Прилози или адверби јесу непроменљива врста речи које значе 

особину радње, стања, особину друге особине или означавају количину 

појма означеног неком именском речи. Везују се пре свега за глаголе: на 

површину износе латентне карактеристике које се могу везати за ту врсту 

речи (време, место, количину, начин вршења радње, стања или збивања). 

Отуд се у реченици најчешће користе као прилошке одредбе, али могу имати 

и друге синтаксичке функције (нпр. предикатив: Он је лоше). Такође, 

прилози могу да функционишу и као квантификатори уз именске речи (нпр. 

пуно девојака; неколико њих) или као модификатори других прилога (нпр. 

Веома брзо трчи), придева (нпр. веома лепо дете), па чак и целих реченица, 

како то чине тзв. реченични прилози (нпр. Он је, паметно, урадио оно што 

је требало).  

Такође, мада системски спадају у непроменљиве речи, поједини, не 

тако ретки, прилози се својом могућношћу компарације приближивају 

променљивим речима, односно придевима. Ово категоријално обележје се и 

јавља најчешће управо код оних прилога који су настали конверзијом од 

придева, тј. адвербизацијом, о чему ће више речи бити ниже у тексту.  

 

– Прилози се с обзиром на своје значење могу поделити у неколико 

(под)група, при чему класификација дата у Нормативној граматици (Пипер, 

Клајн 2013: 201–203) изгледа овако:  

I. околносни прилози:  

а) прилози за време – одговарају на питање Када? (нпр. данас, 

јуче); 

б) прилози за место – одговарају на питање Где? Куда? 

Одакле? (нпр. лево, овде, назад, оданде); 

в) прилози за узрок – одговарају на питање Због чега? (нпр. 

зато, стога).  

II. одредбени прилози: 
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а) прилози за начин – одговарају на питање Како? (нпр. лако, 

брзо); 

б) прилози за количину – одговарају на питање Колико? (нпр. 

много, мало). Сви прилози за количину уз себе везују именску реч у 

генитиву множине (нпр. пуно студената, мало девојака), уколико је 

она избројива, или у генитиву једнине, уколико није (нпр. мало 

шећера, пуно песка). Предикат се пак уз њих јавља у облику (средњег 

рода) једнине (нпр. Мало људи сада пева; Мало људи је певало). 

Поједини од прилога за означавање неодређене количине користе се 

знатно чешће него неки од одговарајућих придева и заменица од 

којих су добијени (нпр. неколико : неколик, -а, -о126). 

 

– Прилози су отворена класа речи те се с обзиром на порекло деле у 

две велике групе: 

I. прави прилози: немотивисани, нису изведени од других речи (нпр. 

лане, јуче, пре, близу, свуда); 

II. неправи прилози: бројнији су од првих; у питању су мотивисани 

прилози, настали различитим творбеним поступцима од следећих врста речи: 

а) заменица (нпр. овако, тако, туда, тада); 

б) различитих падежних облика именица, од којих су неки и 

данас присутни у парадигмама мотивних речи (нпр. крадом, 

кришом), док други представљају окамењене некадашње, а данас 

непостојеће облике (нпр. лети, зими); 

в) од придева: добијају се конверзијом, творбеним поступком 

у којем реч не мењајући облик мења своју врсту. Овако добијени 

прилози имају облик придева средњег рода уколико су настали од 

описних придева127 (нпр. лепо, брзо, споро), односно, уколико воде 

 
126 У вези с овим обликом навешћемо једну занимљивост: у Вуковом језику ова се 

неодређена придевска заменица користила за вредности до броја пет, а за оне веће – 

управо прилог неколико. 

127 Акценат им је пак најчешће једнак акценту придева одређеног вида (нпр. бр 2зо, 

ле 2по, ја2ко). 
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порекло од релационих/посесивних придева, облички се поклапају с 

придевима мушког рода (нпр. јуначки, мушки128); 

г) од трпних придева (нпр. измождено, уплашено); 

д) слагањем с неким од облика некадашње показне заменице 

с, се, си ʻовај, ова, овоʼ и именице (нпр. данас, вечерас, зимус, 

јесенас129);  

ђ) слагањем од предлога и друге врсте речи (нпр. досад, 

поново); 

е) од бројева или комбинације бројева и неке друге речи (нпр. 

једном; једанпут, двапут); 

ж) од глагола (нпр. ћутке, нехотице, хотимице). 

 

– С обзиром пак на своју структуру, прилози се деле на: 

а) просте (нпр. сад, ту); 

б) сложене – настали композицијом, пре свега спајањем 

предлога и неке друге врсте речи (нпр. по + некад > понекад).  

Међу наведеним мотивисаним прилозима, с обзиром на своје 

порекло, значај и бројност, посебан подсистем чине тзв. заменички прилози, 

који се понекад, због порекла и упућивачке функције, сматрају делом 

система заменичких речи, како се то чини у Нормативној граматици 

српског језика (Пипер, Клајн 2013: 202). Будући најчешће деривирани од 

показних заменица, ови прилози познају трипартитни систем присутан код 

те врсте заменица. Осим тога, они се, за разлику од осталих прилога, не могу 

модификовати неким другим прилогом. 

 
128 Ипак, уз једну прозодијску разлику: код прилога с финалног вокала доследно 

изостаје постакценатска дужина. 

129 Дати прилози се могу користити као ознака за годишње доба које је већ прошло, 

како се чешће и употребљавају (нпр. Летос смо ишли на море), али и за оно које тек 

треба да уследи (нпр. Летос ћемо ићи на море), како је то у појединим областима 

српског језичког простора. Наведена употреба у потпуности је подударна с 

употребом показне заменице овај, -а, -о, чије значење омогућава двојаку 

интерпретацију (исп. нпр. Ове године ишли смо на море : Ове године ћемо ићи на 

море).  
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Разноврсност заменичких прилога, али и њихов прелазни, заменичко-

прилошки, карактер – најбоље се може видети из следеће табеле, којом се 

показују њихови различити појавни облици: 

 

 показни упитни/односни неодређени одрични општи 

за место овде, ту, 

онде; 

овамо, 

тамо, 

онамо;  

овуда, туда, 

онуда 

где, куд(а) негде, 

некуд(а) 

нигде, 

никуд(а) 

свугде, 

свуд(а), 

свукуд, 

игде, било 

где, било 

куд 

за време сад(а), 

тад(а),онда 

кад(а) некад(а) никад(а) увек, 

икад(а),130 

било кад(а) 

за начин овако, тако, 

онако 

како некако никако свакако, 

икако, 

било како 

за 

количину 

оволико, 

толико, 

онолико 

колико неколико николико иколико, 

било 

колико 

за узрок зато, стога зашто / / / 

 

Заменичким прилозима за место добијеним од показних заменица 

може се означити сáмо место (овде, ту, онде), циљ (овамо, тамо, онамо) или 

пут којим се иде (овуда, туда, онуда). Међутим, тај је однос данас код њих 

донекле нарушен (нпр. уместо прилога онде чешће се користи тамо), баш 

као и код упитних прилога за место, те се, на пример, уз глаголе кретања 

 
130 Приликом употребе овог прилога нарочиту пажњу треба обратити на 

конструкције у којима се он налази иза неке именице, у финалној позицији у 

реченици са суперлативом придева. Наиме, таква употреба, данас веома честа, 

настала је калкирањем одговарајућих енглеских конструкција са синтагмом best ever 

и треба је избегавати јер није у складу са синтаксичким правилима српског језика 

(нпр. уместо *То је најбољи филм икад, требало би: То је најбољи филм икад 

снимљен; То је најбољи филм свих времена и сл.). 
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уместо реченица попут Куда идеш? данас неретко погрешно чује *Где 

идеш?131 

Осим тога, уз негиране облике ових прилога (нигде, никуд(а), 

никад(а), никако) јавља се двострука негација, коју имамо, што се често 

превиђа, чак и у конструкцијама с трпним придевима (нпр. Он ће међу нама 

остати никад непрежаљен/незаборављен уместо: *никад 

прежаљен/заборављен).  

4.1.1. Поређење (= компарација) прилога 

Прилози су једине непроменљиве речи које се компарирају. Пореде 

се пре свега неправи прилози настали конверзијом од придева који имају 

облик придева средњег рода, првенствено они из класе прилога за начин 

(нпр. лако > лакше, брзо > брже), али и они за количину (нпр. мало > мање, 

пуно > више) као и за означавање времена (нпр. касно > касније) и места 

(нпр. близу > ближе). Компарацију, међутим, немају начински прилози 

добијени конверзијом од придева деривираних суфиксом -ски или неким од 

његових аломорфа (нпр. јуначки > *јуначкији), што је сасвим разумљиво 

будући да се ни њихови мотивни придеви не могу компарирати.  

Приликом грађења компаратива јављају се исти наставци за грађење 

као код придева, али без дистинкције по роду: уопштавају се облици на -је, -

ије, -ше, те и у компаративу и суперлативу прилози имају облик који 

одговара придевима средњег рода, при чему се јављају облици и с дугим и с 

кратким финалним вокалом (нпр. брже5/ брже, јаче 5/јаче). Осим тога, и овде 

се јављају суплетивни облици (добро > боље, зло > горе, мало > мање), при 

чему неки прилози деле исте облике компаратива (лоше, рђаво,132 зло > горе; 

пуно, много, доста > више).  

Као и код придева, и суперлатив прилога се гради додавањем 

префикса на2ј- на компаратив (нпр. радо > радије > најрадије; не *најрађе), 

 
131 Заправо, историјски гледано, овде би се најпре очекивао прилог камо, облички 

подударан с осталим прилозима са значењем циља, који је данас сачуван у 

хрватском стандардном језику, док у српском представља граматички архаизам.  

132 Наравно, ова два прилога, попут својих мотивних придева, могу имати и 

регуларне облике компаратива (лошије, рђавије). 
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при чему се у писању и овде јавља група <јј> (нпр. Викнула је најјаче што је 

могла).  

4.2. ПРЕДЛОЗИ  

Предлози или препозиције јесу непроменљиве помоћне речи које 

указују на различите односе међу оним што значе именице или на шта 

упућују заменице. Ипак, они се везују и за друге именске речи,133 али и за 

прилоге (нпр. Чекам те од јуче). Предлози стоје пре свега у претпозицији, 

испред именске речи, али се поједини међу њима (насупрот, ради, уинат, 

упркос) могу јавити (и) у постпозицији и тада се у литератури понекад 

називају послелози (нпр. Дошао је ради ње/Дошао је ње ради). Осим тога, 

предлози се понекад могу и удвајати (нпр. Дошла је у до грла закопчаној 

јакни; Радио је до пред Нову годину). С друге стране, они не могу стајати 

испред глагола, иако се такве конструкције срећу у разговорном језику.134 

Предлози се јављају у предлошко-падежним конструкцијама којима 

се може исказати различито значење, па се могу поделити на:  

а) месне (нпр. испред, изнад); 

б) временске (нпр. пре, по); 

в) присвојне (нпр. од); 

г) узрочне (нпр. због,135 од, из, услед); 

 
133 Оне, поновимо то још једном, тада морају бити у неком косом падежу, а не у 

номинативу. 

134 Дакле, примери попут *бурек за понети – нису нормативно исправни, иако су 

несумњиво економични и значењски прозирни. Међутим, поједини наши 

граматичари оправдања за овакве конструкције – данас веома честе и подржане 

одговарајућим моделима присутним у појединим страним језицима, пре свега 

енглеском – налазе у чињеници да је инфинитив по пореклу управо (глаголска) 

именица.  

135 Не тако ретко за исказивање узрока користи се и предлог ради. Међутим, будући 

да се њиме заправо указује на намену, циљ и/или намеру, а не узрок, примери попут 

*Није дошла на испит ради треме (ум. због треме) – нису граматични. Поред 

наведене присутна је и обратна пракса: коришћење предлога због за исказивање 

намере, што такође није исправно са становишта норме (нпр. *Отишла је у бању због 

лечења, ум. ради лечења).  
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д) за намену (нпр. дом за старе); 

ђ) за друштво (нпр. Шета са псом); 

е) за намеру (нпр. Дошао је по хлеб); 

ж) за начин (нпр. Ради без паузе). 

 

Ипак, инхерентна одлика већине предлога јесте способност да једна 

иста јединица формализује различита значења у одговарајућим предлошко-

падежним синтагмама, те говоримо о тзв. вишезначности (= 

полисемичности) предлога, о чему сведоче и следећи примери: 

предузеће под стечајем – адноминална квалификативност 

Целу годину ради под притиском. – адвербијална квалификативност 

Мачка се сакрила под сто. – локациона детерминација 

 

– Предлози се условно могу сматрати отвореном класом речи будући 

да се не може искључити могућност појава нових јединица унутар те класе 

речи, али то евентуално богаћење њиховог инвентара свакако неће бити 

знатно. С обзиром на порекло пак деле у две велике групе: 

I. прави предлози: немотивисани, нису изведени од других речи (нпр. 

без, до, на, под, у); 

II. неправи предлози: мотивисани, настали су различитим творбеним 

поступцима од следећих врста речи: 

а) конверзијом од различитих падежних облика именица, при 

чему се овај појавни облик конверзије назива попредложење (седам предлога 

има облик једнак основном облику именице од које су добијени: врх, дно, 

дуж, крај, место, пут, чело; док су од некадашњег инструментала настали: 

крајем, помоћу, путем, посредством, током); 

б) конверзијом од прилога136 (нпр. близу, пре, после, преко; више, 

ниже); 

 
136 И. Клајн овде не говори отворено о конверзији већ о „двојакој употреби прилога и 

предлога” (Клајн 2003: 387). 
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в) конверзијом од глаголских прилога (нпр. захваљујући, 

изузевши); 

г) слагањем од два предлога (нпр. испод, изнад, између, испред); 

д) слагањем од предлога и именице (нпр. наврх, покрај, украј); 

ђ) повезивањем различитих речи у предлошке изразе (нпр. без 

обзира на, с обзиром на,137 у складу с). 

 

Поједини предлози, пре свега с и к, могу добити непостојано а ради 

лакшег изговора у предлошко-падежној конструкцији уколико наредна реч 

почиње гласом који је исти или сличан завршном гласу предлога ([с, з, ж, ш], 

односно [к, г]) или неком сугласничком групом која отежава изговор. 

Облици без финалног вокала јесу основни, те се отуд уз њих не пише 

апостроф, како је то честа пракса (нпр. С поштовањем а не *С’ 

поштовањем).  

Предлози могу стајати само уз зависне падеже,138 при чему се далеко 

највећи број њих везује с генитивом, чак скоро ¾ од укупног броја (нпр. без, 

близу, до, дно, дуж, испод, испред, из, иза, између...), а најмањи број с 

дативом. Штавише, неки од предлога који су првобитно везивани само с 

дативом (нпр. надомак) данас су чести или чак чешћи у конструкцијама с 

генитивом. 

Понекад се један исти предлог може реализовати с различитим 

падежима, при чему са чак три падежа иду предлози у (генитив, нпр.: У 

Милице дуге трепавице; акузатив, нпр.: Путујемо у Париз; локатив, нпр.: 

Она живи у Паризу) и за (генитив, нпр.: Он је за живота постигао много; 

акузатив, нпр.: Поклон је за њу, инструментал, нпр.: За њом је ишла читава 

колона људи). Са по два падежа пак иду многи други предлози (нпр. 

надомак, насупрот – генитив и датив; мимо – генитив и акузатив; с(а) – 

генитив и инструментал; на, о, по – акузатив и локатив).  

 
137 Облик без иницијалног предлога (*обзиром на), који учесталошћу вероватно не 

уступа оном с предлогом, сматра се неграматичним. 

138 Дакле, ако предлог стоји уз именицу у облику који је једнак номинативу, то није 

номинатив већ акузатив. 
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Посебну пажњу треба обратити на чињеницу да се често ради 

економичности два различита предлога дају с једном именицом иако они уз 

себе не везују исте падеже. Овакве су конструкције неграматичне и треба их 

замењивати одговарајућим правилним (нпр. уместо: *Виђали смо се у и око 

Новог Сада требало би: Виђали смо се у Новом Саду и око њега). 

4.3. ВЕЗНИЦИ  

Везници су непроменљиве помоћне речи које означавају везу међу 

појединим речима и синтагмама у реченици, као и везе међу реченицама. 

С обзиром на порекло, и везници се деле на: 

I. праве: немотивисани, нису изведени од других речи (нпр. и, али, да, 

ако); 

II. неправе: мотивисани, настали су различитим творбеним 

поступцима од других врста речи: 

а) конверзијом од заменица (нпр. ко, што, који, чији); 

б) конверзијом од прилога (нпр. где, када, зашто, стога); 

в) од скупова различитих врста речи, чиме се добијају тзв. 

сложени везници и везнички скупови (нпр., будући да, због тога 

што,139 тако што). 

Када је у питању њихова функција, везници се деле на: 

I. конјукторе (= координативни везници): везници и везнички изрази 

који повезују речи, синтагме и реченице међу којима се успоставља однос 

напоредности (= координације); с обзиром на то какве врсте односа 

означавају, деле се на:  

– саставне (= копулативне: и, ни, нити, па, те);  

– супротне (= адверзативне: а, али, него, већ, док);  

– раставне (= дисјунктивне: или, или ... или, било ... било, воља ... 

воља,140 односно); 

 
139 Данас веома фреквентан везнички скуп *без да, којим се уводи зависна реченица 

са значењем обавезне или недостајуће пропратне околности (нпр. *Отишао је без да 

се поздравио), није стандарднојезички исправан и треба га замењивати са а да 

(Отишао је, а да се није поздравио). 
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– закључне (= конклузивне: дакле, стога, зато);  

II. субјункторе (= субординативни везници): везници и изрази који 

повезују речи, делове реченице и реченице међу којима се успоставља однос 

зависности (= субординације; нпр.: што, да, док, чим; све док, као што, 

захваљујући томе што); међу овим везницима најчешће коришћен је везник 

да; 

III. конекторе: речи и везнички изрази који функционишу као 

везници на равни текста и који се могу делити у подгрупе с обзиром на своју 

функцију (нпр. адитивни: поред тога, осим тога, такође; експликативни: 

наиме, у ствари, тачније речено).  

Међутим, многи везници се користе и као координативни и као 

субординативни, док се неки од њих користе и као средство за истицање 

речи испред којих стоје, и тада су функционално у питању речце (на пример, 

тако је у реченици Дошао је и Јован, где се помоћу и врши истицање, 

наглашавање потоње речи). 

4.4. УЗВИЦИ 

Узвици или интерјекције јесу непроменљиве речи или, ређе, скупови 

речи којима се пре свега изражава субјективна модалност, тј. однос 

говорника према садржају исказа. Њима се изражавају различита осећања: 

задовољство, незадовољство, одушевљење, страх, али и заповести, забране и 

сл. 

Узвици не улазе у синтаксичке везе с другим речима па се у говору 

одвајају паузама, односно, у писању, запетама. 

Иако се таква подела обично не наводи, и међу узвицима можемо 

говорити о правим и неправим, при чему би се у другој групи нашле пре 

свега поједине именице, али и друге врсте речи, којима издајемо заповести 

или на неки други начин желимо да утичемо на саговорника (нпр. доста, 

марш, мир). Узвици се могу преузети и из других језика, данас превасходно 

енглеског (нпр. ауч, вау), а поједини од њих могу бити и полно маркирани 

(нпр. ију се пре свега везује за жене). Осим тога, значење понеких узвика је 

високо контекстуално условљено, што јасно сведочи о њиховој модалној 

природи (нпр. ох може означавати страх, изненађење, задовољство и сл.). 

 
140 Овај и претходни везник се увек удвајају. 
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Узвици се обично деле на три групе: 

I. емоционални: њима се изражава широк опсег психолошких стања, 

те се најчешће односе на говорника и на његов одговор на различите спољне 

или унутрашње стимулансе (нпр. ех, ох, ијао, ауч);  

II. императивни: усмерени према саговорнику и служе за скретање 

пажње, подстицање на акцију, давање заповести (нпр. пст, хеј, хој; мир!, 

доста!), односно за обраћање животињама (нпр. шиц, мац, цурик) и сл.; 

III. ономатопејски: нису усмерени ни према говорнику ни према 

саговорнику, већ се њима опонашају најразличитији звукови из природе 

(нпр. гласање животиња, ударци једног предмета о други, различити 

изненадни звукови и сл.: пљас, трес, мјау, вау, бее). Отуд су ови узвици и 

најнеуједначенији и најбројнији. Поједини ономатопејски узвици могу да 

функционишу као предикат (нпр. А она њега цмок [= пољуби] у образ) или 

могу заузимати друге реченичне позиције (нпр. предикатива: Ово је баш 

мљац-мљац [= укусно]; атрибута: То је нека бла-бла-трућ [= испразна] 

серија). Осим тога, овај тип узвика често представља основу за грађење тзв. 

ономатопејских глагола (нпр. бућ > бућнути, кврц > кврцнути). 

Због њихове честе неустаљености, графијски лик узвика неретко 

може бити ствар конвенције, што се нарочито односи на ономатопејске 

узвике (нпр. ц-ц, хм, је) те њихово правописно уобличавање захтева посебан 

осврт и напор нормативиста.  

4.5. РЕЧЦЕ  

Речце (= честице, партикуле) непроменљиве су помоћне речи којима 

говорник изражава лични став/однос према ономе што се целом реченицом 

или неким њеним делом саопштава, односно то су речи које на неки начин 

модификују значење делова реченице, целе реченице или исказа.  

У питању је веома хетерогена група речи, тако да и оне могу бити 

праве (нпр. да, не, зар) и, веома често, неправе, које су по пореклу махом 

прилози или везници (нпр. свакако, и), те се неретко јавља двојака пракса 

њиховог одређивања у речницима. Стога посебну пажњу треба обратити на 

контекст у коме се анализирана реч налази јер нам је неретко управо он 

једини показатељ њене морфолошке припадности (нпр. у реченици: Она је 

лепа као ретко која жена, као је поредбени везник, док је у реченици: Он је 
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као леп у питању партикула,141 којом се исказује сумња у истинитост неког 

општеприхваћеног става).  

С обзиром на функционално-значењску разноврсност речца, не чуди 

чињеница да постоје њихове различите класификације, међу којима се 

својом разгранатошћу истиче следећа, која речце дели на: 

1. потврдне, односно одричне (нпр. да, не, никако, свакако);  

2. за грађење питања: ли се користи у конструкцији с везником да 

(нпр. Да ли учите за испите?) или пак самостално, иза глагола (нпр. Учите 

ли за испите?). Речца зар има упитну функцију када се изражава нека 

зачуђеност, неприхватљивост оног што се чује или види и сл. (нпр. Зар сте 

мислили да ја нећу сазнати за то?), односно, с речцом не, када се изражава 

изненађеност због изостанка нечег очекиваног (нпр. Ви ћете ипак доћи, зар 

не?); 

3. за показивање и привлачење пажње, тзв. презентативи, међу које 

се смештају пре свега партикуле ево, ето, ено,142 које, попут показних 

заменица такође познају трипартитни систем условљен удаљеношћу у 

односу на говорника и саговорника. Овим се партикулама поред изненађења 

може изразити и радост, прекор, злурадост, временска удаљеност и др., а 

могу имати и функцију анафоре или катафоре. Осим наведене три, понекад 

се у ову подгрупу партикула смешта и гле;  

4. подстицајно-жељне: речца нека се, у конструкцији с презентом, 

користи уместо непостојећег облика императива у трећем лицу једнине и 

множине (нпр. Нека143 кажу шта имају и нека иду). Ова се партикула с 

презентом одговарајућег глагола може користити и за исказивање жеља, у 

оптативу (нпр. Нека сте живи и здрави!), где јој је еквивалент речца да (нпр. 

Да сте живи и здрави!). За изражавање заповести и/или подстицаја на неку 

 
141 Међутим, а у прилог поменутој различитој пракси идентификовања појединих 

речи, у шестотомном речнику Матице српске овако употребљено као одређује се као 

– прилог.  

142 Уз ове партикуле именска реч се, ако је употребљена самостално, јавља у облику 

генитива (нпр. Ево Милице; Ено их!). Посебну пак пажњу треба обратити на 

избегавање неграматичних  реченица попут *Ево га Милош!, односно *Ено су три 

слободне клупе! 

143 Облик без финалног -а одлика је разговорног језика, при чему се то изостављање 

у писању не означава апострофом. 
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активност користи се и речца хајде (нпр. Хајде да певамо), која због своје 

функције понекад може добити и наставке за лице, нарочито када се користи 

без глагола ићи (нпр. Хајдемо у парк!) 

5. значење неограниченог избора или допуштања (= концесивности) 

имају поједине партикуле употребљене у споју с различитим заменицама или 

прилозима: ма, која долази испред (нпр. ма који, ма где), год, која долази иза 

(нпр. који год, какав год), и било, која се може наћи у обе позиције (нпр. било 

какав : какав било);  

6. за исказивање различитих ставова према неком исказу (нпр. ала, 

ваљда,144 дакако, заиста, збиља, као, можда, па);  

7. за додавање неког садржаја претходном (нпр. бар, барем, баш, и, 

наравно, ни, само, таман, такође);  

8. за истицање супротности (нпр. додуше, ипак, међутим, пак,145 чак, 

штавише146);  

9. конверзационе (= поштапалице): речи (нпр. значи, овај, онај, па) 

или целе реченице (нпр. Како се зове; Како да кажем), најчешће 

десемантизоване, које у говору имају функцију да попуњавају својеврстан 

‘празан ход’, тј. одвише дугачке тзв. хезитационе паузе, настале оклевањем, 

размишљањем и сл.  

 
144 С обзиром на то да ова речца води порекла од конструкције ваља да, погрешан је 

фонетски лик *валда, сразмерно чест на појединим деловима српског језичког 

простора.  

145 Речцу пак у писању не треба одвајати запетама, иако је то честа пракса. 

146 Комбиновање ове и претходне речце (нпр. *Чак штавише, од њих није нико 

дошао), иначе нимало ретко, сматра се плеонастичком конструкцијом и одликом 

лошег стила, те га треба избегавати. 



 

 

  



 

 

Глава II. ДЕРИВАТОЛОГИЈА 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА 



 

5. ОДРЕЂЕЊЕ И ПРЕДМЕТ ДЕРИВАТОЛОГИЈЕ  

Иако би сваки термин унутар свог предметног поља требало да буде 

једнозначан, већ ни сâм термин творба речи, први којим ћемо се бавити у 

овом поглављу, није такав. Наиме, њиме се означава како део науке о језику 

који проучава правила творбе речи и процесе стварања нових речи тако и 

само стварање нових речи, остварено срастањем творбене основе једних 

речи с истим тим делом других речи или, чешће, с везаним творбеним 

морфемама. Стога се, да би се избегла вишезначност термина творба речи, 

за означавање лингвистичке дисциплине све чешће користи термин 

дериватологија (лат. dērīvō ‘извести’, грч. logos ‘наука’), којем ћемо и ми 

дати предност, док ћемо придеве творбени и дериватолошки користити у 

складу с праксом у домаћој дериватолошкој терминологији. Поред ова два, 

постоје и термини грађење речи и образовање речи, који су данас нешто ређи 

у употреби, а такав њихов статус добиће свој одраз и у овом уџбенику. 

Како смо видели у делу посвећеном морфологији, дериватологија се 

традиционално сматрала делом те науке, што је некада док је проучавање 

грађења речи било у зачетку – имало упоришта у чињеници да се предмети 

интересовања обе дисциплине преклапају као и да су морфолошка 

истраживања претходила другим лингвистичким. Међутим, и почеци 

занимања за разноврсне начине на које речи настају сежу у античка времена 

и обично се везују за Платона (428/427. или 424/423 – 348/347. г. п. н. е.) и 

Аристотела (384–322. г. п. н. е.) те, нешто млађег, али исто старовековног, 

Дионисија Трачанина (170–90. г. п. н. е.). Наиме, они су описали различите 

механизме грађења речи, што су тада сматрали делом граматике. И наредних 

векова, чак миленијума, проучавање овог феномена било је ограничено пре 

свега на латински и грчки језик, да би у 19. веку компаративисти дали нови 

замах проучавањима творбе речи. Коначно, крајем шездесетих година 

прошлог столећа, пре свега захваљујући радовима совјетских лингвиста, у 

првом реду В. В. Виноградова (1895–1969), дериватологија се изборила за 

аутономан статус међу осталим гранама лингвистике те отад можемо 

пратити њен убрзани развитак као посебне лингвистичке дисциплине. Када 

https://en.wiktionary.org/wiki/derivo#Latin
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је у питању њен развој унутар србистике, можемо рећи да је он у свему 

пратио славистичке и светске токове, те да данас српска дериватологија ни у 

чему не уступа пред другим словенским, напротив, о чему сведочи и 

квалитет и квантитет домаћих радова посвећених дериватолошкој 

проблематици. 

Наравно, иако данас несумњиво самостална, дериватологија је и даље 

мање или више повезана с другим лингвистичким (под)дисциплинама, међу 

којима се издвајају две – већ поменута морфологија али и етимологија. С 

првом је, између осталог, повезује и чињеница да обе баратају морфемама, 

али на различите начине: док је за морфологију, како смо видели, морфема 

најмања јединица којом се она бави, за дериватологију су морфеме, а пре 

свега деривационе, од суштинског значаја будући да су оне управо они 

елементи, тзв. творбени форманти, који се користе за грађење нових речи.  

Извесно је пак да је дериватологија у одређеној мери слична 

етимологији (грч. etymon ʻправо, изворно значење речиʼ, logos ‘наука’) с 

обзиром на то да обе настоје да утврде порекло речи, али међу двема 

дисциплинама постоји једна суштинска разлика – етимологија се бави 

настанком оних речи којима је постанак с данашњег аспекта нејасан (Babić 

1986: 12). Стога она посматра речи са дијахронијског аспекта, упушта се у 

историју настанка речи, те је шира дисциплина од дериватологије, док су 

предмет њеног интересовања многе речи које већина говорника српског 

језика не сматра добијеним од неке друге речи (нпр. дете, отац). 

Дериватологија, с друге стране, за предмет свог проучавања има само оне 

речи које су са синхронијског аспекта прозирне, код којих постоји (у мањој 

или већој мери) јасна и обличка и значењска веза с речи од које су изведене. 

Наравно, то не значи да се дериватологија и етимологија некада не занимају 

једним истим речима јер није увек лако, чак ни могуће, повући јасну границу 

између прозирног и непрозирног, мотивисаног и немотивисаног, те се 

понекад, бавећи се дериватолошком проблематиком, морамо користити и 

знањима која нам пружа етимологија. 

Заправо, према својој творбеној структури све речи српског језика, 

десетине па и стотине хиљада њих, могу се поделити у свега две групе: 1) 

немотивисане и 2) мотивисане речи.  

1) Већ смо видели да у нашој лингвистичкој терминологији понекад 

постоји читав низ различитих назива за једну исту појаву, од чега не одступа 

ни ситуација у дериватолошком терминосистему, напротив: захваљујући 
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поменутој чврстој вези с морфологијом, дериватологија је, не само српска, 

почела развијати свој терминолошки апарат сразмерно недавно, а тај развој 

одликује изразита ауторска диверсификација, што нужно води 

терминолошкој шароликости. Можда су најилустративнији показатељи 

таквог стања управо називи за немотивисане речи. Наиме, како наводи Б. 

Ћорић (2008: 23), позивајући се на А. Белића (1876–1960), поред овог назива 

постоји барем још седам синонимичних (= засебне речи, лексичке ⁓, 

нетворбене ⁓, праве ⁓, основне ⁓, просте ⁓, усамљене ⁓), додуше, неједнако 

фреквентних. Наравно, свима њима се означавају речи које се не могу 

раставити на мање делове значењски и облички повезане с другим речима од 

којих би биле изведене, тј. којима би биле мотивисане. Немотивисане речи 

постоје међу свим морфолошким класама, било да су у питању оне које су 

изворно домаћег порекла било оне које су позајмљене (нпр. именице: син, 

брат, жена, компјутер; придеви: добар, црн, бео, розе; заменице: ја, ти, он; 

бројеви: један, два, три; глаголи: пасти, рећи, чекати, чекирати; прилози: 

када, сада; предлози: за, на, о, под, у; везници: а, и; речце: баш, пак, тек), а 

када су у питању непроменљиве речи, то су све оне речи које смо у првом 

делу књиге означили придевом прави (нпр. сви прави прилози истовремено 

су и немотивисани).  

Немотивисана реч, међутим, није нужно незанимљива за 

дериватолошку анализу. Наиме, она може послужити за грађење неке друге 

речи, и тада добијамо творбени пар који чине мотивна реч (= мотиватор, 

основинска реч), која је послужила за грађење, и мотивисана реч (нпр. пећи 

+ -а 5р > пекар), која је добијена у неком творбеном поступку. 

Осим тога, ако је једна реч немотивисана, то не мора нужно значити 

да ће заиста таква и остати, и обратно – другим речима, творбени статус 

речи5 није непроменљива категорија. Заправо, приликом одређивања 

творбеног статуса, речи можемо посматрати с два аспекта: синхронијског и 

дијахронијског, чиме се наново приближавамо проблему односа 

дериватологије и етимологије. Наиме, током дериватолошке анализе нâс не 

занима да ли је нека реч у једном тренутку свог постојања била мотивисана 

или не, него само да ли је она мотивисана или немотивисана – сада (наравно, 

границе тог ʻсадаʼ би требало схватити ипак у нешто ширем смислу). Дакле, 

овде се дијахронија у потпуности повлачи пред синхронијом, тј. прошлост 

пред садашњошћу. Ипак, неретко се можемо наћи пред недоумицом да ли је 

нека речи заиста (не)мотивисана и како то са сигурношћу можемо одредити. 
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Тако, примера ради, с дијахронијског аспекта лексема колач спада у 

мотивисане, јер је несумњиво да у њеној структури уочавамо, иначе врло 

чест, суфикс -а5ч,  док је онај гласовни склоп што остаје након његовог 

одбијања (кол-) у јасној обличкој вези с именицом коло. Међутим, сама 

обличка веза између двеју речи није довољна да бисмо онaj парњак који има 

једну творбену јединицу више – сматрали мотивисаним другим парњаком, 

како је то, на пример, у пару прст–прстић, у ком је јасан тзв. мотивициони 

смер, тј. пут од мотивне до мотивисане речи: прва именица је мотивисала 

другу (прст + -и%ћ > прстић). Да је то заиста тако, показују нам и облик 

(прстић садржи суфикс, прст не) и значење тих речи (прстић је ʻмали прстʼ, 

док прст није *ʻвелик прстићʼ). Видимо, с друге стране, да у пару коло–

колач немамо на тај начин очувану значењску везу, барем не неку јасно 

докучиву. Међутим, увид у лексикографске и етнографске изворе може нам 

и ту везу открити. Тако се у шестотомном речнику Матице српске (1967–

1976) под коло као прво значење не даје оно које је вероватно већини 

носилаца српског језика данас прво – ʻнародни плес, праћен често песмом, у 

коме суделује више мушких и женских особа, држећи се за руке и чинећи 

круг или низʼ, већ једно непознато немалом броју говорника српског језика: 

ʻдео возила, кружна направа која се окреће, обрће на осовини и чини да се 

возило креће са мање отпора, точакʼ.147 Сада се већ назире који је то 

микроелемент значења, тзв. сема, који повезује коло и колач – јасно је да је у 

питању њихов округли облик. Међутим, из перспективе савременог човека, 

окруженог правим обиљем слатких делиција које долазе у свим облицима и 

бојама, прва асоцијација на колач неће нам нужно бити његов (некадашњи) 

округли облик. Ипак, некада су колачи били, а славски су још увек такви без 

изузетка, управо само округли, те је тај податак сачуван и у речи колач. 

Питање које нам се нужно поставља после оваквог истраживачког, безмало 

детективског, посла јесте да ли је именица колач мотивисана или не. Рекли 

бисмо ипак да јесте, пре свега захваљујући њеном значењу фиксираном у 

речницима. У супротном, ако бисмо желели да творбени статус једне речи 

везујемо само за несумњиво (тренутно) очувану значењску везу двеју (или 

више) речи, дошли бисмо у апсурдну ситуацију да творбени статус једне 

речи условимо крајње субјективним параметром – не само лингвистичком 

 
147 Овим нам се истовремено открива и етимологија именице кола ʻпревозно 

средство на точковима за превоз путника и робе; аутомобилʼ. 
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компетенцијом већ, у крајњем, и општим нивоом образовања, чак и 

разборитости и интелигенције, различитих појединаца, носилаца једног 

језика. Наравно, то би у потпуности поткопало темеље научности 

дериватологије и сасвим је обесмислило као лингвистичку и уопште научну 

дисциплину.  

Међутим, да једна мотивисана реч не мора нужно таква заиста и 

остати, врло илустративним примерима показао је хрватски лингвиста 

Стјепан Бабић (1925–2021), аутор прве и задуго једине синтетичке 

монографије посвећене творби речи на српско-хрватском простору. Наиме, 

он наводи четири различита начина на који једна реч може постати 

секундарно немотивисана (Babić 1986: 15): 

 а) уколико дође до промене значења мотивне или мотивисане 

речи, што нужно прекида постојећу семантичку везу међу њима. Као пример 

Бабић наводи лексички пар риза–ризница: несумњиво је да обе речи и даље 

постоје у савременом језику, као и да је обличка и деривациона веза међу 

њима јасна (риза + -ница > ризница), али значење друге речи је промењено – 

уместо некадашњег ʻместо где се чувају ризеʼ, захваљујући семантичком 

померању, оно данас гласи ʻместо где се чувају драгоценостиʼ. Имајући то у 

виду, можемо рећи да некадашњи дериват ризница, и поред јасно уочљивог 

суфикса -ница, присутног и у другим дериватима са значењем места (исп. 

нпр. пиво + -ница > пивница), више није мотивисан; 

 б) промена облика једне од ове две речи, нпр. лексема 

стећак, којом се означавају средњовековни камени надгробни споменици 

раштркани широм динарске области, а нарочито Херцеговине, данас се мора 

сматрати немотивисаном јер је, захваљујући гласовним алтернацијама – 

испадању интервокалног [ј], асимилацији и сажимању вокала – дошло до 

удаљавања од њеног првобитног лика стојећак а тиме и од мотивног глагола 

стајати, односно његове презентске основе стоји- (стајати + -а5к > 

стојећак > стећак); 

 в) ако се једна од двеју речи промени и гласовно и значењски, 

што имамо у хрватском називу за трећи месец у години, март, који је заправо 

мотивисан речју лаж (лЪжујЬкЪ > ожујак), при чему су развој полугласа у 

јаком положају и алтернација [л : о] довели до нарушавања обличке везе. 

Овде се може поставити питање који је то мотивациони импулс био на делу 

при стварању именице, односно која је заједничка значењска спона речи лаж 

и ожујак. Одговор лежи у колективном искуству захваљујући којем знамо да 
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је месец март честo управо – лажљив, тј. променљив и варљив, о чему 

сведочи и облик лажак, исте етимологије, који Вук даје у свом Рјечнику; 

 г) коначно, уколико се изгуби мотивна реч, друга некада 

њоме мотивисана реч престаје то бити, нпр. јасно је да придев космат 

наспрам себе има друге придеве настале на исти начин (нпр. глават, носат, 

ушат), који, међутим, имају врло лако одредиве мотиваторе и прозирну 

творбену структуру (глават [< глава + -ат], носат [< нос + -ат], ушат [< ухо 

+ -ат]). Сâм придев космат пак то нема: јасно је уочљив формант -ат, али не 

и мотиватор. Иако би на први поглед та улога лако могла припасти речи 

коса, то ипак није тако, на шта нам указује и облик и значење придева: 

космат није ʻонај који има пуно косеʼ (у супротном не би била могућа 

реченица попут Он је баш космат, а ипак ћелав), већ ʻонај који је дуге, густе 

длаке; чупав, разбарушенʼ. Осим тога, и по одбитку суфикса преостали део, 

косм-, не би се могао довести у везу ни с једном другом речи. Стога (и овог 

пута) у помоћ морамо позвати етимологију и историју језика, захваљујући 

којима знамо да је стварни мотиватор придева космат данас изгубљена 

именица космЪ ʻдлакаʼ, што, наравно, значи да је анализирани придев – 

немотивисан. Заправо, овај придев није усамљен случај: постоји читав низ 

представника те морфолошке класе код којих такође јасно распознајемо 

творбену основу и формант, неретко и данас продуктиван, али за чије 

творбене основе не можемо утврдити мотивне речи (нпр. добар, поштен), те 

се они називају секундарно прости придеви (Штасни 2013: 48). 

Сви наведени примери довољни су да бисмо видели да за разлику од 

морфолошке анализе, а нарочито морфемске, творбена анализа често уме 

бити двосмислена и подложна накнадним преиспитивањима и недоумицама. 

Наравно, то не важи за случајеве, а таквих је већина, у којима су односи 

између мотивне и мотивисане речи јасни, али, нажалост, ни супротних 

примера није тек шачица. 

2) У мотивисане речи, дакле, сврставамо оне речи код којих постоји 

и гласовна и семантичка веза са речју од које су настали, која је послужила 

као њихова творбена основа (нпр. кћи + -ка > кћерка + -ин > кћеркин; стан + 

-о- + давати + -(а)ц > станодавац). Да ли је нека реч мотивисана, односно да 

ли се задржала семантичка веза између мотивне и мотивисане речи, најлакше 

се може проверити њеном семантичком трансформацијом (= преобликом, 

преобразбом), тј. њеним развијањем у односну реченицу која ће, у идеалном 

случају, имати копулативни предикат с мотивном речи на месту предикатива 
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или пак предикат с неким пунозначним глаголом који је у јасној вези с 

дериватом (нпр. младић → ʻонај који је младʼ, певач → ʻонај који певаʼ). 

Наравно, такве једнозначне трансформације с истокореним речима нису увек 

могуће, али нису ни ретке, при чему код сваке мотивисане речи постоји 

могућност да се посегне за неком врстом трансформације. 

Важно је нагласити да мотивисана реч има структуру, и гласовну и 

значењску (изузетак за прво представљају речи добијене од глагола нултом 

суфиксацијом, нпр. зевати + -Ø > зев), сложенију од просте речи, односно, 

прецизније, речи од које је добијена, јер, не смемо то заборавити, мотивне 

речи нису нужно и просте, на шта нас опомињу многобројни примери (нпр. 

зуб + -а5р > зубар + -ски5 > зубарски). То, наравно, како смо видели раније, не 

значи неизбежно да је свака реч која има какaв творбени формант 

истовремено и мотивисана, тј. да има мотивну реч наспрам себе. Дакле, 

присуство суфикса и/или префикса унутар једне речи не мора бити 

недвосмислен показатељ њене несумњиве мотивисаности, за шта смо већ 

навели примере, али је свакако у великој мери наговештава. Поред 

поменутих речи можемо навести још три – по једне именице (неродица), 

глагола (ишчезнути) и придева (разговетан). Наиме, чињеница да по 

одбијању форманта преостали гласовни склоп има потврду у лексикону 

српског језика, како је то у првим двема речима (не-родица : родица; иш-

чезнути : чезнути) не значи нужно да је реч мотивисана, јер мора постојати 

јасна значењска веза између мотивне и мотивисане речи. Стога, иако се на 

први чини да су речи неродица (ʻ1. година са слабим приносима у 

пољопривреди, неродна година; слаба жетва. 2. оскудица, глад [због слабог 

рода]ʼ) и ишчезнути (ʻизгубити се с [из] очију, нестатиʼ) добијене од већ 

постојећих речи родица и чезнути, значења тих могућих мотиватора (ʻ1. 

рођака, рођакиња. 2. покр. стричева, ујакова или теткина кћиʼ; ʻа. јако, много 

желети [некога, нешто], тежити за неким, нечим, жудети; б. туговати, 

патити, желећи силно што, тежећи за нечим, венутиʼ) – јасно нам показују да 

то није случај те да је поклапање само обличко, али не и семантичко, што 

нам недвосмислено казује да су речи неродица и ишчезнути – немотивисане. 

Код придева разговетан пак јасно су уочљиви префикс раз- и суфикс 

-(а)н, што имплицира то да је он мотивисан и да је могао настати на један од 

следећа три начина: додавањем суфикса на већ постојећу реч с префиксом 

(*разговет- + -(а)н), односно обратно – префикса на суфиксиран придев (раз- 

+ *говетан), или су, што такође не би био јединствен случај, истовремено на 

основу додати и префикс и суфикс (раз- + *говет- + -(а)н). Међутим, 
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чињеница да ниједна од претпостављених основа у српском лексикону 

наспрам себе нема потврђену еквивалентну самосталну реч – несумњиво нам 

(до)казује да придев разговетан такође морамо сматрати немотивисаним. 

Дакле, поновимо то још једном, да би једна реч била мотивисана, 

мора имати реч која би представљала њен мотиватор, с којим је морају 

повезивати јасне обличке и значењске везе. Уколико је нешто од то троје 

нарушено, анализирана реч није (више) мотивисана.  

С друге стране, у нашем језику на делу може бити и супротан процес 

те првобитно немотивисана реч може прећи у категорију мотивисаних. То се 

пре свега односи на позајмљенице, које су, наравно, у српском (иницијално) 

немотивисане, будући да се примају у облику раније формираном и 

евентуално мотивисаном у језику-даваоцу, који се накнадно само подвргава 

различитим врстама адаптације у језику-примаоцу. Ипак, примери за 

секундарну (= накнадну) мотивисаност везују се управо за тај лексички слој, 

за позајмљенице које су независно примљене једна од друге, али које су у 

језику-даваоцу биле и облички и значењски повезане. По преузимању речи 

првобитни односи се преносе и у језик-прималац, у овом случају српски. Б. 

Ћорић као подесан наводи пример речӣ соло и солист(а), позајмљених 

независно једна од друге, али данас несумњиво (и) у српском језику 

доведених у обличко-значењску везу. О томе сведочи и следећа семантичка 

трансформација, која је сасвим прихватљива: солиста → ʻонај који свира 

солоʼ. Наведеном пару можемо додати и, такође позајмљен, глагол солирати, 

захваљујући којем именицу солиста можемо мотивисати и њиме: солиста → 

ʻонај који солираʼ. Тиме се, међутим, отвара проблем постојања два могућа 

мотиватора наспрам једног истог деривата, о чему ће више речи бити нешто 

касније. 

Оно на шта треба обратити посебну пажњу приликом творбене 

анализе, нарочито ако се тек упознајемо с њеним основним принципима, 

јесте избегавање замки које нам може поставити тзв. народна (= пучка, 

лажна, погрешна) етимологија. Наиме, неретко се код лаика (мада ни 

професионалци нису у потпуности имуни на њу) управо та врста 

етимологије јавља као начин да се објасни порекло двеју или више речи, 

најчешће страног порекла, које се, неоправдано, сматрају значењски и 

етимолошки повезаним. Стога се овај механизам јавља као битан и приликом 

преузимања и адаптације позајмљеница, које се моделују и 

префонологизирају по већ постојећим речима будући да се међу њима често 
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успостављају различите асоцијативне везе и обилато се користи аналогија. 

Тако се може десити да се, на пример, малина сматра мотивисаном придевом 

мали, -а, -о јер се, наводно, ради о биљци чији су плодови мали или пак да се 

англицизам булдожер (енгл. bulldozer) преиначи у булдождер, за шта је 

подстицај био начин на који се та тешка машина употребљава.  

  



155 

6. ОСНОВНИ ДЕРИВАТОЛОШКИ ПОЈМОВИ 

На наредним странама укратко ћемо представити основне појмове 

којима ћемо се користити у нашем осврту на дериватологију и 

дериватолошку анализу:148  

6.1. Творбена основа 

Творбена основа је творбена јединица која се најсажетије може 

дефинисати као гласовни склоп који је заједнички за мотивну и мотивисану 

реч и који их облички и значењски повезује. Ова основа се код именских 

речи облички најчешће поклапа с граматичком основом, тј. с оним делом те 

речи који преостаје након одбијања наставка у генитиву (нпр. Гјд. пс-а : пс + 

-ето > псето). Отуд је понеко одређује и као део речи који остаје када 

уклонимо наставке за облик.  

Међутим, творбена основа може бити једнака целој мотивној речи, 

како је то често случај с именицама на консонант (нпр. град + -ић > градић; 

част + -(а)н > частан), али се, пре свега код именица мушког рода прве 

врсте, од ње може и разликовати због гласовних алтернација (нпр. отац + -ев 

> очев, -а, -о) или због редукција основе (нпр. Индонез[ија] > Индонежанин, 

не *Индонезијанин). С друге стране, и не тако често, творбена основа се 

може и проширити (нпр. у Ћорић 2008: 90 наводи се пример кабаретист(а) 

[< кабаре + -ист(а)]), што је код речи страног порекла условљено обликом 

преузетим из језика-даваоца.  

6.2.  Творбени формант  

Творбени формант (= творбено средство) компонента је неке 

мотивисане речи, пре свега (афиксалне) изведенице, којом се она облички 

разликује од мотивне речи, тј. то је она творбена јединица чијим додавањем 

на творбену основу добијамо нову реч (нпр. -тељ, као у: учити + -тељ > 

учитељ). Место где се додирују творбене јединице – два форманта, творбена 

основа и формант или две творбене основе – назива се творбени шав (= 

творбена граница; нпр. роди-тељ) и он се поклапа с раније поменутим 

морфемским шавом, али то не значи да је сваки морфемски шав уједно и 

творбени, док обратно, дакле, јесте случај (нпр. у речи заинтересованост 

 
148 О већини ових појмова види више у Ћорић 2008, нарочито на страницама 7–35. 



156 

имамо само један творбени шав [заинтересован-ост], док је морфемских чак 

пет, будући да је у питању шестоморфемска реч [за-интерес-ова-н-ост-Ø]).  

Списак врста творбених форманата највећим делом је подударан са 

списком деривационих морфема, а таква им је и структура, уз једну битну 

разлику, које смо се само дотакли на почетку књиге у делу посвећеном 

класификацији морфема најављујући објашњење разлога због којих би 

требало правити терминолошку разлику (само) између суфиксалних 

морфема и суфикса. Наиме, суфикси, за разлику од префикса, никада нису 

једноморфемске јединице већ су, уколико не спадају у тзв. сложене суфиксе, 

двоморфемске: поред суфиксалне, они у себи садрже и граматичку морфему 

(нпр. суфикс -ица може се сегментирати на суфиксалну морфему /-иц/ и 

граматичку /-а/, док у -а5р имамо /-а 5р/ и /-Ø/). Због тога приликом 

идентификовања суфикса присутног у некој променљивој речи, ту реч 

морамо посматрати у њеном основном морфолошком облику – номинативу 

једнине (тамо где је потребно, мушког рода), односно инфинитиву. У 

супротном можемо упасти у замку у коју неретко упадну појединци невични 

творбеној анализи149 који облик суфикса везују за различите појавне облике 

променљивих речи те, на пример, у акузативу једнине учитељицу издвајају 

суфикс *-ицу а у инструменталу учитељицом – *-ицом.  

Поред оних творбених форманата који имају пандане међу 

деривационим морфемама, у инвентар творбених јединица понекад се 

смештају и тзв. префиксоиди и суфиксоиди, две врсте које су унеколико 

специфичне.150 О томе сведоче и њихова имена, унутар којих се налази (још 

један) суфиксоид: -оид, чије је значење ʻкоји је налик, сличанʼ. Наиме, ове 

творбене јединице заиста су сличне префиксима и суфиксима, пре свега када 

је у питању положај унутар мотивисане речи, али уз једну битну разлику: 

оне имају сопствено лексичко значење, које потиче из језика-даваоца из 

којих су нам ови форманти/основе и пристигли (пре свега грчког и 

латинског), и које се комбинује са значењем творбених основа на које се 

додају. Отуд се творба помоћу ових јединица понекад посматра унутар 

слагања (исп. Клајн 2002: 141), мада су, неретко, заправо у питању речи које 

 
149 Наравно, овде пре свега имамо на уму студенте. 

150 Овим двема понекад се прикључују и трећа врста – радиксоиди (исп. Драгићевић 

2019), којима се означавају префиксоиди с предметним значењем (нпр. авио-, ауто-, 

агро-, радио-, теле-), док се термин префиксоид везује само за оне који означавају 

различите врсте односа (нпр. анти-, вице-, квази-, хипер-).     
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су интернационализми и које су примљене с одраније задатом сложеном 

творбеном структуром (нпр. аеродром, библиофил). Наравно, попут 

префикса, и префиксоиди долазе испред творбене основе (нпр. авио-, аеро-, 

анти-, архи-, аудио-, ауто-, видео-, екс-, екстра-, етно-, инфра-, квази-, 

контра-, макро-, макси-, мега-, микро-, мини-, пост-, псеудо-, суб-, супер-, 

транс-, ултра-, фото-, хипер-), док суфиксоиди долазе на крај речи 

садржавајући у себи и наставак за облик (нпр. -бус, -грам, -графија, -дром, -

логија, -ман, -скоп, -тека, -фил, -фоб, -фобија). Међутим, што се понекад 

превиђа, префиксоиди и суфиксоиди нису нужно страног порекла, о чему 

сведочи све већи број домаћих основа које се јављају у улози тих творбених 

јединица, пре свега префиксоида (нпр. бео- [< београдски], југо- [< 

југословенски], ново- [< новосадски], пољо- (< пољопривреда]).  

6.3. Творбена анализа  

Творбена (= дериватолошка) анализа јесте поступак којим се одређује 

творбена структура мотивисане речи – њен мотиватор, употребљени 

творбени начин и творбени формант(и). За разлику од морфемске и 

морфолошке анализе – које су тоталне, неселективне, будући да за свој 

предмет имају све речи – творбена анализа је парцијална, селективна, јер се 

ограничава само на мотивисане речи.151 Осим тога, она се иницијално 

фокусира само на последњи употребљени творбени чин, што сликовито 

можемо представити упоредивши је с операцијом undo (↶) у програму за 

обраду текста Мајкрософт ворд, којом, ако је једном применимо, уклањамо 

само последњу погрешку у тексту. Дакле, приликом творбене анализе, за 

почетак, идемо само један творбени корак унатраг, те стога, на пример, 

придев станодавчев, -а, -о – реч несумњиво сложене структуре, добијену од 

сложенице станодавац – одређујемо као суфиксалну изведеницу 

(станодавац + -ев > станодавчев), иако она у свом саставу има две коренске 

морфеме (/стан-/, /дав-/), две суфиксалне (/-ац/, /-ев/) и по једну инфиксалну 

(/-о-/) и граматичку (/-ø/). Наравно, творбена анализа није нужно везана само 

за тако незнатан ʻпоглед у прошлостʼ, што ћемо видети нешто касније када 

се будемо бавили неким другим јединицама.  

Дакле, како смо видели, творбена анализа, без обзира на морфемски 

састав анализиране речи, за резултат најчешће има две јединице: творбену 

 
151 О томе више види у Штасни 2017. 
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основу и творбени формант. Наравно, могући су и изузеци у зависности од 

примењеног творбеног поступка (нпр. префиксално-суфиксална творба: 

Подунавље < по- + Дунав- + -је; сложено-суфиксална творба: нафтовод < 

нафт- + -о- + вод- + -Ø; конверзија: Лепа < лепа). 

6.4. Творбени модел  

Творбени модел (= творбени образац = творбени тип) сматра се 

основном системском јединицом у дериватологији, најбоље и најјасније 

одређеном, толико важном да се цео творбени систем једног језика може 

дефинисати укупношћу свих његових творбених модела (Ћорић 2008: 32). 

Ова јединица је комплексна јер се односи на групу деривата, само по 

изузетку њих два, које повезују неке заједничке особине – како структурне 

тако и значењске. Наравно, међу речима је најлакше уочити повезнице које 

се тичу облика, те је иницијално средство препознавања евентуалних 

припадника истог творбеног модела јединство творбеног форманта: обе 

мотивисане речи треба да садрже једнак формант (нпр. -ица у клупица–

лавица или -а5ч у ковач–штампач). То, међутим, не значи да су сви деривати 

који су изведени једнаким формантом нужно заиста и представници истог 

типа. Ко је иоле упознат с творбеним законитостима српског језика зна, 

наиме, да се исти творбени формант може јавити у значењски и облички 

посве различитим дериватима (нпр. апотекар–четинар, травица–двојица), 

те он не може бити једини критеријум за типизирање деривата, иако 

несумњиво јесте први и најистакнутији. 

Отуд се форманту као средству за идентификацију представника 

истог творбеног модела прикључује творбена основа посматраних речи, тј., 

прецизније, јединство морфолошке класе мотиватора: мотивна реч двају 

деривата мора припадати истој врсти да би они били евентуални припадници 

истог творбеног модела. Како видимо, парњаци наша два пара деривата 

изведених истим суфиксима – испуњавају и овај услов: клупица и лавица су 

тзв. деноминали (= десупстантиви), речи мотивисане именицама (клупа, лав), 

док су ковач и штампач тзв. девербативи (= поствербали), будући да су им 

мотиватори глаголи (ковати, штампати). 

Ипак, ни наведено двојако јединство још увек не значи да су 

посматрани деривати заиста представници истог творбеног модела. Наиме, 

као последњи критеријум, можда најслабије уочљив али ништа мање битан 

од претходна два, јавља се јединство творбеног значења деривата: да би 
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биле представнице истог модела, мотивисане речи морају имати исто 

творбено значење (дакле, не лексичко, чија би их једнакост чинила 

синонимима). Другим речима, деривати треба да имају денотате који се могу 

сместити унутар исте значењске групе. Међутим, лексичка значења 

посматраних деривата јасан су показатељ да ниједан од два пара деривата не 

испуњава овај, трећи услов: клупица је ʻмала клупаʼ а лавица ʻженка лаваʼ 

(другим речима, прво је [умањен] предмет, друго биће), док је ковач 

ʻзанатлија који кује металʼ а штампач ʻуређај који прави отисак на папируʼ 

(овде је пак првом речи означено људско биће, а другом уређај). То, јасно је, 

значи да наведени деривати нису припадници истог творбеног модела. 

С друге стране, у парoвима деривата попут лавица–вучица и ковач–

васпитач имамо присутан исти творбени модел јер су обе речи: 

 1) суфиксални деривати добијени суфиксом -ица у првом пару, 

односно суфиксом -а5ч у другом; 

 2) деноминали (< лав, вук) у првом, и девербативи (< ковати, 

васпитати) у другом пару; 

 3) у првом пару моциона образовања, тј. њима се означавају женке 

врсте означене мотивном именицом, односно, у другом, обе речи означавају 

вршиоца радње која се може сматрати неком врстом занимања.  

6.5. Творбени начин  

Творбени начин (= начин творбе) представља творбену јединицу 

помоћу које се све мотивисане речи могу груписати у веће скупине на основу 

примењених творбених модела, тј. употребљених истородних (дакле, не 

истих!) творбених форманата и начина грађења речи. Постоји више начина 

творбе у српском језику, али се они могу поделити у две велике групе: 

афиксалну деривацију (= морфемску, семантичко-морфолошку) и 

семантичку деривацију (= полисемију), којима се прикључују и нека 

гранична подручја. О свима њима ћемо на страницама које следе изнети само 

најосновније податке.152 

 
152 За знатно дубљи, синтетичан увид у творбене начине види више у Babić 1986, 

Клајн 2002 и Клајн 2003, односно, када је у питању нешто мање обухватан приказ 

али такође посвећен творби представника различитих морфолошких класа, Клајн 

2006 и Пипер, Клајн 2013. 
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6.5.1. Афиксална деривација 

Афиксална деривација представља најсложенији и најпродуктивнији 

начин грађења речи у српском језику. С обзиром на то, не чуди да она није 

монолитна, већ се дели у следеће подтипове: 

6.5.1.1. Извођење речи 

Извођење речи (= деривација [у ужем смислу]) представља творбу 

речи помоћу додавања творбеног форманта (суфикса, префикса, инфикса) на 

творбену основу, која, видели смо, представља заједнички (општи) део 

мотивне и мотивисане речи. Не само унутар афиксалне деривације, него 

уопште, ово је најпродуктивнији начин творбе, у оквиру ког, у зависности од 

врсте употребљеног творбеног форманта, постоје три подтипа:  

6.5.1.1.1. Суфиксација – творбени поступак у ком се на творбену 

основу додају суфикси. Њих као форманте одликују следеће особине: никада 

нису слободне морфеме, скоро увек мењају значење речи, често и врсту 

речи, могу да се стапају једни с другима и да граде сложене суфиксе, 

подложни су морфонолошким алтернацијама и неретко није лако одредити 

границу између њих и основе. При томе, управо је суфиксација 

најпродуктивнији начин грађења речи у српском језику, а њени су резултати, 

тзв. суфиксали, видљиви у читавом низу морфолошких класа (нпр. 

именицама -а5р: лекар; придевима -ец(а)к: малецак; заменицама -цки: 

толицки; глаголима -карати: трчкарати; прилозима -це: непрестанце). 

Ипак, понекад се додавањем суфикса не добијају речи чије је значење 

промењено и тада говоримо о тзв. секундарној (= плеонастичкој) 

суфиксацији, коју имамо у примерима попут ваш- + -ка > вашка, кћер- + -ка 

> кћерка и кокош- + -ка > кокошка. У конкретним се случајевима -ка, 

заправо, пре свега користи као граматички суфикс, тј. граматичко а не 

творбено средство, којим се мењају морфолошке и синтаксичке особине речи 

те се, у наведеним примерима, именице из III, за женски род донекле 

атипичне именичке врсте, премештају у II, за женски род – прототипичну. 

Како смо видели у делу посвећеном морфологији, граматичке суфиксе (али и 

префиксе) имали смо и унутар компарације, a имамо их и другде, на пример 

код грађења збирних образовања на -ад и -је или глаголских именица на -ње 

и -ће. 
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Оно што треба напоменути јесте да инвентар суфикса (и творбених 

форманата уопште) није ограничен (барем не у теорији) будући да се могу 

јавити потпуно нове јединице: понекад се творбени шав може померити 

ʻулевоʼ или ʻудесноʼ, те услед тог морфемског реструктурисања део основе 

прилази творбеном форманту или се дешава обрнут процес – основа се 

проширује на рачун форманта. Тај се механизам назива перинтеграција и 

нарочито је чест управо приликом грађења тзв. сложених суфикса, за шта су 

школски примери именице којима се означава одређена врста меса или пак 

различите глаголске именице. Наиме, наспрам читавог низа именица попут 

пилетина, телетина, насталих додавањем суфикса -ина на именице КnПø, тј. 

оне средњег рода с проширењем (пилет- + -ина, телет- + -ина), добијене су 

именице изграђене осамостаљеним, новодобијеним суфиксом -етина (нпр. 

зец- + -етина > зечетина, ној- + -етина > нојетина, срн- + -етина > 

срнетина). С друге стране, иако се настанак немалог дела глаголских 

именица етимолошки може и мора објаснити додавањем суфикса -је на 

трпни придев глагола (нпр. васкрснут- + -је > васкрснуће, оран- + -је > 

орање, певан- + -је > певање), чињеница да данас оне постоје и наспрам 

глагола који немају трпног придева – чак и целих глаголских поткласа, какве 

су, на пример, глаголи кретања (нпр. пешачење, пливање, скакање, трчање) 

– показује нам да су се захваљујући перинтеграцији накнадно осамосталили 

суфикси -ње и -ће. 

6.5.1.1.2. Префиксација – творбени поступак у ком се на творбену 

основу додају префикси. Они, за разлику од суфикса, у споју с творбеном 

основом никада не мењају врсту речи, што је и основна дистинктивна црта 

овог творбеног начина. Такође, префикси могу бити слободни или барем 

обликом једнаки неким слободним морфемама, а њих унутар речи ретко 

може бити два (нпр. испрескакати, понакуповати), а само по изузетку три 

(нпр. испонапијати се, испоразболевати се) или чак четири (нпр. 

поисприповедати). Један исти префикс се, осим тога, понекад јавља у 

неједнаким фонетским ликовима будући да се на творбеном шаву може 

подвргнути различитим морфонолошким алтернацијама, а пре свега 

једначењима, што смо већ и видели у уводном делу посвећеном аломорфима. 

Префиксација је најчешћа у творби глагола (нпр. објавити, претрчати), али 

није толико ретка ни у грађењу именица (нпр. бесмисао, помајка) и придева 

(нпр. наглув, прелепа), а јавља се, додуше ређе, и код прилога (нпр. наксутра, 

прекјуче).  
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Будући да је већи део префикса несумњиво настао од предлога истог 

облика, с којим су и данас неретко повезани и значењски (нпр. у Клајн, 

Пипер 2013: 240 наводи се пример потпуковник ‘онај који је под 

пуковником’), префиксација се неретко, још и сада (исп. нпр. Станојчић, 

Поповић 20007), посматра у оквиру композиције. Ипак, уколико предност и 

овде опет дамо синхронији у односу на дијахронију, онда морамо признати 

да је аутономија префиксације неупитна будући да неки префикси и не 

постоје као самосталне речи, барем не у синхронијској перспективи и у 

стандардном језику (нпр. нуз-, про-, раз-). Осим тога, како смо видели, 

префикси су најчешћи у споју с глаголима, који се, међутим, никада не могу 

јавити у предлошко-падежној конструкцији. Такође, поједини префиксирани 

глаголи уз себе везују предлоге истог облика као што су и префикси којим су 

деривирани (нпр. извући из рупе, уппловити у луку). Све то, како сматра И. 

Клајн (2003: 178–180), представља доказ да префикс није исто што и предлог 

јер би било необјашњиво да се иста реч с истим (предлошким) значењем 

јавља и пре и после глагола. Отуд он подударност између предлога и 

префикса одређује само као привидну и дијахронијску: префикси заиста јесу 

највећим делом постали од предлога, али функционално су они знатно 

друкчији – то су (сада) форманти а не (више) речи. 

Попут суфикса, ни префикси не морају нужно бити творбено 

средство: граматичким префиксима се граде различити облици једне исте 

речи (нпр. облик суперлатива придева с нај-: најлепши, -а, -е). Такође, и 

префикси могу бити део плеонастичке творбе, али, сада, разуме се, тзв. 

плеонастичке префиксације, када се додавањем префикса на већ 

префиксиран глагол новодобијена реч, тзв. префиксал, од мотиватора не 

разликује својим значењем, при чему префикс, наравно, ипак и у таквим 

позицијама има своју улогу. Наиме, он се користи као експресивно и 

прагматичко средство, како је то случај, на пример, с префиксом до- у 

примерима допријавити, донагађати и сл. (Ковачевић 2010). Ипак, постоје и 

друкчија мишљења: Р. Драгићевић (2013: 266) у глаголима с удвојеним 

префиксом по- (нпр. поподићи, попоићи) не види никакву редундантност без 

обзира на удвајање истог префикса, већ сматра да се ради о исказивању 

деминутивности првим префиксом (тј. левим), док је други, десни, само 

средство за перфективизацију. 

6.5.1.1.3.  Префиксално-суфиксална творба – творбени је поступак 

приликом којег се на творбену основу истовремено додају префикс и суфикс 

(нпр. без- + закон- + -је > безакоње, без- + пут- + -је > беспуће, без- + власт- 
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+ -је > безвлашће, ван- + земљ- + -(а)ц > ванземаљац). Да је заиста примењен 

овај поступак, доказује нам чињеница да гласовни низ добијен одбијањем 

префикса или суфикса, није верификован у српском лексикону (нпр. 

*земаљац, *ванземаљ) или пак да је тако добијени низ облички једнак с 

неком речи, која, међутим, није значењски повезана с префиксално-

суфиксалном изведеницом (сетимо се примера неродица : родица).  

Поједини именички префикси јављају се углавном, или чак само, у 

оквиру овог творбеног начина (нпр. без- + посл- + -ица > беспослица; за- + 

глав- + -је > заглавље; уз- + глав- + -је > узглавље). 

Иако се у истом значењу често користи термин комбинована творба, 

њега не треба претпостављати термину префиксално-суфиксална творба 

будући да није довољно прецизан јер се он напоредо користи и за грађење 

речи слагањем које је праћено суфиксацијом (нпр. једн- + -о- + бог- + -(а)ц > 

једнобожац, нафт- + -о- + вод- + -Ø > нафтовод). 

6.5.1.2.  Слагање речи 

Слагање речи (= композиција) – представља творбу нових речи, тзв. 

сложеница (= композита), срастањем двеју или више посебних речи, односно 

творбених основа у једну реч. Иако је овај творбени начин у српском језику 

(уосталом, као и у другим словенским језицима) нешто ређи, то нипошто не 

значи да је он редак, а нарочито не када је у питању творба именица.  

При томе, разликујемо два основна начина слагања:  

6.5.1.2.1. Слагање са спојним вокалом (= везивна морфема, везивни 

вокал, интерфикс, инфикс, спојник, спојница, спојни формант) – врста је 

композиције у којој се користи вокал као ʻмостʼ између двеју творбених 

основа (нпр. југ- + -о- + запад- > југозапад, рук- + -о- + пис[ати] + -Ø > 

рукопис) и представља њен чешћи појавни облик. У функцији спојног вокала 

далеко је најпродуктивнији вокал [о], који се неретко јавља чак и иза 

палатала (нпр. глувонем, северозапад; земљорадник, риђобрад, 

средњовековни); за њим следи [е] (краљеубица, нижеразредни, оцеубица, 

очевидац), док су примери с другим вокалима ретки и, заправо, махом 

упитни. Ипак, у примеру цеп-и-длака, где се први део не може сматрати 

императивом, [и] јесте спојни вокал, а тако се, синхронијски барем, може 

одредити и у Цариград и Цариброд. За вокал [у] као везивни елемент С. 
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Бабић наводи примере братучед, богумил, хиљадугодишњи, али ту су, 

заправо, у питању падешки облици. 153  

6.5.1.2.2. Просто срастање – за резултат има тзв. сраслице (нпр. бео 

+ град > Београд, дан + губити > дангубити, дан + и + ноћ > даниноћ, стар + 

мали > стармали). Иако се традиционално све сложенице без спојног вокала 

– без обзира на то да ли вокала уопште нема (нпр. благдан, дангубити, 

стармали) или је пак у питању везник (нпр. даниноћ), падежни наставак 

(нпр. богумил, Оченаш), односно завршетак прве основе (нпр. такозвани) – 

одређују као сраслице (исп. нпр. Babić 1986), И. Клајн (2002: 28) сматра да 

главни критеријум не би требало да буде присуство или одсуство спојног 

вокала него синтаксички однос међу речима. Отуд он термине сраслица и 

срашћивање користи само за оне сложенице које се од истих саставних 

делова, у истом облику и истом поретку могу јавити и као синтагме (нпр. 

акобогда, благдан, Београд, Ђурђевдан). Образовања попут дуванкеса, 

зимзелен, стармали, паликућа и других која не би могла функционисати као 

две речи (нпр. *стар мало дете, *пали кућа), он пак одређује као сложенице 

без спојног вокала. 

Сраслице, осим тога, нису ни полусложенице (нпр. више-мање, див-

јунак, рекла-казала) јер оне нису једнаке синтагмама и не би се могле јавити 

у реченици као две узастопне засебне речи. Такође, за разлику од сложеница, 

чији је акценат најчешће јединствен, код полусложеница је двојан, док им је 

први део непроменљив (нпр. На часу смо причали о том нашем див-јунаку). 

Имајући у виду основне одлике полусложеница, лако можемо видети да 

писање с цртицом није једини предуслов за припадност тој групи 

мотивисаних речи, будући да се неретко, једноставно, може радити о 

ортографском решењу које није условљено творбеним статусом речи (као 

нпр. код писања спојева именица код којих друга реч одређује прву, при 

чему су обе променљиве, нпр. асистент-приправник, птица-селица). 

Било да су упитању сложенице добијене без спојног вокала било, и 

знатно чешће, оне с њим, видели смо да чин слагања неретко може бити 

праћен и суфиксацијом, те говоримо о сложено-суфиксалној творби. 

Заправо, у српском језику чисто слагање знатно је ређе од оног које је 

удружено са суфиксацијом  (нпр. многобоштво [< много- + бог- + -ство], 

 
153 Заправо, овај аутор спојне вокале не сматра формантима већ деловима иницијалне 

основе којима се она припрема за слагање (Babić 1986: 42). 
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полудинарац [< полу- + Динар- + (а)ц]; блатобран [< блат- + -о- + бран- + -

Ø], зајмодавац [< зајм- + -о- + дав- + -(а)ц]). 

Поред наведених основних појавних облика слагања, можемо 

поменути и тзв. половично мотивисане сложенице – речи сложене структуре 

чији је један од творбених конституената данас непрозиран, пре свега због 

нестајања те мотивне речи, али који ипак несумњиво на неки начин 

модификује значење другог, прозирног дела (нпр. презиме, празилук; 

петнаест; јесенас, синоћ, летос154). 

С обзиром на то да се композите јављају у читавом спектру 

различитих модела, не чуди да су и критеријуми за њихову класификацију 

разноврсни. Ипак, обично се издвајају три: синтаксички, семантички и 

морфолошки. С обзиром на први, сложенице се деле на напоредне (= 

координативне) и зависне (= субординативне). Док у првима конститутивни 

делови непосредно и равноправно учествују у укупном значењу и устројству 

сложенице (нпр. даниноћ, разноразни, стармали; каткад; штошта), код 

других је однос делова неравноправан, субординиран, при чему се та 

подређеност манифестује на различите начине (нпр. атрибут: голобрад, 

злосрећан; атрибутив: бубамара; објекат: дрводеља; прилошка одредба: 

брзоплет). 

Семантички се критеријум пак заснива на значењској усмерености 

сложенице те дели сложенице такође у две подгрупе: ендоцентричне и 

егзоцентричне. У вези с првима, уколико је у питању напоредна сложеница, 

сваки од два дела композите, поједностављено речено, носи половину њеног 

значења (нпр. глувонем је онај који је истовремено и глув и нем). Код 

зависних композита код којих један члан одређује други, укупно значење 

сложенице блиско је значењу њеног управног дела, али је сужено (нпр. 

пароброд јесте врста брода, али само оног који за погон користи снагу 

водене паре). Егзоцентричне сложенице јесу оне чије се значење разликује 

од значења њеног централног дела, ако су зависне, односно збира значења 

њених делова, ако су у питању напоредне. Наиме, значење таквих сложеница 

није изражено ни првим ни другим делом, него се мора реконструисати на 

основу њих (нпр. цепидлака није неко ко заиста цепа длаке, већ неко ко је 

 
154 Чињеница да И. Клајн (2003: 374) овде говори о прилошком суфиксу -ос с 

проксималним значењем, без обзира на порекло тог елемента, јасно показује колико 

творбена анализа уме бити неједнозначна и изазовна. Наравно, у случајевима попут 

ових неопходна нам је помоћ етимологије и историје језика. 
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ситничав јер инсистира на нечем непотребном а заморном као што је цепање 

длака). Коначно, последњи, морфолошки, критеријум јесте најегзактнији за 

класификацију јер се заснива на припадности одређеној морфолошкој класи 

целе сложенице, па се разликују именичке сложенице (нпр. 

престолонаследник), придевске (нпр. бледожут), глаголске (нпр. 

руководити) итд. 

Међу композитима се јавља права разноврсност структурних типова, 

а као илустрацију ћемо навести њих неколико. Када су у питању именичке 

сложенице, најзаступљенији је модел који чине именичка и глаголска 

основа, повезане спојним вокалом, на које је додат суфикс (нпр. бродолом, 

водовод, водомер, блатобран, трбосек, рукопис, ватромет). Следећи модел 

јесте онај који чине две именичке основе повезане спојним вокалом, међу 

којима су чешће субординативне (нпр. вероисповест, крајолик, 

пољопривреда), мада ни координативне нису ретке (нпр. богочовек, 

југоисток). Композиту може чинити и спој заменичке и именичке основе 

(нпр. самосажаљење, самоуправа, свемоћ), на које може бити бити додат и 

суфикс (нпр. свевлашће, овогодац). Коначно, с именичком основом може 

бити спојена и она кардиналног броја, што је обично праћено суфиксацијом 

(нпр. двовлашће, једнобожац, једноженац, троспратница).  

Посебан осврт, међутим, захтевају тзв. императивне сложенице, које 

чине глаголска и именичка основа, од којих се прва може довести у везу с 

обликом другог лица једнине императива. Иако глагол није у свим 

примерима једнак императиву (нпр. испичутура, цепидлака), он се не може 

увек изједначити ни с презентском ни с инфинитивном основом. М. 

Стевановић облике с -и- тумачи као наративни императив те сва образовања 

и одређује као императивне сложенице. С. Бабић пак тај термин уопште не 

користи нити те облике доводи у било какву везу с императивом. И. Клајн 

даје предност императивном тумачењу из морфонолошких (нпр. вуцибатина 

а не *вуче-, *вучи-) и прозодијских разлога. Код ових сложеница уочавају се 

две групе неједнаке величине: 

а) прву, знатно бројнију, чине оне где је именица објекат прелазног 

глагола (нпр. гуликожа, дерикожа, паликућа, сецикеса, тужибаба, 

Убипарип, Плетикоса, Мутикаша, Мучибаба); 

б) друга група је састављена од композита код којих је именица 

субјекат, а тај је модел нарочито чест међу називима животиња, тј. 

зоонимима (нпр. скочибуба, скочимиш, смрдибуба).  
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6.5.2. Гранична подручја 

Унутар ове групе навешћемо и укратко описати шест творбених 

начина, датих азбучним редом, који, наравно, истовремено не одражава и 

њихову хијерархијску заступљеност и релевантност унутар творбеног 

система српског језика. Њихово одређивање као творбених начина није 

ниуколико упитно будући да сви за резултат имају нове речи, али им статус 

граничних подручја омогућују специфичности које их чине посебним и 

јединственим, о чему ће речи бити унутар сваког од датих начина.   

6.5.2.1. Конверзија 

Конверзија (= творба променом врсте речи, претварање, преобразба, 

мутација, трансфигурација) – представља прелазак једне врсте речи у другу 

без икаквог мењања облика речи, тј. без додавања творбених форманата. 

Дакле, овај творбени поступак подразумева транспоновање из једне 

морфолошке класе у другу, праћено променом значења, што се, међутим, не 

одражава на гласовни склоп речи, који остаје исти. С обзиром на исход овог 

процеса, разликујемо неколико његових подтипова, неједнаке учесталости: 

– поименичавање (= супстантивизација) један је од најчешћих 

појавних облика конверзије, који резултира новонасталом именицом. 

Најчешће се као полазиште јавља придев, при чему се морфологија 

добијених именица може разликовати. Наиме, придев може прећи у именицу 

у потпуности, и значењски и морфолошки, одбацујући своје раније обличке 

особености (нпр. Драга, добро, Мила, млада, Косово, Сарајево). Међутим, 

неретко преображена реч задржава поједине или чак све своје морфолошке 

одлике (нпр. топоними Бачка: Апатин је у Бачкој; Херцег Нови: Живимо у 

Новом; а тако и патроними попут Мали, Силбашки, Црњански; надимци: 

Бели, Стари, Црни; апелативи: драга155 итд.). Коначно, придев само 

контекстуално може заменити именицу, када на себе преузима значење из 

синтагме уклоњеног управног члана (нпр. сит [човек]: Сит гладном не 

верује). У последњем случају се могу поименичити и друге врсте речи, не 

само именских (придевске заменице, нпр. ваши [родитељи]: Како су ваши?; 

редни бројеви, нпр. пети [спрат]: Ми ћемо сићи на петом, а ви?; трпни 

 
155 Овде је могућа појава дублета па се тако унутар и ове подгрупе може наћи 

именица млада, мада је обичнија с именичком деклинацијом.  
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придеви и глаголски прилози, нпр. оптужени/председавајући [човек]: 

Председавајући је питао оптуженог да ли се осећа кривим).  

Ретко и друге врсте речи могу прећи у именице. Међу таквима је 

нарочито занимљив раније поменути пример вјерују, јер представља 

јединствен пример поименичавања глагола, и реч која је, управо због свог 

порекла (али и облика), индеклинабилна. И понека непроменљива реч може 

се преобразити у именицу (нпр. Више волим Политику него Ало).  

С друге стране, због њихове специфичне морфологије, пре свега 

инфинитива, глаголима је у потпуности ускраћена могућност богаћења 

новим, конвертованим облицима.  

 – попридевљавање (= адјективизација) за резултат има придев. Како 

смо видели у делу посвећеном морфологији, сваки трпни придев, без 

изузетка, може да се користи као атрибут (нпр. вољена особа, нађена књига), 

што може изазвати сумње у праву природу такве њихове употребе: да ли је 

заиста у питању конверзија или тек једна од системских могућности ове 

врсте глаголских речи којој синтаксичка позиција није блокирана? Ипак, 

недоумица нема у оним случајевима у којима само поједини представници 

једне поткласе прелазе у класу придева (радни глаголски придев, нпр. 

зарђала [олупина]; глаголски прилог садашњи, нпр. светлећа [реклама];156 

глаголски прилог прошли, нпр. бивши [посао]). 

– поприложење (= адверби[јали]зација) јесте далеко 

најпродуктивнији подтип конверзије јер постоје хиљаде прилога који су 

настали од одговарајућих придева (и, по изузетку, придевских заменица), пре 

свега оних за начин (нпр. брзо, љутито, споро, снажно), али и за време, 

место и количину (нпр. претходно; далеко; пуно). Тако добијени прилози 

могу имати облик придева средњег рода, и таквих је већина, или пак мушког 

рода (нпр. брзо, лепо; јуначки, мушки). 157  

– попредложење (= препозиционализација) имамо у оним 

случајевима у вези с којима смо раније у књизи говорили о неправим 

предлозима добијеним од једне речи – именице (нпр. врх, дно, дуж, крај, 

 
156 Додуше, понекад се оваква образовања сматрају производом суфиксације (исп. 

Пипер, Клајн 2013: 255). 

157 Отуд нарочиту пажњу приликом морфолошке анализе и разликовања појединих 

придева и прилога  треба обратити на реченични контекст.   
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место, пут, чело; крајем, помоћу, путем, посредством, током) или 

глаголског прилога (нпр. захваљујући, изузевши).  

– повезничeње (= конјункционализација), заправо, јесте употреба 

променљивих или непроменљивих речи као везника. У првом случају ради се 

о коришћењу заменица као релативизатора (нпр. који, -а, -е; чији, -а, -е; 

шта/што). Овај вид конверзије је специфичан будући да се заменице само 

функционално понашају као везници, али и даље остају променљиве, тј. 

задржавају сва своја категоријална обележја, карактеристична за именске 

речи. С друге стране, многи се прилози такође могу употребити везнички 

(нпр. у реченици Где сте досад? иницијална реч је прилог, али је где у 

реченици Нисам знао где сте били употребљено као везник). 158 

– поузвичење (= интерјекционализација) и почестичење (= 

партикулизација) обично се не издвајају као посебни подтипови конверзије, 

али имајући у виду постојање великог броја неправих партикула које су 

истог облика као и речи од којих су настале (нпр. и, свакако), као и 

појединих именица које се користе као узвици, пре свега императивни (нпр. 

доста, мир, марш) – нема разлога да тим манифестацијама конверзије 

оспоравамо постојање. 

6.5.2.2.  Регресивна деривација 

Регресивна деривација представља грађење нових речи не додавањем 

творбених форманата, него сада, напротив, одбацивањем префикса или 

суфикса који су део творбене структуре већ постојећих речи. Међутим, овде 

не треба, како се то некад чини, сврставати и нулту суфиксацију, која је 

специфична само утолико што је њен творбени формант с нултом гласовном 

вредношћу. Најчешћи појавни облик регресивне деривације јесте тзв. 

депревербација, тј. депрефиксација глагола (нпр. забавити се > бавити се; 

озарити > зарити; погађати > гађати). Јасно је да препознавање ове врсте 

творбе махом није нимало једноставно, нарочито када су у питању резултати 

тзв. семантичке депревербације – процеса у ком већ постојећи имперфектив 

добија нова значења захваљујући значењима присутним код његових 

префиксалних перфективних деривата (нпр. тећи према стећи добија 

секундарно значење ʻстицатиʼ).159 

 
158 И једно и друго стога треба имати на уму приликом морфолошке анализе. 

159 О овоме види више у Клајн 2002: 244–246. 
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6.5.2.3. Скраћивање  

Скраћивање (= контракција) јесте творба деривата скраћивањем већ 

постојећих речи, једночланих или вишечланих, и она се може јавити у 

различитим појавним облицима. Први и најједноставнији јесте онај где 

новодобијена реч настаје од иницијалног дела једног (нпр. ауто[мобил] > 

ауто, Инста[грам] > Инста) или чак више различитих мотиватора (нпр. 

радио[телеграфија] / радио[телефонија] / радио[фонија] > радио). Уколико су 

у питању вишечлане (= фразне) лексеме, тада се као материјал за грађење 

речи могу узети почетни делови, неретко слогови, сваког од конституената, 

што је поступак који се често сретао у именима различитих установа, 

предузећа и сл. (нпр. Народни магазин > Нама; Нова литература > Нолит; 

Сима Погачаревић > Симпо). Вероватно најчешћи начин грађења јесте 

акрономизација, тј. узимање почетних гласова сваке речи и писање сваког 

гласа великим словом. На тај се начин добијају тзв. верзалне скраћенице160 (= 

акроними) (нпр. Београдски издавачко-графички завод > БИГЗ; Српско 

народно позориште > СНП), при чему су тако добијене скраћенице некада 

деклинабилне (нпр. Видећемо се вечерас у осам испред СНП-а), а некада не 

(нпр. Конференција ће бити одржана у САНУ). Коначно, комбиновањем 

делова речи и само појединих, обично иницијалних, гласова других речи 

такође се могу добити скраћенице (нпр. Новосадска робна кућа > НОРК). 

Неке од верзалних скраћеница, како домаћег тако и страног порекла, могу се 

у потпуности вербализовати, тј. прећи у целовите речи, и на тај начин 

изгубити статус скраћеница (нпр. Уживали смо на овогодишњем Битефу 

[Битеф < БИТЕФ < Београдски интернационални театарски фестивал]; а 

тако и Фијат, Бија, Ција).  

6.5.2.4. Сливање 

Сливање (= блендирање, стапање, сажимање, контаминација) јесте 

релативно нов и (још увек) нешто слабије заступљен творбени начин, 

заснован не толико на спајању основа колико на њиховом мешању, 

укрштању или сливању (нпр. бабиказа [< баба + камиказа], згадан [< згодан 

+ гадан], кварцином [< кварцати се + карцином], кенф [< кечап + сенф], 

прагње [< прасе + јагње], смучионица [< смучити се + учионица], тоалетоид 

[< тоалет + таблоид]). Како се види из наведених примера, основна одлика 

 
160 Термином верзал у типографији се означава велико слово. 
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овако насталих речи, тзв. сливеница (= лексичких бленди), јесте њихов јасно 

изражен ʻшаљиви карактерʼ. Стога су сливенице одлика пре свега 

разговорног језика, у којем је све више тих образовања, о чему сведочи и 

истраживање Р. Бугарског, који у својој рецентној монографији (Bugarski 

2019) наводи скоро 2200 сливеница. Иницијални подстицај за овакву 

експанзију бленди свакако је дошао из енглеског језика, у којем је сливање 

нарочито продуктивно, али није нужно шаљивог карактера,161 како је то 

најчешће у српском. Отуд није нимало случајно да се међу сливеницама 

запажа и све већи број хибридних образовања, скоро без изузетка српско-

енглеског порекла, која су због своје визуелне привлачности, настале 

комбинацијом различитих интерпункцијских знакова, правописних проседеа 

и језика, популарна у писаном језику: рекламама, огласима, натписима над 

радњама и сл. (нпр. Al Pachinka [< Al Pacino + палачинка], COOl’en [< cool + 

кулен], али и само од домаћих основа: о(х)чајавамо, (с)мазив). Понекад се 

таква образовања називају графодериватима, а сам начин творбе 

графиксација (исп. Милашин 2021: 235). Ипак, наведена повећана 

продуктивност сливеница не огледа се и у њиховом статусу: оне су највећим 

делом ефемерне, контекстуално високо условљене, често добијене по 

непредвидљивим обрасцима, што им све ускраћује статус узуалне лексике, а 

са4мо сливање одређује пре свега као својеврсну игру речима, односно 

творбену игру. 

6.5.2.5. Универбација 

Иако се понекад границе овог творбеног начина постављају 

сразмерно широко, али и посве уско, универбација (= универбизација) 

обично се одређује као поступак претварања вишечланих синтаксичких 

конструкција у једну реч, тзв. универбат, додавањем суфикса на творбену 

основу само једног члана синтагме. Дакле, у питању је добијање суфиксала 

скраћивањем већ постојеће синтагме (нпр. штитна [жлезда] > штитњача, 

саобраћајна [несрећа/незгода] > саобраћајка, цртани филм > [цртаћ]). При 

томе се, како видимо, као формални мотиватор обично јавља зависни члан 

синтагме – најчешће придев. Осим тога, унутар пара синтагма–универбат не 

постоји значењска разлика, али се она јавља у погледу функционалностилске 

дистрибуције: синтагма је, барем у начелу, (експресивно) немаркирани члан 

 
161 О томе сведочи и енглеска реч smog, настала од речи smoke ʻдимʼ и fog ʻмаглаʼ.  
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дате бинарне опозиције, те се продукти универбације могу пре свега наћи у 

разговорном језику или су пак део професионалног жаргона.  

Такође, значење универбата понекад је само контекстуално одредиво 

будући да се као мотиватор не узима лексема која представља значењски 

стожер синтагме већ њен диференцијални конституент (нпр. нуклеарка може 

бити и нуклеарна електрана али и нуклеарна ракета).  

Процес супротан универбацији назива се мултивербација и 

представља замењивање једночланог деривата вишечланим скупом, пре 

свега додавањем каквог истокореног придева, ради постизања веће 

семантичке прецизности или услед неког другог разлога, какви су они 

условљени стилом (нпр. пољопривредница : чланица пољопривредног 

газдинства).  

6.5.2.6. Унутрашња творба 

Унутрашња творба представља најслабије заступљен начин творбе, 

који је резултат превоја, вокалске алтернације унутар коренске морфеме, 

понекад праћеног нултом суфиксацијом (нпр. плести > плот ʻврста ограде 

исплетене од прућаʼ, спојити > спајати, тећи > ток), или пак промена 

акцента (нпр. пе3че 5ње > пече4ње ʻпечено месоʼ, кр 3ште 5ње ʻчињење крсног 

знамењаʼ > крште4ње ʻобред увођења у хришћанствоʼ, по3гледати > 

погле4дати, но1кат > но3кат, -а, -о ʻкоји има велике ноктеʼ). На први поглед, 

унутрашња творба веома је слична конверзији јер неретко речи не мењају 

свој гласовни склоп, али јавља се једна битна разлика – овај творбени начин 

за резултат не мора нужно да има промену морфолошке класе.  

6.5.3. Семантичка деривација  

Семантичка деривација (= полисемија)162 представља значењско 

варирање у оквиру једне лексеме, тј. појаву вишезначности речи: на пример, 

у Матичином шестотомном речнику реч лист се поред основног значења – 

ʻједан од главних органа биљака, бочни израштај на гранчицама (ређе на 

стаблу и грани) пљоснате површине, обично зелене боје, различита облика 

помоћу кога се одвија транспирација биљкеʼ – даје с још седам других. 

Дакле, резултат овог процеса јесте ново значење већ постојеће речи, за 

 
162 Наводимо према Гортан-Премк 2004. 
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разлику од деривације, где је носилац новог значења новодобијена реч 

(Штасни 2008: 193).  

Разликују се четири основна типа семантичке деривације: 

6.5.3.1. Платисемија 

Платисемија представља широкозначност, способност неизведене 

лексеме да у свом основном значењу именује (барем) два веома слична 

појма, тј. способност да се лексема реализује у два веома блиска значењска 

садржаја (нпр. глава може да означи горњи део човечјег али и животињског 

тела). При томе, увек један референт има виши лексички статус (у наведеном 

случају, то је глава човека). 

6.5.3.2. Метонимија 

Метонимија је регуларан процес будући да је њено извориште тзв. 

архисема, заједничка сема за све лексеме једне лексичко-семантичке групе и 

њима надређена, што значи да се ова врста семантичког варирања код свих 

лексема једне групе развија на исти начин, при чему се архисема нужно 

трансформише (нпр. стопа, попут појединих других делова људског тела, 

погодна је за мерење дужине, те почиње да означава и јединицу мере дугачку 

приближно колико и просечна људска стопа – 30,48 цм; трпезарија је 

првобитно означавала просторију за обедовање, а потом и намештај за ту 

просторију; назив неког суда [чаша, тањир, буде] данас означава и количину 

неке материје коју тај суд запрема).  

6.5.3.3. Синегдоха  

Синегдоха се неретко (погрешно) тумачи као подврста метонимије; 

међутим, она је нерегуларна и захвата поједине лексеме а не целе лексичко-

семантичке групе, како је то случај с метонимијом. Разликује се неколико 

њених појавних видова: 

а) употреба дела наместо целине (нпр. будући да је глава онај део 

тела где се налази мозак и без којег је немогућ живот већине организама, она 

се, с разлогом, перципира као изузетно важан део тела те реч глава глава 

може да означи и особу); 
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б) употреба ширег појма за ужи и обратно (нпр. именица мачка 

означава домаћу мачку [лат. Felis catus], али се том речи сада означава и 

цела породица звери чији су представници, између осталих, тигар, лав и 

јагуар); 

в) употреба једног појма и за шири и за ужи појам (нпр. реч народ 

може да означи нацију, али и људе уопште, које не повезује нужно 

заједничко етничко порекло, као и ниже слојеве друштва);  

г) употреба имена појма који означава какву групу за именовање 

појединаца из те групе (нпр. речју банда може се означити група, најчешће 

организована, различитих преступника, али и сваки појединац из те групе; 

нпр. Не слушај га, он је једна банда). 

6.5.3.4. Метафора  

Метафора представља семантичко варирање засновано на преносу 

именовања с једног појма на други мотивисаном аналошким повезивањем 

сема нижег ранга. Дакле, овде до повезивања долази на основу неке врсте 

сличности. При томе долази до обавезног замењивања полазног садржаја 

архисемом циљног садржаја (нпр. глава метафоричким преносом на основу 

сличности – почиње да означава и најшири, горњи део ексера, чиоде и сл.). 

6.6. Творбено значење163  

Творбено значење представља један од основних појмова творбе 

речи, различит и од лексичког и од граматичког значења, али с њима, а 

нарочито првим, уско повезан. Творбено значење произилази из споја 

творбеног форманта и творбене основе, а с обзиром на њега мотивисане се 

речи класификују тако да се као класификациони критеријум узимају 

поједине шире или уже семантичке групе, нпр. значење вршиоца радње, 

носиоца особине, значење места и др.  

Tворбено значење може код једног творбеног модела бити опште а 

код другог делимично, нпр. значење ‘особина означена мотивним придевом’ 

јесте опште значење код именица деривираних суфиксом -о5ст (нпр. радост, 

младост), док је делимично код оних на -ина, будући да деривати добијени 

тим суфиксом могу бити како именице којима се означава нека особина (нпр. 

 
163 Наводимо према Ћорић 2008: 18–21. 
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врућина, спарина) тако и оне с знатно друкчијим значењем (нпр. говедина, 

долина, маслина, омладина).  

Чешки лингвиста Милош Докулил (1912–2002) дао је 1962. године 

класификацију творбених значења у којој разликује три значењске 

категорије: мутациону, модификациону и транспозициону.  

а) у мутационој се категорији полазни појам у творбеном процесу у 

потпуности мења, и морфолошки и значењски, те дериват не припада истој 

врсти речи као мотиватор (нпр. стар > старац); 

б) у модификационој се категорији садржај основног појма не мења 

суштински, као у претходној, већ само добија додатно обележје, модификује 

се. То имамо, на пример, код деминутива, код којих се значење појма 

означеног мотивном речи модификује с обзиром на величину (нпр. сто > 

сточић, столица > столичица) или пак код моционих образовања (нпр. зец > 

зечица, патка > патак); 

в) у транспозиционој категорији садржај из једне појмовне и 

морфолошке категорије пребацује се, транспонује, у другу без суштинске 

промене значења (нпр. млад > младост [особина]; летети > летење/лет 

[радња]). Наравно, овде се не ради о конверзији, јер се не задржава гласовни 

склоп речи која се трансформише (нпр. јасна > Јасна). Овакав вид 

деривације – транспоновања речи из једне морфолошке класе у другу помоћу 

суфксације – данас се, с ослонцем на совјетску/руску дериватологију, 

неретко назива синтаксичка деривација, будући да је такав творбени 

поступак праћен и последицама на синтаксичком плану.164 

6.7. Мотивација 

 Мотивација165 (= мотивисаност) један је од кључних термина у 

дериватологији, на основу којег се све речи могу поделити на мотивисане и 

немотивисане. У лексикону српског језика пак постоје хиљаде парова с 

једним заједничким и једним различитим делом (нпр. пчела–пчелар). Ти 

заједнички сегменти као и њихово значење, различито али сродно, јасно 

показују да су те речи у некаквој вези. У каквој тачно, као што смо видели, 

може нам показати тест транформације, нпр. пчелар → ‘онај који узгаја 

 
164 О овоме види више у Марић 2012. 

165 Наводимо према Ћорић 2008: 21–31. 
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пчелеʼ али не и: пчела → *‘оно што узгаја пчеларʼ. Отуд видимо да је 

именица која означава узгајивача те врсте инсеката мотивисана именицом 

која означава тог инсекта из фамилије опнокрилаца, а не обрнуто. Дакле, реч 

пчела је примарна, а пчелар секундарна: без прве речи не би било ни друге, 

те је јасно видљив и мотивациони смер. Однос између мотивне и мотивисане 

речи најчешће је прозиран и једноставан будући да једна мотивна реч 

мотивише посматрану мотивисану (нпр. цар > царица). Међутим, постоји и 

немали број примера у којима се смер па ни врста везе међу речима на први 

поглед не могу са сигурношћу утврдити, како је то, на пример, у паровима 

јаукати–јаук, излазити–излаз (ипак, глагол је мотиватор јер је значење 

радње категоријално значење глагола), или леп–лепота, луд–лудост (сада је 

придев мотиватор јер је значење особине категоријално значење придева). 

Уколико је и мотиватор сâм мотивисан неком другом речи, 

мотивационе везе се усложњавају, па понекад није лако, чак ни могуће, са 

сигурношћу одредити мотивну реч. Примера ради, мотивисана реч путник 

наспрам себе има чак три могућа мотиватора, која нам откривају могуће 

семантичке трансформације: путовати → ‘онај који путује‘; пут → ‘онај 

који иде на пут‘; путни → ‘путни човек‘.  

 

Разликујемо, заправо, следеће типове односа који се могу јавити 

између мотиватора и мотивисане речи: 

6.7.1. Директна (= непосредна) мотивација  

Директна (= непосредна) мотивација јесте она где се мотивисана реч 

од мотивне разликује само једним творбеним формантом, тј. где је 

мотивисана реч добијена непосредно од мотивне (нпр. лав > лавица, пливати 

> пливање, пешке > пешачити, трава > травка). 

6.7.2. Индиректна (= посредна) мотивација  

Индиректна (= посредна) мотивација подразумева такав однос у ком 

се мотивисана реч од мотивне разликује са два или више творбених 

форманата (нпр. у ланцу лав > лавов > лавовски, -а, -о придев је посредно 

мотивисан именицом, док су у трчати > претрчати > претрчавати > 

претрчавање имперфектив претрчавати и глаголска именица претрчавање 

посредно мотивисани глаголом трчати). 
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6.7.3. Вишеструка мотивација 

Вишеструка мотивација представља појаву да један дериват може 

бити мотивисан двама (и тада говоримо о тзв. двострукој мотивацији) или 

чак трима различитим мотиваторима (нпр. како показују трансформације, 

именица балавица може имати три мотиватора: бала → ʻона која има балеʼ; 

балав → ʻона која је балаваʼ; балавац → ʻженска особа балавицаʼ). У вези с 

овим типом мотивације можемо споменути и тзв. секундарну мутацију 

(Babić 1986: 44), која се тиче односних придева који могу имати два 

именичка мотиватора (нпр. придев филозофски може бити мотивисан 

именицом филозоф, али и филозофија). 

6.7.4. Паралелна (= двосмерна, узајамна) мотивација  

Паралелна мотивација јесте појава која, да је представимо 

сликовито, може да се упореди с вечитом (лаичком) недоумицом: Шта је 

старије – кокошка или јаје? Наиме, две напоредне речи с истом основом у 

таквом су значењско-обличком односу да једна другу могу мотивисати (нпр. 

рад–радити, столар–столарство). Наравно, то не значи да су оне једна 

другој заиста и биле мотиватори, као и то да су мотивациони односи посве 

неодредиви, већ само да су замагљени (нпр. ако именица означава радњу или 

резултат, и има наспрам себе одговарајући глагол, онда је она мотивисана 

глаголом а не обратно, како је то, на пример, у брана < бранити). 

6.7.5. Универбална мотивација  

Универбална мотивација јесте, како смо видели, заправо суфиксација 

приликом које се као мотиватор (барем када је у питању значењски удео 

мотивитора у деривату) јавља цела синтаксичка конструкција, једна 

синтагма, а не само једна реч (нпр. студентски град > студењак, пластични 

хирург > пластичар). 

6.8. Продуктивност 

Продуктивност представља способност творбених јединица да се 

јаве у одређеном, мањем или већем, броју других јединица. Ова категорија се 

може односити на готово све творбене јединице: како на творбене форманте 

и (под)моделе тако и на творбене начине и семантичко-деривационе 

категорије. При томе, с обзиром на то колико су пута потврђене у творбеном 
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систему, Б. Ћорић (2008: 31–32) све творбене јединице дели на: 

непродуктивне, слабопродуктивне, средњепродуктивне, продуктивне и 

високопродуктивне.  

Сама се продуктивност пак може тројако схватити, што ћемо 

илустровати одређивањем продуктивности суфикса, у вези с којом се јављају 

недоумице око самог одређења тог термина. Наиме, поједини аутори, а 

таквих је већина, приликом одређивања продуктивности једног суфикса 

кључном сматрају његову способност везивања уз што већи број различитих 

основа, тј. његово појављивање у што већем броју деривата. Други за 

основни критеријум приликом одређивања једног суфикса као продуктивног 

узимају виталност новодобијених деривата у језику, док понеки 

продуктивним сматрају онај суфикс који одликује постојаност, стабилност у 

односу на друге суфиксе. При томе, несумњиво је да се међу том врстом 

творбених форманата јављају велике разлике у броју речи у којима су они 

потврђени и да се горепоменута скала продуктивности примењена на 

суфиксе може представити тако да су јој на једном крају тзв. јединачни 

суфикси, тј. они који су потврђени свега у једној речи (нпр. именички -ав: 

љубав; -āв:166 рукав; -аз(а)н: бојазан), док су на супротном крају они чији се 

деривати мере хиљадама (нпр. придевски суфикси -(а)н и -ски% ). 

6.9. Творбени ланац 

Творбени ланац спада међу јединице творбеног система нижег ранга, 

будући да се ради о низу речи с истим кореном, линеарно повезаних, од 

којих свака претходна мотивише ону наредну (нпр. зуб + -а5р > зубар + -ка > 

зубарка + -ин > зубаркин).  

6.10. Творбена породица 

Творбена породица представља творбену јединицу коју чине све 

истокорене речи код којих је поред обличке очувана и значењска спона 

(отуд, на пример, некада повезане речи брак и зборити ʻговоритиʼ више неће 

бити чланови исте породице, већ ће свака реч имати своју). Ова јединица је 

унутар система надређена творбеном ланцу. 

 
166 Овај и претходни пример веома илустративно показују то да исти гласовни склоп 

суфиксâ не значи нужно да је у питању исти формант, будући да су, између осталог, 

и постакценатске дужине релевантне за њихово разликовање.  
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6. 11. Семантичко-деривационо гнездо (= творбено гнездо) 

Уколико се све лексеме из једне творбене породице доведу у 

међусобну везу условљену њиховим творбеним везама и односима, оне тада 

чине једно семантичко-деривационо гнездо (у даљем тексту СДГ). Дакле, 

иако је иницијални критеријум за формирање гнезда истоветност корена 

његових чланова, то не значи да су све речи с кореном истог гласовног 

склопа нужно и представнице истог СДГ (нпр. речи месија, месинг, месити, 

месар и место без обзира на заједнички сегмент [мес-], наравно, не спадају у 

исто гнездо јер у њиховом лексичком значењу не постоји неки јединствени 

елемент). 

Дакле, СДГ представља групу истокорених деривата и просте речи 

повезаних односом мотивације (Ћорић 2008: 35). Најпростије, тзв. 

микрогнездо, чине два деривата и њихов мотиватор, док најсложенија имају 

и више стотина чланова. Заправо, бројност и структура гнезда најчешће 

зависе од семантичког потенцијала лексеме која је центар гнезда и од значаја 

који њен денотат заузима у човековом појмовно-вредносном свету: што су 

они већи и гнездо ће, најчешће, бити веће и разгранатије и обратно (нпр. реч 

глава, којом се означава за живот суштински важан део тела, како смо 

видели, има барем 325 деривата, док табан, чији је денотат знатно мање 

важан за функционисање човековог организма, има свега 12). При томе, као 

основни модели ширења деривационог гнезда разликују се две врсте 

деривације (Драгићевић 2007: 200‒201): тзв. радијална, у којој центар гнезда 

истовремено мотивише више деривата (нпр. пећи > пекар; пекара; пециво; 

печење) и ланчана, где се мотиватори и мотивисане речи уланчавају у 

творбени ланац, нижу једни за другим (нпр. пећи + -а5р > пекар + -ка > 

пекарка + -ин > пекаркин). Наравно, у СДГ, нарочито сложенијим, појављују 

се обе врсте деривације. 

СДГ се, како смо видели, формира с обзиром на неку (са 

синхронијског аспекта) просту, немотивисану реч (нпр. син, глава, табан), 

која се смешта у његов центар, при чему се односи међу речима могу 

представити нумерички или графички. И једна и друга врста приказа, при 

томе, имају својих предности, али и мана. Наиме, графички је захвалнији за 

мања гнезда јер су односи међу лексемама јасно приказани и визуелно 

уочљивији. Међутим, код иоле бројнијих и комплекснијих гнезда, каквих 

није мало (напротив), нумерички приказ је знатно прихватљивији јер се 

сложени творбени односи технички лакше и прецизније могу приказати 
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помоћу цифара него линија. Стога не чуди да се у нашој дериватологији 

њему даје предност, о чему најбоље сведоче два тома Семантичко-

деривационог речника (Гортан-Премк, Васић, Недељков 2003, Гортан-Премк, 

Васић, Драгићевић 2006), засад најобимнијег подухвата у српској 

дериватологији посвећеног изради СДГ. 

– Графички приказ ћемо илустровати на примеру СДГ бубрег: 

 

Дакле, речи које су непосредно повезане линијама с речју бубрег јесу 

оне које су њоме директно мотивисане, без обзира на примењени творбени 

поступак, и то су њени тзв. првостепени деривати (бубац, бубрежак, 

бубрежаст, бубрежје, бубрежни, бубрежњак, бубрешчић, бубрити се, 

набубрити, надбубрежни). Преостале речи су индиректно мотивисане 

центром гнезда а директно неком од речи које су изведене од бубрег, и њих 

називамо другостепеним дериватима. Наравно, деривационе везе се 

показују линијама које иду од мотиватора до мотивисане речи (бубрежни > 

бубрежница, бубрити [се] > бубрав, бубраст, бубрење).  

– Када је у питању нумерички приказ, како смо видели, цифре се 

користе као основно средство означавања чланова једног СДГ, а један од 

постојећих модела јесте онај који је примењен у Гортан-Премк, Васић, 
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Недељков 2003 и Гортан-Премк, Васић, Драгићевић 2006, који ћемо укратко 

представити.167 Наиме, у центру, тј. на врху гнезда, налази се немотивисана 

реч, у односу на коју се све остале, дате азбучним редом, равнају 

нумеричким ознакама. Стога се немотивисаној речи додељује цифра 0, а 

свим њеним првостепеним дериватима – 1, односно 2 другостепеним 

дериватима итд. Сваком другостепеном деривату нумеричким ознакама се 

јасно и једнозначно означава мотиватор (нпр. 11, 12), при чему се 

мотивациони смер представља знаком < (дакле, цифра с десне стране овог 

знака увек означава непосредни мотиватор те је увек за један већа од оне с 

леве стране). Речи се наводе с одговарајућим значењима, преузетим из 

речника, да би се што верније показале и семантичке везе које се јављају 

унутар гнезда. Подредним цифрама (нпр. 11, 12, 13) означава се само азбучни 

ред анализираних деривата истог хијерархијског нивоа, те оне ни на који 

начин не указују на хронологију настанка, продуктивност и/или 

унутарсистемску релевантност деривата. Уколико је пак, осим преовлађујуће 

суфиксације, у гнезду потврђен и неки други творбени начин, он се означава 

посебним маркерима (нпр. ПР – префиксација, ПРс – префиксално-

суфиксална творба, С – слагање итд.), при чему се цифре нижу опет у односу 

на немотивисану реч. Наведену праксу показаћемо опет на примеру гнезда 

чији је центар лексема бубрег, преузетог из Гортан-Премк, Васић, 

Драгићевић 2006 и за ову прилику датог без фуснота: 

 

0  бубрег м терм. анат. један од два унутрашња органа који луче мокраћу. 

11<0  буб-ац, -пца м терм. зоол. анат. желудац у домаће живине и птица уопште.  

21<18  бубр-ав, -а, -о квалит. прид. набубрио, набујао, нарастао.  

22<18  бубр-аст, -а, -о квалит. прид. бубрав. 

12<0  бубреж-ак, -шка м дем. бубрег. 

13<0  бубреж-аст, -а, -о квалит. прид. а. који има облик бубрега. б. сличан 

бубрегу, набубрио. 

14<0  бубреж-је с зб. имен. бубрежњак (а). 

15<0  бубреж-ни, -а, -о релац. прид. који се односи на бубреге. 

 
167 Нешто друкчија, унапређена верзија овог модела дата је у Штасни, Штрбац, 

Ајџановић 2021. 
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23<15  бубрежн-ица ж терм. анат. бубрежна опна. 

16<0  бубреж-њак м а. месо око бубрега са бубрегом. б. печење од тога 

меса. 

24<18  бубре-ње гл. имен. бубрити. 

17<0  бубреш-чић м дем. бубрег. 

18<0  бубр-ити, -им импф., медиј. повећавати свој обим (упијајући воду), 

нарастати, отицати, надимати се, дебљати.  

бубрити се медиј. а. гојити се, дебљати б. отицати, пупчити се. 

 

ПР11 <18 на-бубрити, -им пф., медиј. а. увећати обим, нарасти, проширити 

се; настати као израштај, испупчење; набрекнути б. размекшати се од 

упијене влаге. 

ПРс11<0 над-бубреж-ни, -а, -о релац. прид. који је изнад бубрега. 

 

6.12. Семантичко-деривациона категорија (= творбено-семантичка 

категорија) 

Семантичко-деривациона категорија (у даљем тексту СДК) 

представља важну јединицу творбеног система која се издваја према 

категоријалној припадности творбене основе и општем творбеном значењу. 

Класификацију засновану на семантичкој концепцији именичких деривата, 

која и данас, скоро неизмењена, остаје релевантна, чак и доминантна међу 

истраживачима, дао је још 1906. године немачки лингвиста Карл Бругман 

(1849–1919). 

Једна СДК у себи може укључивати различите творбене моделе 

сродног значења те, на пример, иако нису представници истог творбеног 

модела, чак ни добијени од исте врсте основе, девербатив старатељ (< 

старати се + -тељ), десупстантив бубњар (бубањ + -а 5р) и дериват потомак, 

добијен од прилога (потом + -(а)к), представници су исте СДК – вршилаца 

радње (nomina agentis). 
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На овом ћемо се месту упознати с основним одликама неколиких 

СДК које се показују као нарочито значајне и продуктивне унутар творбеног 

система српског језика: 

6.12.1.  Nomina agentis  

СДК која представља једну од језичких универзалија, која се без 

изузетка издваја као посебна појмовна категорија и продуктиван тип грађења 

деривата. Представником ове категорије сматрају се све оне именице с 

обележјем [живо +] које означавају неког вршиоца радње, без обзира на 

врсту творбене основе, тј. оне код којих би се у трансформационом тесту у 

позицији предиката јавио неки пунозначни или семикопулативни глагол 

одговарајуће семантике (нпр. певач → ʻонај који певаʼ; потомак → ʻонај 

који потиче од некогʼ или ʻонај који долази после некогʼ). Наравно, пре свега 

се ту налазе девербативи, али и десупстантиви настали по различитим 

моделима (нпр. -(а)ц: гњурац, закупац, купац, ловац, накупац; -л(а)ц: 

вршилац, гледалац, давалац, зналац, мислилац, носилац, обожавалац; -а5р: 

владар, господар, дeоничар, коцкар; -а5ч: бацач, бирач, возач, гласач, 

добављач); 

6.12.2.  Nomina professionis  

Често се не издваја из претходне категорије јер је понекад разлика 

међу њима само контекстуално одредива, будући да и једни и други 

деривати означавају вршиоца радње, а понекад се једна иста именица може 

наћи унутар обе категорије (нпр. певач може бити 1. ʻособа која певаʼ 

[nomina agentis] али и 2. ʻособа која се бави певањем као професијомʼ 

[nomina professionis]; док је фолкер 1. ʻонај који слуша фолк музикуʼ [nomina 

agentis] али и 2. ʻонај који се бави певањем/свирањем фолк музикеʼ [nomina 

professionis]). Ипак, разлози за признавање самосталности ове категорије 

барем су тројаки: док се именицама nomina agentis пре свега означава 

актуелни агенс или неко лице које радњу врши повремено, представницима 

nomina professionis означавају се првенствено вршиоци неких 

институционализованих радњи које имaју статус професије. Такође, разлика 

се тиче и творбених основа: nomina agentis схваћене у ужем смислу пре свега 

су девербативи, а тек потом десупстантиви и деадјективи, док су именице 

nomina professionis првенствено десупстантиви (нпр. -а5р: бравар, винар, 

грађевинар, гумар; -ист(а): басиста, виолиниста, виолончелиста, есејиста, 
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сценариста, таксиста; -џија: бананџија, камионџија). Коначно, неки се 

суфикси/суфиксоиди јављају скоро искључиво само у овој категорији (нпр. -

лог, -џија).  

6.12.3.  Nomina attributiva  

Представници ове СДК јесу именице које означавају носиоца неке 

особине или стања, без обзира на врсту творбене основе, на врсту 

говорникове оцене или особину (карактерну, физичку, интелектуалну). Ове 

именице су веома бројне у српском језику и махом етикетирају особу с 

обзиром на неку њену доминантну негативну особину. Стога, сасвим 

очекивано, међу њима преовлађују деадјективи (нпр. -(а)ц: генијалац, самац; 

суфикс се може додавати и на трпне придеве: познанац, неотесанац, 

одрпанац; -ик: бедник, малолетник, моћник, очајник, сродник), али се могу 

јавити и девербативи будући да се квалификација може вршити и на основу 

истицања неке радње која се врши у мери већој од очекиване и/или 

друштвено допуштене (нпр. закерало, сањалица, спавалица).  

6.12.4.  Моциона образовања  

Биолошка опозиција мушки пол – женски пол рефлектује се и у 

језику у виду постојања две групе лексема међусобно супротстављених 

такође по бинарном принципу: лексеме које денотирају бића мушког пола – 

лексеме које денотирају бића женског пола. Б. Ћорић у својој монографији 

посвећеној моцији у српском језику (Ћорић 1982) наводи да се ова разлика у 

језику може исказати на више начина, али су најчешћа два: посебним 

лексемама, тј. суплетивним паровима лексема чији чланови ни семантички 

ни формално не зависе један од другог (нпр. човек : жена, отац : мајка; 

зооними: крава : бик, петао : кокошка, јелен : кошута), односно тзв. 

моционим паровима, код којих се један члан, скоро без изузетка онај с 

обележјем [– мушки пол], и семантички и облички изводи из првог (нпр. 

професор > професорка, Новосађанин > Новосађанка). Творбени начин 

обележавања разлике у полу познат је под називом именичка моција. У току 

овог творбеног поступка семантика творбене основе се суштински не мења, 

већ се само модификује, а добијени дериват остаје у оквиру исте 

морфолошке категорије као и мотивна реч, тј. од именица се граде нове 

именице. С обзиром на то да ли мотивна реч улази цела у састав деривата 

или редукована, Ћорић разликује интегралну (нпр. копачица, певачица) и 
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суплетивну именичку моцију (нпр. Српкиња, Сремица). Иако он код 

мовирања подразумева да се маскулинум увек јавља као мотивна реч, 

постоје моциони парови попут вештица–вештац, тетка–тетак и жаба–

жабац у којима је фемининум основни облик. 

Данас, као последица захтева за постизањем родне равноправности, у 

српском језику све је више тзв. социјалних фемининатива, тј. 

родносензитивних термина за означавање професија. Иако се традиционално 

мушки пол сматра полно/родно немаркираним, све је више захтева да се за 

свако занимање нађе и одговарајући фемининумски маркер. Таква настојања 

доводе до несугласица, понекад врло жучних, у српским лингвистичким 

круговима, али, неретко, и у читавом српском друштву, које су додатно 

подгрејане изгласавањем Закона о родној равноправности (2021). 

6.12.5.  Етници, етноними и етноиди  

Представљају врло блиске семантичке поткатегорије, међу којима се 

разлике тичу само врсте творбене основе – док је код етника и етнонима то 

неки топоним (наравно, уколико су уопште мотивисани), код етноида је то 

нека општа именица или придев (као у западњак, источњак). Eтници у 

ширем смислу (Пипер, Клајн 2013: 223) подразумевају како именице које 

представљају називе за националну припадност тако и оне којима се 

означавају становници различитих градова, села, држава, покрајина, 

континената и сл. Термин етноид је у сербокроатистику увео С. Бабић (1986: 

203), који их сматра врстом етника али донекле посебном будући да се они у 

дотадашњој лингвистичкој пракси због својих посебних обележја (творба од 

апелатива и писање малим почетним словом) – никада нису посматрали у 

оквиру ове семантичке класе. И. Клајн (Пипер, Клајн 2013: 226) етноиде 

дефинише као изведенице од заједничких именица добијене етничким 

суфиксима и наводи их заједно с називима верске, расне или сталешке 

припадности. Међутим, понекад се превиђа да етноиди не морају нужно бити 

десупстантиви (нпр. пречанин), иако то најчешће јесу, те да, за разлику од 

етника, они неретко нису једнозначни (исп. Ајџановић 2008: 107). 

6.12.6.  Зооними и фитоними  

Представници ове СДК су, заправо, именице којима се денотирају 

животиње и биљке. Зооними се граде додавањем одговарајућих форманата 

на творбене основе које означавају неку особину по изгледу (и тада су 
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мотиватори придеви) или по понашању (глаголи). Као творбени форманти 

јављају се исти они који се јављају и код атрибутивних именица, тј. оних с 

обележјем [+ особа] (нпр. -(а)ц: белац, шарац; -о5в: белов, гаров, шаров; -оња: 

шароња, сивоња; -ка: белка, црнка, шарка; -лица: крешталица). 

Код именица са значењем биљке мотивациони импулси су време 

дозревања плода, његова боја, укус, облик плода као и његова структура, 

текстура и сочност. Отуд се неретко исти називи користе за именовање 

различитих врста воћа, нпр. за шљиву, јабуку и трешњу (нпр. белица), 

односно шљиву и јабуку (нпр. восковача, говеђача), или шљиву и крушку 

(нпр. трновача). Овде се јавља читава разноликост творбених модела (нпр. -

ва: мрква; -ака: дивљака; -ика: зеленика, љутика, горчика; -ица: цветница, 

белица). 

6.12.7.  Именице субјективне оцене  

У Граматици српског језика (Станојчић, Поповић 20007: 147) наводи 

се да се искључиво ради о десупстантивима, деривираним суфиксима који не 

служе за мењање врсте речи, већ за модификацију, у складу с говорниковом 

оценом, значења мотивне именице. Зато се они и називају суфикси 

субјективне оцене, а именице – именице субјективне оцене. Ипак, ово 

значење не даје превасходно суфикс (наравно, уколико занемаримо типичне 

аугментативно-пејоративне суфиксе попут -урда, -ускара/-ускера, -урдија и 

деминутиво-хипокористичне попут -це, -анце, -енце), који заправо утиче 

само на степен експресивности новодобијене лексеме, већ то чини творбена 

основа, или, пре, оно проистиче из споја основе и суфикса.  

– Ове се именице деле у две групе:  

а) аугментативи (= увећанице) (са пејоративима) – именице са 

значењем увећаног појма који денотира мотивна именица, и с тим у вези 

понекад погрдног значења. Овде се као продуктивни јављају различити 

суфикси (нпр. -ина [пејоративност зависи пре свега од основе], нпр. коњина, 

волина и сомина несумњиви су пејоративи,168 али, с друге стране, војничина, 

 
168 Њихова несумњива аугментативност пак условљена је контекстом те се односи 

или на физичке особине – уколико су у питању заиста зооними, односно друге речи 

употребљене у основном значењу (нпр. Јеси ли видео колику је сомину упецао 

Синиша? Има бар 60кг!) – или на карактерне и/или интелектуалне особине, ако је 
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људина, момчина и мушкарчина нису; суфикс -чина је за разлику од -ина 

једнозначан, па отуд и продуктиван у овој категорији: будалчина, 

лажовчина, официрчина, кафанчина, синчина; -етина: главетина, бабетина, 

рибетина; -урина [изразита пејоративна нијанса]: ножурина, птичурина, 

ручурина; -ура: девојчура, сељанчура; -уштина: маглуштина, баруштина; -

уљина: травуљина, чорбуљина, совуљина).  

б) деминутиви (= умањенице) (са хипокористицима) – именице са 

значењем умањеног појма који денотира мотивна именица, и с тим у вези 

понекад осећајно пристрасног (одмила) значења. Овде се као продуктивни 

јављају различити суфикси (-(а)к: каменак, цветак, синак, ђаволак; -(а)ц: 

братац, хлебац, креветац; -и5ћ: зубић, зидић, столић, бродић, папирић; -чић: 

авиончић, прозорчић, ексерчић, синчић; -ица: травица, бубица, кућица, 

шумица, ножица/ногица, ручица/рукица; -анце/-енце: псетанце, детенце, 

јаренце; -ашце/-ешце: сунашце, телашце, враташца, усташца, јагњешце; -

це: звонце, острвце, гроце; писамце, данце, стабалце).  

Поједине именице могу бити подвргнуте тзв. двострукој (= даљој) 

деминуцији (Ћорић 2016), која је ограниченог обима. Иако се традиционално 

наводи само један модел ове појаве (нпр. бор > борић > борићак), постоји их 

неколико, различитог степена продуктивности ([творбена основа + -ица] + -

ица: баба > бабица > бабичица; вишња > вишњица > вишњичица; тако и: 

женичица, кравичица, ливадичица; [творбена основа + -ка] + -ица: 

деминутив: трава > травка > травчица; хипокористик: баба > бака > 

бакица; сестра > сека > секица; [творбена основа + -и 5ћ] + -(а)к: ветар > 

ветрић > ветрићак; тако и: борићак, мостићак). 

6.13. Творбена синонимија 

Творбена синонимија представља творбену истозначност, и њеним се 

представницима сматрају све оне творбене јединице које учествују у творби 

речи из исте СДК (нпр. суфикси употребљени с деминутивном функцијом, 

као -(а)ц: братац; -ица: травица; -це: огледалце; -чић: авиончић). Пошто је 

суфиксација најпродуктивнији појавни облик афиксалне деривације, не чуди 

да је управо творбена синонимија највише заступљена код тог подтипа 

деривације. Понекад се творбеној синонимији може прикључити и 

 
дошло до семантичког преноса на особу (нпр. Не могу да верујем колика је он 

коњина! Како може тако да се понаша?!). 
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исказивање истог лексичкозначењског садржаја употребом различитих 

творбених јединица (нпр. рођака–родица), када се добијају лексички 

синоними, односно, уколико конкретни пар лексема посматрамо с творбеног 

аспекта, творбени дублети – истокорене и истозначне речи које се разликују 

само у употребљеном форманту (нпр. докторка–докторица, професорка–

професорица).  

6.14. Функционално оптерећење суфикса 

Под функционалним оптерећењем једног суфикса подразумева се 

конкретна реализација сваке његове семантичке функције као и циљ његове 

употребе. Другим речима, подразумева се способност суфикса да се јави у 

дериватима који припадају различитим СДК, тј. његова способност да 

актуелизира различита значења. 

У једном нашем истраживању посвећеном функционалном 

оптерећењу суфикса за обележавање особа у српском језику (Ајџановић 

2008), показало се да продуктивност једног суфикса није нужно у сразмери с 

његовим функционалним оптерећењем, иако би нам се могло учинити 

супротно, уколико бисмо посматрали, на пример, неке од најпродуктивнијих 

међу том приликом забележеним суфиксима (као што су: -(а)ц, -ка и -ица). 

Ово се најбоље може видети на основу следећих примера распоређених у две 

групе. 

Прву групу чинили би продуктивни суфикси чије је функционално 

оптерећење веома ниско (нпр. -тељ, -киња), док би другу конституисали они 

суфикси који се не могу сматрати високопродуктивнима, али чије је 

функционално оптерећење високо (нпр. -а5к/-ја5к, забележен у пет 

семантичко-деривационих категорија: nomina agentis [дошљак], nomina 

professionis [вештак], nomina attributiva [лудак], етници и етноиди [Пољак], 

родбински односи [рођак]). 
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7. ПРАКТИКУМ С РЕШЕНИМ ЗАДАЦИМА И 

ПИТАЊИМА 

 

Постоје барем два циља овог дела уџбеника, али међу њима није и 

онај да се његовим корисницима дâ целокупан инвентар могућих задатака и 

питања из уџбеником обухваћених области. Отуд Практикум не треба тако 

ни посматрати. Заправо, његов основни пројектовани циљ јесте да буде једна 

врста путоказа студентима, тј. да им омогући увид у то какви се све типови 

задатака и питања могу наћи пред њима приликом провере знања, пре свега 

на писменом делу испита. Такође, материјал на наредним страницама треба 

посматрати као сигурнији и краћи пут ка систематизацији градива изнесеног 

у књизи. Стога Практикум садржи 100 решених питања и задатка, 

подељених у две области – морфологију и дериватологију. 

7.1. Морфологија 

1. Дефинишите граматичку морфему и дајте један пример за њу.  

2. Наведите два примера који показују да је број коренских морфема у 

једном језику мањи од укупног броја лексема у њему. 

3. Извршите морфемску анализу лексема а) беспилотни, б) низбрдица и в) 

обезглавити. 

4. Која је етимологија речи морфологија?  

5. Како се деле речи на основу морфолошког критеријума?   

6. По ком критеријуму и на колико врста Михаило Стевановић дели 

именице? 

7. По ком критеријуму и на колико врста Милија Станић дели именице? 

8. Наведите продуктивне комбинације индикатора уз одговарајуће примере 

именица.  

9. Да ли парадигматски тип који репрезентују лексеме поље и море спада у 

продуктивне или непродуктивне?   

10. Да ли су властите именице нужно неизбројиве? Наведите пример који то 

потврђује.  

11. Да ли су именице у стандардном српском језику увек деклинабилне? 

Наведите пример. 
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12. Дефинишите природни род именица и наведите примере који то 

потврђују.    

13. Дефинишите граматички род именица и наведите примере који то 

потврђују.  

14. За које је именице и на који начин релевантно обележје живо–неживо? 

Наведите пример.  

15. Зашто су женска имена попут Инес и Мери у српском језику 

индеклинабилна?  

16. Како се добија основа код именских речи? Наведите пример.  

17. Како се зову именице које се увек јављају у једнини? Наведите пример.  

18. Како се зову именице које се увек јављају у множини? Наведите пример.  

19. Ког рода могу бити именице плуралија тантум? Наведите примере.  

20. Код којих се именица јавља проширење -ов-/-ев- у множини? Наведите 

три разнородна примера. 

21. Објасните зашто се код именица попут котао и ручак, иако нису 

једносложне, јавља само дужа множина?  

22. Који се синкретизам падежних облика јавља код свих именица?  

23. Која је једнакост падежа у једнини карактеристична само за именице 

средњег рода?  

24. Које се средство мора употребити да би се уз неизбројиве именице могао 

користити нумерички квантификатор? Наведите пример.  

25. Коју појаву представљају примери типа јаре–јарад, брат–браћа, пуно–

више?  

26. Наведите пример за именицу код које у множини долази до промене и 

парадигматског и конгруенцијског индикатора. 

27. Наведите пример у ком се код именице м. рода I врсте, иако она означава 

живо биће, не једначе акузатив и генитив једнине. Зашто је то тако? 

28. Наведите пример у ком се код именице м. рода I врсте, иако она не 

означава живо биће, често у разговорном језику погрешно једначе 

акузатив и генитив једнине. Зашто је то тако? 

29.  Одредите парадигматски индикатор следећих именица:  

пире ,  раме ,  сто ,  киви ,  прасад  

30. Објасните разлику између различитих типова суплетивизма које 

репрезентују примери судија–судије и око–очи. 
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31. Одредите падеж, број и род подвучених речи у реченици:  

Није га било у граду, али смо видели његову децу.     

32. По ком критеријуму се заменице деле на именичке и придевске? 

33. Разврстајте следеће заменице с обзиром на њихову службу у реченици:  

ми, тај, себе, било ко, никакав, неколик, свакакав, ничији, ништа, 

који 

а) именичке:  _____________________________________   

б) придевске:  _____________________________________ 

34. а) Који се вокали јављају у функцији тзв. покретних вокала? Наведите 

пример. 

б) Да ли постоји разлика у употреби облика с покретним вокалима и 

оним без њих? 

35. Када се користи облик мноме, а када мном инструментала личне 

заменице 1. лица? Наведите одговарајуће примере. 

36. Када се употребљавају дужи, наглашени облици заменица? Наведите 

одговарајуће примере. 

37. Која је основна функција заменице свој?  

38. Који се енклитички облици јављају у акузативу једнине средњег рода 

личне заменице за треће лице? 

39. У којим се падежима једнине и множине јављају енклитички облици 

личних заменица? Наведите примере.  

40. а) Којој врсти речи, у овоме контексту, припадају следећи 

детерминатори:  

путујући путник, бивша школа, изможден човек?   

________________________________ 

б) Како се зове овде употребљен творбени поступак? 

________________________________ 

41. Придеви ког вида се мењају по именичкој промени? Наведите пример 

неког косог падежа. 

42. Придеви ког вида се мењају по придевској промени? Наведите пример 

неког косог падежа. 

43. Довршите реченицу: 

Када је у позицији актуелног квалификатива, уколико разликује вид, 

придев се јавља у _______________________ виду. 

44. Којим се наставцима гради компаратив придева? За сваки наставак 

наведите барем по један пример.  
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45. Наведите три примера описних деклинабилних придева који се никада 

не могу компарирати.  

46. Напишите деклинационе форме бројева два, три и четири. 

47. Како се граде редни бројеви? Објасните и наведите пример за све 

различите моделе.  

48. Која се средства употребљавају за прецизну квантификацију када су у 

питању лица мушког пола?  

49. Наведите два разнородна примера у којима се основним бројевима не 

врши прецизна квантификација. 

50. Када се користе збирни бројеви?  

51. Када се користе бројне именице на -ица добијене од збирних бројева?  

52. Објасните зашто се традиционална дефиниција глагола не сматра 

адекватном. 

53. Како се добија основа код глаголских речи? За сваку врсту наведите по 

пример.  

54. Покажите у реченичном контексту какав је по глаголском виду глагол 

ручати.  

55. Када је могуће градити негиране облике императива од перфективних 

глагола помоћу речце не? Наведите пример.  

56. За које је неличне глаголске облике релевантно обележје глаголског вида 

и на који начин? 

57. Како се гради глаголски прилог прошли? Наведите пример. 

58. Како се деле глаголска времена с обзиром на своју структуру? У оквиру 

сваке (под)групе наведите и њене представнике.  

59. Који глаголски облици спадају у глаголске начине?  

60. Међу понуђеним глаголским облицима подвуците оне који спадају у 

неличне: 

а) плусквамперфекат   б) радни глаголски придев в) презент 

г) потенцијал II   д) имперфекат            ђ) гл. 

прилог прошли.  

61. Напишите облике првог лица једнина презента следећих глагола:  

лећи    ___________________ таћи   ______________________ 

легати  _________________ сести   ______________________ 

62. Направите прилог времена прошлог од следећих глагола:  

испећи         ________________ 
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хтети         ______________________ 

63. Попуните празна места: 

а) презентска основа глагола пасти гласи   

 ______________________ 

б) глаголски прилог прошли помоћног глагола бити гласи

 ______________________ 

в) с обзиром на глаголски род, глагол летети је  

 ______________________ 

г) с обзиром на глаголски вид, глагол смејати се је  

 ______________________ 

64. Шта су прави прилози? Наведите пример. 

65. Зашто неки прилози деле с придевима категоријално обележје 

компарације? Објасните и наведите пример. 

66. Како се с обзиром на своје порекло називају прилози попут високо и 

данас? Зашто се тако називају? 

67. Наведите којој врсти припадају подвучене речи и објасните разлику међу 

њима: 

а) Тренутно сам заузета па ћу доћи после код вас. 

 __________________________ 

б) После састанка отишли смо на ручак.   

 __________________________ 

68. Колико различитих падежа може да блокира предлог за? За сваки падеж 

наведите одговарајући пример. 

69. Шта се подразумева под вишезначношћу предлога? Наведите пример.  

70. Како се деле везници с обзиром на своје порекло?  

71. Како се деле узвици? Наведите одговарајуће примере за сваку врсту.  

72. Шта су презентативи? Објасните и наведите пример.  

7.2. Дериватологија 

73. Зашто се каже да је термин творба речи двозначан? 

74. Дефинишите дериватологију као научну дисциплину. 

75. У које се две велике групе речи деле с обзиром на своју творбену 

структуру? 

76. Које речи називамо немотивисаним (простим)? Објасните и наведите 

пример. 

77. Које речи називамо мотивисаним? Објасните и наведите пример. 
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78. Дајте два разнородна примера за реч која се са дијахронијског аспекта 

може сматрати мотивисаном а са синхронијског немотивисаном и 

објасните зашто је то тако. 

79. Дефинишите појам творбене основе и дајте један пример за њу. 

80. Дефинишите појам творбеног форманта и дајте један пример за њега. 

81. Јединственошћу која три параметра се карактерише творбени модел 

(тип)? Објасните и наведите пример. 

82. Међу наведеним речима подвуците оне које спадају у исти творбени 

модел (тип): 

двојица, царица, вилица, грлица, травица, огрлица, петица, клупица. 

83. Шта је конверзија (претварање)? Наведите пример за један њен појавни 

облик. 

84. Померање творбеног шава према почетку речи и добијање нових, 

сложених форманата назива се _________________________; пример: 

________________________________. 

85. Добијање изведеница скраћивањем већ постојећег двочланог израза 

назива се ______________________________; пример: 

______________________________ 

86.  (а) Усправним линијама извршите творбену анализу посматраних 

лексема, (б) одредите њихове мотивне речи и (в) употребљени творбени 

поступак:                              

творбена анализа          мотивна реч                             творбени поступак   

оџачар               ________________________          ________________________         суфиксација  придев 

подстанарски   ________________________          ________________________           

беземљаш         ________________________          ________________________           

претрчати         ________________________          ________________________           

добровољац ________________________          ________________________           

заглавље ________________________          ________________________           

мла2да ʻневестаʼ ______________________          ________________________           

дотрчавати      ________________________          ________________________           

бесперспективност ____________________          ________________________           

сечиво              ________________________          ________________________           

87. Дајте по један пример за следеће типове творбе: 
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а) сраслице     _____________________ 

б) сложенице са спојним вокалом  _____________________ 

в) сложено-суфиксални тип творбе  _____________________ 

г) попридевљавање    _____________________ 

д) префиксацију    _____________________ 

ђ) адверби(јали)зацију                _____________________ 

88. Од основне речи крв направите по једну реч изведену:  

а) суфиксацијом            _____________________ 

б) префиксално-суфиксалном творбом   _____________________ 

в) сложено-суфиксалном творбом        _____________________ 

89. Објасните зашто се примери попут клинцеза и прагње називају 

сливеницама. 

90. Шта је унутрашња творба? Објасните и наведите пример. 

91. Код које врсте речи налазимо најмасовнију примену конверзије?  

92. Шта је вишеструка мотивација? Објасните и наведите пример. 

93. Наведите различита творбена значења деривата добијених суфиксом -

(а)ц и за свако дајте по одговарајући пример: 

а) _____________________________ ________________________________  

б) _____________________________   ________________________________ 

в) _____________________________ ________________________________ 

   

94. Следећим лексемама одредите семантичко-деривационе категорије: 

вучица   ________________,   

тањирић  ________________,     

пекар   ________________,   

тркач  ________________,   

старац  ________________,     

лажовчина ________________. 

95. Дефиниште аугментативе и дајте један пример за њих. 

96. Дефиниште етноиде и дајте један пример за њих. 

97. Дефинишите појам именичке моције и дајте један пример за њу. 

98. Дајте по један пример за следеће класе речи који ће представљати 

првостепени дериват немотивисане речи син:  

а) именица ______________________ 

б) придев ______________________ 

г) глагол ______________________ 

99. Од следећих лексема начините семантичко-деривационо гнездо: 
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мамин, мама, мамичин, мамика ʻдевојчица која се према млађој деци понаша 

као мамаʼ, мамица  

100. Сложеницу вероучитељ анализирајте с обзиром на (а) синтаксички, 

(б) семантички и (в) морфолошки критеријум: 

а) ______________________________   

б) ______________________________ 

в) ______________________________ 

 

7.3. Решења – морфологија 

1. Граматичке морфеме су подврста афиксалних морфема којима се творе 

различити облици једне исте променљиве речи (нпр. Павл-е, мам-а, сел-

о; пев-а-ти). 

2. Све оне речи које спадају у исту творбену породицу (нпр. тата, 

татица, татин) доказ су чињенице да је коренских морфема мање него 

лексема. 

3. а) бес-пилот-н-и: бес- префиксална морфема; пилот- коренска, -н 

суфиксална, -и граматичка;  

б) низ-брд-иц-а: низ- префиксална морфема; брд- коренска, -иц суфиксална, -

а граматичка;  

в) о-без-глав-и-ти: о- префиксална морфема; без- префиксална морфема; 

глав- коренска, -и граматичка, -ти граматичка. 

4. Морфологија је 19-вековна кованица добијена од грчких основа morphē 

‘облик’ и logos ‘наука’. 

5. На основу морфолошког критеријума речи се деле на променљиве и 

непроменљиве. С обзиром на основна граматичка својства, прва група се 

даље дели именске и глаголске речи. 

6. Михаило Стевановић све именице дели на четири групе с обзиром на 

наставак у номинативу једнине, род именице и постојање тзв. 

проширења основе. 

7. Милија Станић све именице дели на три групе с обзиром на наставак у 

генитиву једнине. 

8. У продуктивне комбинације индикатора спадају оне које чине основу 

лексикона српског језика: именице КmПø (нпр. коњ, интернет) и КfПа 

(нпр. девојка, крагна). 
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9. Именице средњег рода уопште, па тако и овде наведене, спадају у 

непродуктивне. 

10. Уколико морфологија именице то допушта и уколико постоји потреба за 

означавањем више различитих јединки истим именом – властите 

именице могу бити избројиве, тј. могу се јавити у облику множине (нпр. 

Гордане данас нису биле на часу). 

11. Иако је падеж једно од основних категоријалних обележја именица, 

постоје и именице које се не мењају, које су индеклинабилне (нпр. 

Кејти, Шарлоа).  

12. Природни род се односи на именице које означавају жива бића и он је 

одраз биолошке датости, тј. пола јединке. Стога може бити двојак – 

мушки и женски (нпр. мушкарац, жена, мачка, мачак). 

13. Граматички род се везује пре свега за именице које не означавају жива 

бића већ различите предмете, појаве и сл., и он може бити тројак: мушки, 

женски и средњи. Најлакше и најпрецизније се одређује на основу рода 

пратилачке речи – придева или придевске заменице који се слажу са себи 

надређеном именицом (нпр. тај ауто, та переца, то млеко). 

14. Ово значењско обележје релевантно је само за именице мушког рода 

прве врсте и огледа се на морфолошком плану: код именица које 

означавају нешто живо акузатив је једнак генитиву (нпр. Купили смо 

пса), односно номинативу код оних које означавају нешто неживо (нпр. 

Купили смо бицикл). 

15. Ова имена нису непроменљива само због свог страног порекла (многа 

друга женска такође страна имена променљива су, нпр. Јасмина, Јелена, 

Марина), већ због свог облика: не завршавају се за женска имена 

прототипичним наставком -а. 

16. Код именских речи тзв. граматичка основа се добија одбијањем наставка 

у генитиву једнине (нпр. Н пас-Ø : Г пса-а, па је основа пс-; Н маче-Ø : Г 

мачет-а, па је основа мачет-). 

17. Именице које се јављају само у једнини називају се сингуларија тантум 

(нпр. Зрењанин, Бањалука, грање). 

18. Именице које се јављају само у множини називају се плуралија тантум 

(нпр. Оџаци, богиње, леђа). 

19. Попут других именица, и плуралија тантум имају представнике сва три 

рода (нпр. мушки род Пећинци, женски род панталоне, средњи род 

врата).  

20. Множинско проширење -ов-/-ев- јавља се само код именица мушког рода 

I врсте, при чему је битан и број слогова именице: најчешће се 



198 

проширују једносложне именице (нпр. градови, чајеви), али не све (нпр. 

зуби, мрави), док нису ретки примери двосложних именица (нпр. 

лабудови), па чак и дужих које имају дато проширење (нпр. послови). 

21. Код наведених именица, и оних њима сличних, јавља се само дужа 

множина зато што су оне, због гласовних промена, само привидно 

вишесложне, док им је основа заправо једносложна (котл-, ручк-).  

22. За све именице карактеристична је једнакост датива и локатива у једнини 

и датива, инструментала и локатива у множини.  

23. У множини код именица средњег рода јавља се само за њих 

карактеристична изједначеност номинатива, акузатива и вокатива.  

24. Уколико уз поједине неизбројиве именице желимо да уведемо 

нумерички квантификатор, то чинимо уз помоћ тзв. партикуларизатора, 

именица које означавају какву посуду, јединицу мере и сл. (нпр. два 

тањира чорбе, три кугле сладоледа).  

25. Наведени примери представљају појаву која се назива суплетивизам, који 

се у најширем смислу може одредити као употпуњавање парадигме једне 

речи неком другом речи која с том првом није етимолошки повезана 

(тако је у пару пуно–више), односно коришћење збирне наместо 

регуларне множине (како је у јаре–јарад, брат–браћа) итд. 

26. Ту врсту суплетивизма имамо, на пример, код именица око и ухо, код 

којих се у множини мења и род (прелазе у именице женског рода) и врста 

промене (мењају се као именице женског рода на консонант). 

27. Такву појаву имамо код именица којима се означавају биљке, вероватно 

због тога што су оне најчешће непокретне, а управо се могућност 

кретања доживљава као основна одлика живих бића (нпр. Погледај онај 

брест колики је). 

28. Наведену појаву имамо у разговорном језику код именица којима се 

означавају модели и марке аутомобила (нпр. Купили смо новог форда), 

вероватно због тога што су аутомобили покретни, а делом и због 

специфичног односа који имамо према тим машинама. 

29. Све ове именице имају нулти парадигматски индикатор (Пø), што се 

види и из њихове промене (пире-а, рамен-а, стол-а, киви-ја, прасад-и). 

Разлози за то су, међутим, разноврсни: пире се завршава дугим вокалом, 

тако да се он не перципира као наставак него као део основе; раме има 

проширење основе, које се додаје на целу именицу; сто се само 

привидно завршава вокалом, што је последица гласовне промене 

прелазак л у о; у киви се финални глас, иако кратак, мора сматрати делом 
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основе будући да [и] не спада у део инвентара наставака, док је именица 

прасад представник именица КfПø. 

30. У првом пару (судија–судије) суплетивизам се огледа у промени 

конгруенцијског индикатора у множини, док је у другом пару (око–очи) 

таква промена праћена и мењањем парадигматског индикатора.  

31.  га   генитив једнине мушког рода  

децу акузатив једнине женског рода 

32. Подела на именичке и придевске заменице произилази из њихове 

функције, тј. тога да ли замењују именице или придеве.  

33. а) именичке: ми, себе, било ко, ништа 

б) придевске: тај, никакав, неколик, свакакав, ничији, који 

34. а) Покретни (или факултативни) вокали јесу -а, -е, -у.  

б) Данас се ређе користе, нарочито -у, а могу представљати средство за 

свесну архаизацију израза или зависе од говорниковог осећаја за 

еуфонију, тј. гласовну усклађеност. Једини изузетак је -а у ДИЛ мн., које 

се често користи ако је заменица употребљена самостално (нпр. Писала 

је нашим пријатељима : Писала је нашима). 

35. Облик мном се користи само уз предлоге (нпр. Он иде у одељење са 

мном), док се мноме користи кад је заменица у А форми, тј. када испред 

себе нема предлог (нпр. Рекла ми је да је разочарана мноме).  

36. Дужи облици личних заменица користе у следећим ситуацијама: 

1. када нешто наглашавамо, тј. у тзв. емфази (нпр. Ја само њега не 

волим да видим); 

2. када се заменица нађе на почетку реченице (нпр. Њега не волим да 

видим); 

3. када је реченични акценат на заменици (нпр. Ја њега не волим да 

видим а не њу); 

4. после предлога (нпр. Ово је за њу); 

5. када се реченица своди само на заменицу (нпр. Кога чујеш? Њега). 

37. Присвојно-повратна заменица сваког лица свој, -а, -е означава 

припадност вршиоцу радње без обзира на то у ком је он лицу. 

38. У акузативу једнине средњег рода личне заменице за треће лице јављају 

се два енклитичка облика, неједнаке учесталости и дистрибуције: га и њ. 
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39. Енклитички облици личних заменица јављају се у генитиву (нпр. ме, је), 

дативу (нпр. му, им) и акузативу (нпр. ју, их). 

40. а) придевима 

б) конверзија (попридевљавање) 

41. По именичкој промени мењају се придеви неодређеног вида, мада је она 

данас махом изобичајена и потиснута придевском променом (нпр. Видим 

лепа човека; тешка срца). 

42. По придевској промени мењају се придеви одређеног вида (нпр. Знам 

тог високог момка).  

43. Када је у позицији актуелног квалификатива, уколико разликује вид, 

придев се јавља у неодређеном виду. 

44. Постоје три граматичка суфикса за грађење компаратива (-ји, нпр. млађи; 

-ији, нпр. паметнији; -ши, нпр. мекши).  

45. Описни деклинабилни придеви који се не могу компарирати, између 

осталих, јесу вишезначан, једнорук и тамножут. 

46. Деклинационе форме бројева два, три и четири јесу: 

  м. и ср. род   ж. род   

Н         два две три четири 

Г двају    двеју    трију    четирију    

Д двама   двема   трима   четирима   

А два    две    три    четири    

В два две три четири 

И  двама   двема   трима   четирима    

Л двама    двема    трима    четирима      

 

47. Редни се бројеви граде од основних бројева, али не на исти начин будући 

да разликујемо следеће моделе: 

а) наспрам бројева један, два, три и четири јављају су суплетивни 

облици редних бројева: први, други, трећи и четврти; 

б) највећи број редних бројева гради се додавањем суфикса -и на 

основни број (нпр. пет + -и > пети), при чему се код седам и осам јавља 

непостојано а (седам + -и > седми; осам + -и > осми); 

в) редни бројеви добијени од једночланих бројеви за означавање 

стотина граде се помоћу суфикса -ти (нпр. сто + -ти > стоти); 
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г) на бројне именице хиљада, милион и сл. додаје се суфикс -ити 

(нпр. хиљада + -ити > хиљадити). 

48. Осим основним бројевима, прецизну квантификацију лица мушког пола 

можемо извршити и бројним именицама за лица, тј. мушколичним 

бројевима (нпр. два мушкарца, двојица мушкараца).  

49. Приближна квантификација се основним бројевима може вршити на 

неколико начина, али њих не треба комбиновати: додавањем суфикса -

(а)к на основне бројеве од 10 до 20, десетице и стотине (нпр. Било их је 

двадесетак); коришћењем различитих предлога и прилога с основним 

бројем (нпр. Око 15 ученика је дошло на предавање; Било их је 

приближно двеста); удвајањем суседних бројева (нпр. седам-осам); 

коначно, што је нешто ређи случај, додавањем суфикса -ина на основне 

бројеве (нпр. двадесетина). 

50. Збирним бројевима се означава тачан број појмова означених именском 

речи, пре свега када се ради о именицама које означавају бића 

различитог пола (нпр. петоро малишана), али и о онима које означавају 

младунчад (нпр. троје мачића), о збирним именицама којима се 

означавају људска бића (нпр. петоро деце) и плуралија тантум (нпр. 

четвора врата). Такође, они се могу користити и самостално (нпр. Троје 

је отишло). 

51. Тим се образовањима, још познатим под именом мушколични бројеви, 

означава тачан број лица мушког пола. 

52. Традиционална дефиниција глагола, по којој су у питању речи које 

означавају радњу, стање или збивање, није адекватна јер није 

најпрецизнија нити свеобухватна. Наиме, с једне стране, помоћни 

глаголи не означавају ниједно од то троје, а, с друге, глаголске именице 

могу означавати и радњу (нпр. певање, скакање) и стање (нпр. зебња, 

прибојавање) и збивање (нпр. свитање, наоблачивање).  

53. Презентска основа део је глагола у презенту који претходи наставку за 

лице; добија се када се од првог лица множине презента одбије наставак 

(нпр. трчимо > трчи-). Међутим, она у 3. л. мн. може бити скраћена 

(нпр. ради- + -е > раде). Инфинитивна основа се код глагола који се у 

инфинитиву завршавају на -ти ком претходи вокал – добија уклањањем 

тог инфинитивног наставка (нпр. спава-ти > спава-; учи-ти > учи-). 

Уколико се глагол завршава на -ћи или -сти, тада се основа издваја из 

аориста, па говоримо о аористној основи (нпр. сес-ти: седох > сед-; 

испећи: испекох > испек-). 
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54. Глагол ручати је двовидски будући да може да се јави у реченицама које 

означавају радњу која се дешава у тренутку говора (нпр. Сада ручамо и 

ћутимо, у реду?), што је својство несвршених глагола, али и у оним с 

временским везником чим (нпр. Чим ручам, позваћу је), што је одлика 

свршених глагола.  

55. Иако одричан облик императива помоћу речце не може да се гради пре 

свега само од несвршених глагола, ретки изузеци тичу се начелних 

забрана (нпр. не убиј) или разговорног језика (нпр. не заборави, не реци).  

56. Када су у питању нелични глаголски облици, глаголски вид битан је за 

грађење глаголског прилога садашњег и прошлог: док се први гради само 

од несвршених глагола (нпр. знајући), други је ограничен на свршене 

(нпр. дочекавши).  

57. Глаголски прилог прошли гради се тако што се на инфинитивну основу 

искључиво свршених глагола додаје наставак -вши (-авши) или, данас 

изобичајен, -в (-ав) (нпр. помисливши, рекавши).  

58. С обзиром на своју структуру глаголска се времена могу поделити на 

проста (једночлана, граде се само помоћу глаголске основе и личног 

наставка: презент, аорист, имперфекат, футур I) и сложена (двочлана: 

перфекат, футур I, футур II, плусквамперфекат; трочлана: 

плусквамперфекат). 

59. Несумњиви представници глаголских начина јесу императив и 

потенцијал, а некада им се још прикључују оптатив и футур II. 

60. а) плусквамперфекат     б) радни гл. придев       в) презент 

г) потенцијал II          д) имперфекат     ђ) гл. прилог прошли. 

61. лећи    легнем                таћи   такнем  

легати  лежем               сести   седнем          

62. испећи               испекавши 

хтети               хтевши/хтев 

63. а) презентска основа глагола пасти гласи  падне- (падне[мо]); 

б) глаголски прилог прошли помоћног глагола бити гласи   бивши; 

в) с обзиром на глаголски род, глагол летети је     непрелазан 

(интранзитиван);  

г) с обзиром на глаголски вид, глагол смејати се је         несвршен 

(имперфективан). 

64. Правим прилозима називамо оне који су немотивисани, тј. нису изведени 

од других речи (нпр. лане, јуче, пре, близу, свуда). 
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65. Неки прилози су настали конверзијом од придева истог облика те су од 

њих наследили и обележје компарације (нпр. споро > спорије > 

најспорије; широко > шире > најшире). 

66. Прилози високо и данас, попут многих других мотивисаних, добијених 

неким творбеним поступком, називају се неправи прилози. 

67. а) Тренутно сам заузета па ћу доћи после код вас.  прилог 

б) После састанка отишли смо на ручак.    предлог 

Из реченичног контекста видимо да у реченици под а) после користи да 

означи време вршења радње означене глаголом, док је у реченици б) 

после праћено именицом у генитиву, с којом чини предложно-падежну 

синтагму са значењем времена, те је јасно да је у питању предлог. 

68. За разлику од већине других предлога, за је, заједно с у, једини предлог 

који може уз себе да веже чак три различита падежа: генитив (нпр. За 

живота је био веома познат), акузатив (нпр. Поклони су за децу) и 

инструментал (нпр. За Иваном иде цела колона деце).  

69. Вишезначност (полисемничност) предлога јесте способност да један исти 

предлог може да искаже различита значења (нпр. предлог из с генитивом 

може да искаже узрок, као у Урадио је то из чисте обести, али и 

потицање, као у Љиљана је из Руме). 

70. С обзиром на порекло, везници се деле на: праве, неизведене од других 

речи (нпр. и, али, да, ако), и неправе, који су настали различитим 

творбеним поступцима од других врста речи (нпр. где, због тога што, 

који). 

71. Узвици се обично деле на три групе: емоционалне (нпр. ех, ох, ијао, ауч), 

императивне (нпр. пст, хеј, мир!, шиц, мац) и ономатопејске (нпр. кврц, 

мјау). 

72. Презентативи су речце (партикуле) за показивање и привлачење пажње 

(нпр. ево, ето, ено). 

7.4. Решења – дериватологија 

73. Термин творба речи је двозначан јер означава и само грађење нових 

речи, али и лингвистичку дисциплину која то грађење проучава. 

74. Дериватологија је део науке о језику који проучава правила творбе речи 

и процесе стварања нових речи. 

75. Према својој творбеној структури све речи српског језика, и не само 

њега, могу се поделити у немотивисане и мотивисане речи.  
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76. Немотивисане речи јесу оне које се не могу раставити на мање делове 

значењски и облички повезане с другим речима од којих би биле 

изведене, тј. којима би биле мотивисане. Дакле, то су речи које нису 

настале од неке друге речи (нпр. син, ја, црн, ићи). 

77. Мотивисаним речима називамо оне речи код којих постоји и гласовна и 

семантичка веза са речју од које су настали, која је послужила као 

њихова творбена основа (нпр. коњ > коњина, коњић, коњски). 

78. Постоји неколико разлога зашто једна, некад мотивисана реч престаје то 

бити. На пример, може се изгубити обличка веза између ње и мотиватора 

(нпр. даска–штица) или пак значењска (нпр. вртети–врат). 

79. Творбена основа јесте гласовни склоп који је заједнички за мотивну и 

мотивисану реч и који их облички и значењски повезује (нпр. основа 

град- је послужила за грађење речи градић, градски, грађанин итд.). 

80. Творбени формант је она творбена јединица чијим додавањем на 

творбену основу добијамо нову реч (нпр. суфикс -уша, као у: девер- + -

уша > деверуша). 

81. Творбени модел се одликује јединством творбеног форманта, јединством 

морфолошке припадности основинске речи и јединством творбеног 

значења. Наиме, да би две речи биле представнице истог творбеног 

модела, морају бити изведене истим творбеним формантом, додатим на 

исту врсту речи и морају припадати истој значењској групи (нпр. 

слоница–мајмуница). 

82. двојица, царица, вилица, грлица, травица, огрлица, петица, клупица 

83. Конверзија је творбени поступак који се одликује преласком једне речи у 

другу морфолошку класу који, при томе, није праћен променом облика 

речи. Има више појавних облика, међу којима су нарочито продуктивни 

поименичавање (нпр. придев мила > именица Мила) и поприложење 

(нпр. придев брзо > прилог брзо). 

84. Померање творбеног шава према почетку речи и добијање нових, 

сложених форманата назива се перинтеграција; пример: авиончић, 

срнетина. 

85. Добијање изведеница скраћивањем већ постојећег двочланог израза 

назива се универбација (универбизација); пример: студењак, саобраћајка. 

 

86. творбена анализа         мотивна реч    творбени поступак  

оџач│ар                       оџак                 суфиксација         суфиксација  придев 
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подстанар│ски  подстанар суфиксација 

бе│земљ│аш  земља          префиксално-суфиксална 

пре│трчати             трчати          префиксација 

добр│о│вољ│ац добар, воља     сложено-суфиксална 

за│глављ│е  глава           префиксално-суфиксална 

мла2да ʻневестаʼ млад(а)           конверзија (поименичавање) 

дотрч│авати     дотрчати          суфиксација 

бесперспективн│ост бесперспективан  суфиксација 

сеч│иво  сећи           суфиксација 

87. а) сраслице   стармали 

б) сложенице са спојним вокалом  североисток 

в) сложено-суфиксални тип творбе  многобожац 

г) попридевљавање    будући (студент) 

д) префиксацију    записати 

ђ) адверби(јали)зацију    споро (ходати) 

88. а) суфиксацијом            крвца 

б) префиксално-суфиксалном творбом    сукрвица 

в) сложено-суфиксалном творбом         крвоток 

89. Примери попут клинцеза и прагње називају се сливеницама јер се њихове 

мотивне творбене основе не слажу, него се пре сливају, укрштају. 

90. Унутрашња творба је слабопродуктиван творбени начин, који је резултат 

превоја, понекад праћеног нултом суфиксацијом (нпр. плести > плот) 

или пак промена акцента (нпр. пе3че5ње > пече4ње ʻпечено месоʼ). 

91. Конверзија за свој резултат најчешће има појаву прилога, тако да можемо 

рећи да је у српском језику поприложење најчешћи појавни облик 

конверзије. 

92. Вишеструка мотивација је појава да један дериват може бити мотивисан 

већим бројем различитих мотиватора (нпр. именица ратник може имати 

три мотиватора: ратовати → ʻонај која ратујеʼ; рат → ʻонај који иде у 

ратʼ; ратни → ʻратни човекʼ). 
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93. а) носилац особине  старац  

б) вршилац радње  писац 

в) деминутив   братац     

94.  вучица моционо образовање,  тањирић деминутив,   

пекар nomina professionis,  тркач nomina agentis,  

старац   nomina attributiva,  лажовчина аугментатив. 

95. Аугментативи (увећанице) јесу именице са значењем увећаног појма који 

денотира мотивна именица, и с тим у вези понекад погрдног значења, те 

су често повезани с пејоративима (нпр. кућерина, ручерда). 

96. Етноиди представљају називе за становнике различитих области, насеља 

и сл. који су изведени од заједничких именица или придева тзв. етничким 

суфиксима (нпр. долинац, западњак).  

97. Именичка моција представља творбени начин обележавања разлике у 

полу (нпр. мајмун > мајмуница; гуска > гусан/гусак). 

98. а) именица синчина 

б) придев синовљев 

г) глагол синити 

99.  0 мама    

11 < 0  мам-ика   

12 < 0  мам-ин 

13 < 0  мам-ица 

21<13   мамич-ин 

100. а) зависна (субординативна)  б) ендоцентрична 

 в) именичка. 
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9. РЕГИСТАР ПОЈМОВА 

 

Иако се у овом списку налази чак 391 појам, у њему се ипак не дају сви 

појмови из уџбеника, будући да нису сви уско везани за морфологију и/или 

дериватологију. Осим тога, вишезначни се термини дају само једном, да се 

ионако обиман списак не би додатно усложњавао. Такође, овај је регистар 

махом устројен по хиперонимско-хипонимском принципу: значењски 

подређени појмови дати су испод себи надређених и увучени су, при чему се 

код вишечланих термина прва обично наводи управна реч (нпр. бројеви 

збирни, бројеви изведени и сл. ум. збирни бројеви, изведени бројеви). Иако то, 

признајемо, није честа пракса, сматрамо је оправданом имајући у виду нашу 

циљну групу. У складу с тим, у регистру се не дају све појавнице појмова, 

већ се уз сваки појам налази само један број странице – оне на којој је дати 

појам дефинисан, тј. на којој је дат подвучен и курзивом. 

 

nomina agentis 183 

nomina attributiva 184 

nomina professionis 183 

акрономизација 170 

акционалност 104 

аломорф 19 

аломорф историјски условљен 

19 

аломорф позиционо условљен 

19 

аломорф суплетивни 19 

анафора 68 

антецедент (= антецеденс) 69 

аорист (= пређашње свршено време) 

120 

архисема 173 

аугментативи (= увећанице) 186 

афиксална деривација 160 

бројеви 86 

бројеви збирни (= колективни) 

93 

бројеви изведени 86 

бројеви мултипликативни 92 

бројеви основни (= кардинални, 

главни) 86 

бројеви прости 86 

бројеви редни (= ординални) 92 

везници 139 

везници неправи 139 

везници прави 139 

везници сложени 139 

везнички скупови 139 

верзалне скраћенице (= акроними) 

170 

видски парњаци 105 

видски парњаци чисти 105 

вишезначност (= полисемија) 

предлога 137 

гемината 15 

глаголи 97 

глаголи апсолутно-повратни 109 

глаголи аугментативни 105 

глаголи двовидски (= 

двоаспектуални) 103 

глаголи деминутивни 105 

глаголи дистрибутивни 105 
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глаголи завршно-свршени 103 

глаголи интензивни 104 

глаголи инхоативни 104 

глаголи једновидски (= 

моноаспектуални) 106 

глаголи копулативни (= 

спонски) 98 

глаголи мајоративни 105 

глаголи модалитетни 99 

глаголи модални 98 

глаголи неодређено-свршени 

103 

глаголи неправи повратни 108 

глаголи непотпуног значења 98 

глаголи неправилног грађења (= 

неправилни глаголи) 101 

глаголи непрелазни (= 

интранзитивни) 108 

глаголи несвршени (= 

имперфективни,  имперфективи) 

103 

глаголи пејоративни 105 

глаголи перифразни 99 

глаголи повратни (= 

рефлексивни) 108 

глаголи повратни неправи 108 

глаголи повратни прави 108 

глаголи потпуног значења 98 

глаголи почетно-свршени 103 

глаголи прелазни (= 

транзитивни) 107 

глаголи сативни 104 

глаголи свршени (= 

перфективни,  перфективи) 103 

глаголи семикопулативни (= 

полуспонски) 98 

глаголи трајни (= дуративни) 

103 

глаголи тренутно-свршени 103 

глаголи узајамно-повратни (= 

реципрочни) 108 

глаголи учестали (= итеративни) 

103 

глаголи фазни 99 

глаголи финитивни 104 

глаголскa временa 119 

глаголска времена проста 119 

глаголска времена сложена 119 

глаголске врсте 99 

глаголски вид (= аспект) 103 

глаголски вид природни 105 

глаголски начин (= модус) 110 

глаголски прилог прошли 118  

глаголски прилог садашњи 117  

глаголски род 107 

глаголско лице 114 

глаголско стање (= дијатеза) 109 

граматичка синонимија 18 

граматичка хомонимија 18 

граматички број 127  

граматички род 127 

графиксација 171  

графодеривати 171 

девербативи (= поствербали) 158 

деклинација 20 

деминутиви (= умањенице) 187 

деноминали (= десупстантиви) 158 

депревербација 169 

депревербација семантичка 169 

дериватологија (= творба речи) 146 

дијатеза (= глаголско стање) 109 

дијатеза активна 109 

дијатеза медијална 110 

дијатеза пасивна 109 

дистал 68 

дублети 

дублети морфолошки 41 

дублети творбени 188 

емфаза 59 

етимологија 147 

етимологија народна (= пучка, 

лажна, погрешна) 153  

етници, етноними и етноиди 185 

заменице (= прономе) 57 

заменице именичке 57 
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заменице именичке неодређене 

(= индефинитне) 63 

заменице именичке одричне 64 

заменице именичке опште 64 

заменице именичке упитно-

односне (= интерогативно-

релативне) 62 

заменице личне 58 

заменице личне – ненаглашени 

(= краћи, енклитички) облици 59 

заменице личне праве 58 

заменице личне – пуни (= 

наглашени, дужи) облици 59 

заменице неличне 62 

заменице повратно-личне 61 

заменице показне (= 

демонстративне) 68 

заменице придевске 58 

заменице придевске неодређене 

(= индефинитне) 69 

заменице придевске одричне 71 

заменице придевске опште 70 

заменице придевске упитно-

односне (= интерогативно-

релативне) 69 

заменице присвојне  

(= посесивне) 65 

заменица присвојно-повратна (= 

посесивно-рефлексивна) сваког 

лица 67 

зооними 185  

извођење речи (= деривација [у 

ужем смислу]) 160 

именице 34 

именице бројне 95 

именице бројне на -ица (= 

мушколични бројеви) 91 

именице властите 34 

именице глаголске 36 

именице градивне (= 

материјалне) 36 

именице двородне 25 

именице девербативне 36 

именице заједничке (= опште, 

апелативи) 35 

именице збирне (= колективне) 

35 

именице: мека и тврда промена 

38  

именице мисаоне (= мислене, 

апстрактне) 36 

именице општег рода 25 

именице субјективне оцене 186 

именичка моција 184 

именичка моција интегрална 184 

именичка моција суплетивна 

185 

именичке врсте 37 

прва именичка врста 38 

друга именичка врста 51 

трећа именичка врста 54 

императив (= заповедни начин) 111 

имперфекат (= прошло/пређашње 

несвршено време) 121 

имперфекти(ви)зација 105 

имперфекти(ви)зација 

секундарна 106  

индикатив (= апсолутно временско 

значење) 119 

инкомпатибилност (= 

нетрпељивост) енклитика 123 

интерна реконструкција (= 

унутрашња реконструкција) 19 

инфинитив 114 

катафора 68 

категорија броја 27 

категорија живо–неживо 39 

категорија падежа 30 

категорија рода 23 

категоријална обележја (= 

граматичке категорије) 23 

комбинована творба 163 

компаратив 81 

компарација (= поређење) придева 

80 

компарација апсолутна 85 
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компарација двочлана (= 

аналитичка, перифрастична) 85 

компарација једночлана (= 

синтетичка) 85 

компарација (= поређење) прилога 

135 

конверзија (= творба променом 

врсте речи, претварање, преобразба, 

мутација, трансфигурација) 167 

конгруенција граматичка 35 

конгруенција семантичка 35 

конгруенцијски индикатор 26 

конектори 140 

конјугација 101 

конјуктори (= координативни 

везници) 139 

критеријум отворености 

морфолошке класе 21 

лексема 15 

лични (= финитни) глаголски 

облици 114 

медијал 68 

метафора 174  

метонимија 173  

множинско проширење основе 43 

морф 19 

морфема 14 

морфема афиксална (= афикс) 16 

морфема граматичка (= 

граматема, наставак за облик, 

обликотворна 

морфема, релациона морфема, 

функционална морфема) 17 

морфема деривациона (= 

творбена, речотворна морфема) 

16 

морфема егзофиксална 17ф 

морфема ин(тер)фиксална 17 

морфема коренска (= лексичка) 

16 

морфема префиксална 16 

морфема суфиксална 17 

морфема циркумфиксална 17ф 

морфемски шав 18 

морфологија 13 

морфолошки критеријум за 

класификацију речи 20 

мотивација (= мотивисаност) 175 

мотивација вишеструка 177 

мотивација двострука 177 

мотивација директна (= 

непосредна) 176 

мотивација индиректна (= 

посредна) 176 

мотивација паралелна (= 

двосмерна, узајамна) 177  

мотивација универбална 187 

мотивациони смер 149 

мотивисане речи 151 

мотивна реч (= мотиватор, 

основинска реч) 148 

моциона образовања 184 

моциони парови 184 

мултивербација 172 

нелични (= инфинитни) глаголски 

облици 114 

немотивисане (= засебне, лексичке, 

нетворбене, праве, основне, просте, 

усамљене) речи 14 

непроменљиве речи (= 

индеклинабилне) 20 

окамењени (= петрификовани) 

акузатив 90 

оптатив 114 

основа 

основа аористна 102 

основа граматичка 30 

основа инфинитивна 102 

основа презентска 102 

основа творбена 155 

падежи 30 

падежи блокирани обавезним 

детерминатором (= Ц форма) 33 

падежи блокирани предлогом (= 

Б форма) 32 

падежи зависни 32 
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падежи истовремено блокирани 

предлогом и обавезним 

детерминатором (= Д форма) 33 

падежи независни 32 

падежи периферни 33 

падежи слободни (= А форма) 

32 

падежи централни 33 

падежна (= флективна) синонимија 

31 

падежна (= флективна) хомонимија 

31 

падежни синкретизам општи 30 

падежни синкретизам појединачни 

31 

парадигма 20 

парадигматски индикатор 26 

партикуларизатор 36 

пасив 109 

пасив партиципски 109 

пасив рефлексивни (= се пасив, 

заменички пасив) 110 

паукал (= мала множина) 90 

перинтеграција 161  

перфекат (= прошло време) 122 

перфекат крњи 123 

перфекти(ви)зација 105 

питања парцијална 63 

питања тотална 63ф 

платисемија 173  

плуралија тантум 28 

плуративи 28 

плусквамперфекат (= перфекат II, 

давнопрошло време) 124 

повезничeње (= 

конјункционализација) 169 

позитив 81 

поименичавање (= 

супстантивизација) 167 

покретни (= факултативни) вокали 

67 

полусложенице 164 

попредложење (= 

препозиционализација) 168 

попридевљавање (= 

адјективизација) 168 

поприложење (= 

адверби[јали]зација) 168 

поређење (= компарација) придева 

80 

поређење (= компарација) прилога 

135 

послелози 136 

потенцијал (= потенцијал I, могућни 

начин) 112 

потенцијал II (= потенцијал 

прошли) 113 

поузвичење (= 

интерјекционализација) 169 

почестичење (= партикулизација) 

169 

предлози (= препозиције) 136 

предлози неправи 137 

предлози прави 137 

презент 119 

презент имобилни 98 

презентативи 142 

префиксали 162 

префиксално-суфиксална творба 

162 

префиксација 161 

префиксација плеонастичка 162 

префикси 161 

префикси граматички 162 

префиксоиди 156  

придеви (= адјективи) 71 

придеви градивни (= 

материјални) 74 

придеви квантификативни 74 

придеви односни (= релациони) 

74  

придеви описни (= 

квалитативни) 72  

придеви присвојни (= 

посесивни) 72  
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придевски вид 75 

прилози (= адверби) 131 

прилози за време 131 

прилози за количину 132  

прилози за место 131 

прилози за начин 132  

прилози за узрок 131 

прилози заменички 133 

прилози неправи 132 

прилози одредбени 131 

прилози околносни 131 

прилози прави 132 

прилози прости 133 

прилози сложени 133 

продуктивност 177 

проксимал 68 

променљиве речи 20 

просентенцијализатор 63 

радни глаголски придев 115 

регресивна деривација 169 

релатив (= релативно, неправо 

значење) 119 

релативизатор 63 

реч 14 

речи непотпуног значења (= 

синсемантичне речи) 21 

речи пунозначне (= аутосемантичне 

речи) 21 

речце (= честице, партикуле) 141 

речце неправе 141 

речце праве 141 

род граматички 24 

род природни 23 

секундарна (= накнадна) 

мотивисаност 153 

секундарно немотивисана реч 150 

секундарно прост придев 151 

секундарна мутација 177 

сема 149 

семантичка деривација (= 

полисемија) 172 

семантички критеријум за 

класификацију речи 21 

семантичко-деривациона категорија 

(= творбено-семантичка категорија) 
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семантичко-деривационо гнездо (= 

творбено гнездо) 179 

сингуларија тантум 27 

синегдоха 173  

синтаксичка деривација 175 

синтаксички критеријум за 

класификацију речи 22 

скраћивање (= контракција) 170 

слагање речи (= композиција) 163 

слагање са спојним вокалом 163 

сливање (= блендирање, стапање, 

сажимање, контаминација) 170 

сливенице (= лексичке бленде) 171 

сложенице (= композите) 163 

сложенице егзоцентричне 165 

сложенице ендоцентричне 165 

сложенице зависне (= 

субординативне) 165 

сложенице императивне 166 

сложенице напоредне (= 

координативне) 165 

сложенице половично 

мотивисане 165 

сложено-суфиксална творба 164 

социјални фемининативи 185 

спојни вокали 17 

сраслице 164 

срастање просто 164 

субјунктори (= субординативни 

везници) 139 

суперлатив 81 

суперлатив апсолутни 85 

суплетивизам 28 

суплетивизам вертикални 28 

суплетивизам прави 28 

суплетивизам хоризонтални 28 

суфиксали 160 

суфиксација 160 

суфиксација секундарна (= 

плеонастичка) 160 
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суфикси 156 

суфикси граматички 160 

суфикси јединачни 178 

суфикси сложени 161 

суфиксоиди 156 

творба речи (= дериватологија) 146 

творбена (= дериватолошка) анализа 

157 

творбена породица 178 

творбена синонимија 187 

творбени ланац 178 

творбени модел (= творбени образац 

= творбени тип) 158 

творбени начин (= начин творбе) 

159 

творбени статус речи 148 

творбени формант (= творбено 

средство) 155 

творбени шав 155 

творбено значење 174 

творбено значење 

модификационо 175 

творбено значење мутационо 

175 

творбено значење 

транспозиционо 175 

трпни глаголски придев 116 

узвици (= интерјекције) 140 

узвици емоционални 140 

узвици императивни 141 

узвици ономатопејски 141 

универбат 171 

универбација (= универбизација) 

171 

унутрашња творба 171 

фитоними 185 

фонема 15 

функционални критеријум за 

класификацију речи 21 

функционално оптерећење суфикса 

188 

футур I (= будуће време) 125 

футур II (= предбудуће време, футур 

егзактни) 126 

футуроид 126 
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