
                                                                            

                                                                       В Р С Т Е      Р Е Ч И 
 

 
                                 ПРОМЕНЉИВЕ                                              НЕПРОМЕНЉИВЕ         

                  (мењају облик, али не мењају                                             (не мењају свој облик) 

                                   своје значење)   

 

                      именске променљиве речи:                                  
 

                                   1.ИМЕНИЦЕ                                                   1.ПРИЛОЗИ (имају службу ПО                             

                                   2.ЗАМЕНИЦЕ                                                     у реченици, стоје уз глаголе )  

                                   3.ПРИДЕВИ                                                     2.ПРЕДЛОЗИ       н      с    у   р                                              

                                   4.БРОЈЕВИ                                                       3.УЗВИЦИ            е      л         е 

                                      (разликују                                                         4.ВЕЗНИЦИ         м      у        ч 

                               род, број и падеж)                                                5.РЕЧЦЕ               а      ж        е 

                                                                                                                                                              ј       б        н 

                                    5.ГЛАГОЛИ                                                                                            у       у        и 

                          (мењају се другачије од                                                                                                        ц 

                      именских променљивих речи,                                                                                               и 

                     они разликују: време, лице, род,                      (2,3,4,5 помоћне речи у реченици, 

              глаголски вид и род, стање...)                             немају службу реченичног члана) 
                                                                                                                                         Валентина Мујичић 



 

                                   СЛУЖБА (функција) РЕЧИ  У  РЕЧЕНИЦИ 

                                                             главни реченични чланови су: 

 

                                             ПРЕДИКАТ                                                  СУБЈЕКАТ            

              (центар реченице, говори шта ради              (говори ко нешто ради или носи неку  

                        субјекат;                                                особину -граматички у номинативу 

   проста реченица има само један предикат,                          -логички у генитиву, дативу,                                       

сложена реченица има најмање два предиката)                                                      акузативу) 

                     глаголски: прост  и сложен   

                   именски (глаголски и именски део= 

                           помоћни глагол и нека именска реч) 

                                                          ЗАВИСНИ РЕЧЕНИЧНИ ЧЛАНОВИ  
                 зависни чланови уз предикат су:           зависни чланови уз субјекат су:     
 

                      ОБЈЕКАТ ( "трпи" радњу)                        АТРИБУТ (стоји уз именицу  и  

   прави (акузатив без предлога, деони генитив          ближе је одређује; придев, именица, 

који се може заменити акузативом без предлога)      заменица или број)    

 неправи 

                   ПРИЛОШКЕ ОДРЕДБЕ за                        АПОЗИЦИЈА (додатно објашњава  

                      време, место, начин, узрок,                              субјекат; именичка синтагма) 

           циљ,количину...(говоре када, где, како,                   АПОЗИТИВ ( на нов начин  

                    зашто... се врши нека радња)                   појашњава субјекат; придевска синтагма) 
                                                                                                                                                                Валентина Мујичић 



                                                                                   ПАДЕЖИ          
су различити облици именских променљивих речи. Променом по падежима  речи мењају свој облик, али не 

мењају значење. У нашем језику има седам падежних облика у једнини и у множини. Различити падежни облици 

имају различита значења и службу у реченици. 

    назив падежа                  питања: лице. предмет                                               једнина             множина 

1. НОМИНАТИВ              ( ко, шта (нешто ради)?)                                                  КУЋА                 КУЋЕ 

 

2.ГЕНИТИВ                   ( од кога од чега? је неко, нешто)                                       КУЋЕ                 КУЋА 

 

3.ДАТИВ                                     ( коме, чему?)                                                            КУЋИ             КУЋАМА 

 

4.АКУЗАТИВ                       ( кога, шта (видим)?)                                                      КУЋУ                КУЋЕ 

 

5.ВОКАТИВ ( не одговара на питање, служи за обраћање, дозивање: хеј, ој)        КУЋО!               КУЋЕ! 

 

6.ИНСТРУМЕНТАЛ                ( с ким, чиме?)                                                       С КУЋОМ        С КУЋАМА 

 

7.ЛОКАТИВ                             ( о коме, о чему?)                                                     О  КУЋИ          О КУЋАМА 

 

  граматичка основа именских речи - непроменљиви део речи који остаје исти у свим падежним облицима;   

                                                                  добија се одбијањем наставка у генитиву једнине ( кућ- е ) 

                                                                   

  граматички наставак за облик - променљиви део речи ( кућ- а,  -е,  -и,    -у,  -о. -ом,  -и; 

                                                                                                             -е, -а, -ама, -е,   -е, -ама,-ама ) 

 

     Разликуј         граматички наставак за облик               од             граматичког наставка за грађење речи . 
        кућ- а, кућ- е, кућ- и, кућ- у, кућ- о, кућ- ом о кућ- и...                  кућ- ица, кућ- ерина, кућ-ни, кућ- ити ... 

       (овај наставак мења облик, али не мења значење речи )                   (овим наставком мењамо значење речи) 

                                                                                                                                                              Валентина Мујичић 


