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ИМЕНСКЕ РЕЧИ КОЈЕ СЕ ЈАВЉАЈУ САМО У МНОЖИНИ У СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ 

РЕЗИМЕ 

Предмет овог истраживања јесу именске речи које се јављају само у множини у 

српском језику. То су све оне лексеме којима је основни облик множински и које тим 

обликом означавају и једнину и множину. Будући да им недостаје једна реализација 

категорије броја, сматрају се за дефективне облике. У литератури се за овакве речи 

најчешће употребљава термин плуралија тантум (pluralia tantum), али се он углавном 

односи на именице. 

Из речника савременог српског језика (Речник српскохрватског књижевног и 

народног језика САНУ, Речник српскохрватскогa књижевног језика Матице српске, 

Речник српскога језика, Обратни речник српскога језика) ексцерпиране су све лексеме 

које су обележене квалификатором мн. или неком од лексикографских константи којима 

се упућује на доминантну множинску употребу лексеме (обично(у) мн., често (у) мн., 

најчешће (у) мн. и сл.). Како би се ова категорија речи што потпуније описала, као 

контролни корпуси послужили су примери из Електронског корпуса српског језика, 

примери са интернета, као и различити речници страних речи. Добијена грађа показала 

је да именице јесу најдоминантнија врста речи која се јавља у множини, али да се и 

остале именске речи (придеви, бројеви, заменице) јављају само у множинском облику, 

додуше, изузетно ретко (разни, остали; двоји, троји; ваши, моји). Такође, анализом 

грађе је утврђено да се множинске речи могу класификовати у неколико типова:  

1. лексеме које се не употребљавају у једнинском облику (права 

плуралија тантум) (маказе, леђа, кола) 

2. лексеме код којих је нека реализација у полисемантичкој структури 

множинска (било примарна, било секундарна) (осевине, мемоари) 

3. лексеме које се доминантно јављају у множини (папуча, опанак) 

4. лексеме код којих се појединачна значења у полисемантичкој 

структури јављају доминантно у множини (ништарија, каквоћа) 



5. лексеме код којих се множински облик употребљава у номенклатури и 

класификацији (лемури, лијане, Германи). 

У раду је употребљен појмовно-терминолошки апарат традиционалне 

морфологије, као и актуелних лексичких и семантичких проучавања. Доминанте су 

аналитичка, синтетичка и дескриптивна метода, а спорадично и компаративна метода. 

При класификацији грађе, коришћени су различити критеријуми – и граматички, и 

семантички, и стилски. Добијена грађа је тако подељена на лексичко-семантичке групе 

како би се показала сва разуђеност множинских речи, што је уједно био 

хиперординирани критеријум у односу на остале коришћене при анализи. Испоставило 

се да се најпродуктивнија група лексема које се јављају само у множини односи на 

сложене предмете (врата, гусле, панталоне, врсте, кола, конфете, барне, цагрије, бањи, 

анали). Осим ове најзаступљеније групе, издвојили су се и називи за делове тела (леђа, 

плућа), болести (варичеле, скрофуле), јела (пихтије, лазање), припаднике група (Инди, 

суботари, скаути, вучари), а посебно су се истакле лексеме које се везују за појаву 

сингуларија тантум – апстрактне именице и називи из ономастике (каквоћа; Дечани). 

Указано је и на територијалну раслојеност лексике, па су анализиране покрајинске 

лексеме и дијалекатизми, а да би се видело да ли је појава множинских речи ограничена 

на раније фазе у језичком развоју, анализирани су и неологизми у којима се препознаје 

сема плуралности. Сема плуралности се препознаје и у речима страног порекла, па су у 

раду обрађене и позајмљенице које имају множински облик (букагије, мердевине), с 

посебним освртом на оне које и у језику даваоцу имају множински облик (мани, 

дослари). 

Такође, у раду су испитане лексеме које реализују више значења, односно 

лексеме чије је једно од значења у полисемантичкој структури множинско; показало се 

да ове лексеме немају развијену полисемантичку структуру и да неколико лексема које 

реализују велики број значења припадају самом језгру општег лексикона (маказе, 

папуча). 



Творбеном анализом утврђено је да је већина речи код којих се једно од значења 

реализује као множинско (или доминантно множинско) по свом саставу мотивисана. 

Међу њима има лексема насталих извођењем, слагањем и комбинованом творбом. Ова 

анализа довела је до закључка да множинске речи не представљају творбено-семантичку 

категорију у језику, већ морфолошко-семантичку пошто је велика разуђеност суфикса 

указала на непостојање творбеног типа. 

Будући да се рад заснива на лексикографској грађи, посебна пажња је усмерена 

на анализу лексикографских поступака у ексцерпираним речницима.  

Циљ овог истраживања је да се евидентирају множинске речи у српском језику, 

да се анализирају и опишу имајући у виду њихове граматичке и семантичке особине, с 

посебним освртом на лексикографску обраду. Овакав вишеаспектни приступ који 

подразумева да се множинске речи сагледавају на неколико нивоа (граматичком, 

творбеном, семантичком, лексиколошком и лексикографском) омогућио је да утврдимо 

да множинске речи у својој семантичкој структури садрже сему плуралности која се 

манифестује као партитивност (клешта, трикирије), резидуалност (загребенке, озобине), 

збирност (мекиње, богиње) и мултипликативност (многоверци, палачинке). Издвајање 

различитих типова множинских речи и утврђивање сема које су у основи плуралности 

пружили су нам могућност да модификујемо постојеће дефиниције из речника које смо 

ексцерпирали и приредимо речник множинских речи као додатак овом раду. 

Кључне речи: плуралија тантум, множина, множинска реч, плуратив, категорија броја, 

сема плуралности, бипартитност, збирност, резидуалност, лексикографија 

Научна област: лингвистика, србистика 

Ужа научна област: морфологија, лексикологија, семантика, лексикографија  

  



TYPES OF WORDS IN THE SERBIAN LANGUAGE OCCURING ONLY IN 

THE PLURAL FORM  

ABSTRACT 

 

The subject of this research are the types of nouns which only occur in plural form. 

These are all those lexemes whose fundamental form is plural and as such denotes both the 

singularity and the plural form of said noun. Since they lack the realisation of a number 

category, they are considered defective. In literature these words are most commonly referred 

to as pluralia tantum. From the dictionaries of contemporary Serbian language (Dictionary of 

Serbo-Croatian Literary Language and Vernaculars of the Serbian Academy of Sciences and 

Arts, Dictionary of Serbo-Croatian Literary Language in six volumes published by Matica 

srpska, Dictionary of the Serbian Language, Reverse Dictionary of the Serbian Language) all 

lexemes designated with a qualifier mn. or a lexicographic constant which refers to dominant 

plural use of the lexeme (obično(u) mn., često(u) mn., najčešće(u) mn., and others) were 

excerpted. In an effort to fully describe this category of words, words from the electronic 

corpus of the Serbian language, examples from the internet, as well as various foreign words 

were used to build the corpus group.  

The obtained material has shown that nouns are the most dominant type of word that 

occurs the plural, but other noun-like words (adjectives, numbers, pronouns) do occur in the 

plural, albeit, extremely rarely (razni, ostali; dvoji, troji; vaši, moji). It has been established, 

through the analysis of the material, that plural words can be classified into several types: 

1. Lexemes which are not used in a single form (true pluralia tantum) (makaze, leđa, 

kola). 

2. Lexemes in which a certain degree of realisation in polysemantic structure is plural 

(either primary or secondary) (osevine, memoari). 

3. Lexemes that predominantly occur in the plural (papuča, opanak).  



4. Lexemes in which individual meanings in the polysemantic structure appear 

dominant in the plural (ništarija, kakvoća). 

5. Lexemes in which the plural form is used in nomenclature and classification (lemuri, 

lijane, Germani).  

In this paper a conceptual terminological apparatus of traditional morphology is used, 

along with that of current lexical and semantic studies. Analytical, synthetic, and descriptive 

methods were dominant and, sporadically a comparative method was used. While classifying 

the materials different criteria were used- grammatical, semantic, and stylistic. The resulting 

material is thus divided into lexical-semantic groups in order to show the dispersal of plural 

words within all other areas of speech, which was concurrently the extraordinary criterion 

relative to the others used in the analysis.  

It came to light that the most productive group of lexemes which occur only in plural 

refer to complex objects (vrata, gusle, pantalone, vrste, kola, konfete, barne, cagrije, banji, 

anali). In addition to this most prevalent group, names for body parts (leđa, pluća), diseases 

(varičele, skrofule), food dishes (pihtije, lazanje), ethnic/religious/organized groups (Indi, 

subotari, skauti, vučari) emerged. Special attention was given to lexemes which are linked to 

the emergence of singularia tantum- abstract nouns and names from onomastics (kakvoća, 

Dečani).  

There was an indication of territorial stratification of lexical groups, so provincial 

lexemes and dialectisms were analysed. Also, in order to ascertain whether the occurrence of 

plural words is limited to earlier phases of language development, neologisms in which a 

plurality is recognised were also analysed. A plural semantic feature is recognised in words of 

foreign origin, so within this research study, borrowed words with a plural shape are processed 

(bukagije, merdevine), with special attention given to those which have a plural form in the 

language of origin as well (mani, doslari). The work also examines lexemes that realise more 

meanings, that is, lexemes whose one meaning is plural in its polysemantic structure; it has 

been shown that these lexemes do not have a developed polysemantic structure and that a few 



lexemes that realise a large number of meanings belong to the very core of the general lexicon 

(makaze, papuče).  

By analysing word formation it has been determined that words that realise a meaning 

in the plural (or dominant plural) are by composition motivated. Among those are lexemes 

created by derivational formation as well as by assembly and by combining. This analysis led 

to the conclusion that plural words do not represent the formative-semantic category in 

language, but the morphological-semantic, as there is a great deal of sophistication in the suffix 

which pointed to a lack of a formative type. 

Since the work is based on lexicographic material, special attention is given to 

lexicographic techniques in excerpted vocabularies. The aim of this research is to document 

plural words in the Serbian language; to analyse and describe them in light of their 

grammatical and semantic properties with special emphasis on lexographic examination. As 

such this multifaceted approach, which takes into consideration the study of plural words at 

several levels (grammatical, formative, semantic, lexical, and flexographical) has enabled us to 

establish that plural words contain a plural semantic feature within their semantic structure 

which presents as partivity (klešta, trikirije), residuality (zagrebenke, ozobine), collectiveness 

(mekinje, boginje), and multiplicity (mnogoverci, palačinke). By extracting various types of 

plural words and determining semantic features which are plural in their base we were given 

the opportunity to modify the existing definitions from the dictionaries the words were 

extracted from, and to compile a dictionary of plural words as an addition to this work.  

 

Keywords: pluralia tantum, plural, plural word, plurative, number, plurality, bipartite, 

collectiveness, residuality, lexicography.  

Scientific field: Linguistics, Serbian language 

Special scientific field: Morphology, lexicology, semantics, lexicography. 
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1. Увод  

 

1.1. Предмет овога рада јесу лексеме са непотпуном морфолошком парадигмом 

броја, и то оне које се употребљавају само у множини. У литератури се као 

најзаступљенији тип таквих речи наводе именице за које се користи термин плуралија 

тантум (према латинском: pluralia tantum – само множине). Код ових речи не постоји 

симетрија између облика и значења и оне, углавном, упркос множинском облику, 

означавају како множину тако и једнину. 

1.2. Циљ истраживања јесте дескрипција именских речи које се јављају само у 

множини. Опис ће обухватити морфолошку и лексичко-семантичку анализу ових речи. 

Осим на именице, неопходно је посебну пажњу обратити на придеве, заменице и бројеве 

који се јављају само у множини (разни, обоји итд.), као и на поименичене облике ових 

именских речи (одрасли, твоји итд.). Морамо напоменути да се припадност лексема 

групи плуралија тантум може манифестовати и у њиховим секундарним семантичким 

реализацијама, тако да ће се рад фокусирати и на лексеме код којих множински облик 

уноси ново значење (козица : козице). Такође, један од циљева рада је да се на основу 

корпуса Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ анализира и 

оцени лексикографски поступак у дефинисању ових лексема. Описаће се и речи за које 

би се због неких особености на први поглед рекло да се јављају само у множини (тзв. 

суплетивне множине типа: људи, кучићи, мачићи и сл.), као и оне за које се тек након 

анализе утврђује да припадају корпусу (патронимика, скрипта итд.). Анализираће се и 

однос домаће и стране лексике (позајмљенице), са освртом на стање у језику даваоцу 

(бочкоре, букагије, килоте и сл.) и посебним акцентом на облике који су у језику 

даваоцу плуралија тантум, а у српском језику у идентичном облику функционишу као 

речи код којих се категорија броја регуларно испољава и морфолошки изражава кроз оба 

члана (нотес, шортс и сл.). Такође, анализираћемо и лексеме које, на први поглед, нису 

у складу са предметом овог рада, а то су лексеме које се обично, често, најчешће јављају 
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у множини (на овај начин се и бележе у речницима). Због своје семантике, али и 

морфосинтаксичких карактеристика, сматрамо да ове речи треба да буду део корпуса. 

Формални граматички облик множине ће управо бити полазиште за нашу анализу 

– помоћу морфолошког критеријума утврдићемо корпус, а затим га испитати на 

лексичко-семантичком нивоу.  

1.3. Основну грађу за ово истраживање чине лексеме ексцерпиране из Речника 

српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, Речника српскохрватскогa 

књижевног језика Матице српске, Речника српскога језика, Обратног речника српскога 

језика (у даљем тексту РСАНУ, РМС, РСЈ, ОР) и као контролни корпуси примери из 

Електронског корпуса српског језика (ЕК) и примери са интернета (Интернет). Такође, 

за анализу појединачних типова множинских речи какве су нпр. позајмљенице, 

користили смо допунске корпусе (речнике страних речи и сл.). Дакле, рад се темељи на 

лексикографски описаном корпусу, допуњеном контролним примерима. Одабир 

лексикографског корпуса заснован је на томе што се у речницима веома добро види 

статус лексике. За нас је то посебно важно, јер лексеме које испитујемо имају непотпуну 

парадигму, те ће се у речницима видети нормативне препоруке, али и евентуална 

одступања. Ту пре свега мислимо на облик одреднице, где се уочава њен граматички 

број, напомене и препоруке у оквиру лексикографске дефиниције, као и примере за 

потврду употребе и значења дате лексеме.  

Из ових речника ексцерпиране су све лексеме које у леми садрже ознаку мн., 

затим лексеме код којих се макар једно од значења у полисемантичкој структури, 

сублексемско значење, реализује као множинско, а такође и лексеме које су у 

лексикографској дефиницији маркиране са често у множини, најчешће у множини, 

обично у множини и сл. Сматрали смо да је неопходно да у истраживање укључимо и 

лексеме са доминантим множинским обликом и/или значењем зато што је ова 

квалификација показатељ да се те речи или фреквентније употребљавају у множинском 

облику или да тек у множинском облику реализују своје пуно значење; у оба случаја 

завређују пажњу лексикографа.  
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Од наведених речника, РСАНУ није довршен, што ће резултирати мањим бројем 

примера на слово п- и надаље. С друге стране, разноврсност типова речника и њихове 

грађе омогућила је да у корпусу имамо примере из различитих временских епоха, 

средина, примере маркиране неким обележјем (стилским нпр.).  

1.4. Тематика коју обрађујемо позната је свим говорницима, што додатно отежава 

наш посао, јер се на први поглед чини да је и само констатовање проблема у 

граматикама и приручницима довољно да би се објаснио овај феномен. Говорници су 

свесни да постоје речи које немају једнину, и то је једина информација коју о овом 

проблему имају, уз евентуално познавање латинског термина. Упркос томе, именске 

речи које се јављају само у множини захтевају сложену анализу, будући да је тема 

комплексна, те ћемо у анализи применити вишеаспектни приступ. Он се огледа у 

анализама које су у домену више лингвистичких дисциплина, не само у очекиваним 

морфологији и лексикологији, већ и у ономастици, терминологији па и 

компаративистици. Осим наведених лингвистичких дисциплина, за разумевање питања 

категорије броја у језику неопходно је познавање и неких ванлингвистичких, какве су 

логика, математика, филозофија.  

Речи које се јављају само у множини нису особеност српскога језика. Балтички, 

словенски и фински језици бележе велики број именица плуралија тантум у односу на 

друге европске језике.  

1.5. Да је питање множинских речи актуелно и недовољно изучено у науци о 

језику, говори нам и чињеница да се у септембру 2015. одржао научни скуп Lexical 

plurals у Белгији, где су се састали водећи проучаваоци ове проблематике из целог света, 

као што су Аквавива, Корбет и др.   
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2. Терминолошки апарат  

 

Пре него што започнемо анализу, протумачићемо терминологију коју ћемо у раду 

употребљавати. Облици плурални, плуралски и множински употребљаваће се 

синонимно са значењем који се односи на плурал, множину. Такође, облици 

сингуларни, једнински употребљаваће се са значењем који се односи на сингулар, 

једнину. Синтагма плуралија тантум употребљаваће се у транскрибованом, ћириличком 

облику и у зависности од тога на који тип множинских речи се односи биће јој 

придодати квалификатори ради прецизнијег именовања. Будући да није у духу српског 

језика, нисмо прихватили термин по моделу Вјежбицке (1988: 532) плуралија углавном 

(pluralia mostly), који се односи на речи које се обично јављају у множини, тј. 

доминантно множинске именице, већ ћемо користити термин плуратив у том значењу. 

Њиме се означавају нешто другачији денотати од оних обележених термином плуралија 

тантум. Сматрамо да је неопходно да се уведе ова терминолошка диференцираност, јер 

се у литератури синтагма плуралија тантум употребљава да би се означиле именице и то 

оне које имају само облик множине. Видећемо приликом анализе корпуса да постоји и 

много прелазних примера, као и друге именске речи, које се не могу означити овом 

синтагмом без додатних објашњења или пак додатних квалификација.  

Синтагма множинска реч неће се употребљавати као израз, лингвистички појам 

који се односи на посебну морфему, чији су значење и функција слични множинском 

наставку у другим језицима (Драјер 1989: 865), већ са значењем множинског облика 

речи о којој се говори. То је она реч код које је множински облик дистинктивно обележје 

у односу на одговарајућу реч у облику једнине и који носи ново значење. 

Сингулатив (исп. Симеон 1969: 374–375; Мељчук 1998: 97) односи се на 

појединачни сегмент у мноштву или множини. За разлику од јединице у сингулару, која 

је самостална, сингулатив се најчешће односи на оно што се ретко јавља у једнини, што 

може да се издвоји из мноштва или множине, али што често нема значење надређеног, 

множинског појма (нпр. шпагета : шпагете).  
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Синтагма степен плуралности ће се употребљавати као мера блискости 

множинском значењу. Што је степен плуралности мањи, то је реч о којој говоримо 

удаљенија од множинског значења и обрнуто. Ова вредност се може квантификовати 

испитивањем фреквенције и дистрибуције речи која се анализира. Множинско значење 

је значење које реализује множинска реч, док ће се сема плуралности односити на 

компоненту значења која се налази у основи свих множинских речи и која се 

манифестује помоћу неколико реализација (партитивност, збирност, резидуалност и 

мултипликативност). 

Уколико буде потребно, у раду ће се додатно нагласити специјална значења 

термина.  
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3. Историјат проблема и преглед радова који се тичу теме  

 

3.1. Појава да се неке именске речи јављају само у множини веома је специфична 

због одступања од парадигме и захтева да се такве речи на неки начин истакну или 

додатно означе у речницима и граматикама. Будући да је у питању особина за коју се 

сматра да је наслеђена
1
 из старијих фаза језичког развоја, претпоставили смо да ће и у 

најстаријим граматикама и речницима српскога језика бити речи о овом феномену. 

Стога ћемо представити ове граматике и речнике, тј. оно што је у њима речено о 

именским речима које се јављају само у множини. Интересује нас да утврдимо да ли су и 

на који начин аутори обележавали ове речи, које дефиниције су користили (описне, 

синтагме, термине), као и да видимо које примере су употребљавали.  

3.1.1. У првој граматици српског народног језика, Писменици српскога језика 

Вука Стефановића Караџића (Вук 1814), у одељку у коме говори о именицама женског 

рода, Вук наводи које именице не припадају овој групи: „[под] б, Имена, коïа неимаïу 

ïеднин. броïа, него само множест. на а, ïесу средньега рода н. п. врата
2
, уста. и пр.” 

(Вук 1814: 17), тј. које припадају „[под] 2. Имена, коïа се кончаваïу на е и на и, само у 

множественом броïу н. п. гаће, вериге, виле, рогулье, гусле, мошти и пр. такодьер и 

мати” (И., 18). У поглављу о броју се не спомињу овакве именице, док се у поглављу о 

бројевима истиче да се бројне именице у множини понашају као придеви и да се 

употребљавају не само у средњем, већ и у мушком роду: двоïи рози; четвора врата; 

троïе виле (И.: 39). Запажамо да је Вук уочио да долази до мешања облика именица 

женског рода једнине и средњег рода множине (именице на -а), али и да је изједначио 

множински и једнински наставак -и код именица женског рода (мошти и мати).  

                                                           
1
 У поглављу о дијахроном приступу анализи теме бавићемо се и различитим, можемо рећи 

супротстављеним теоријама о пореклу речи које се јављају само у множини. 
2
 Све примере ћемо наводити курзивом, без обзира на то на који су их начин аутори у цитираним 

делима обележавали; акценат ћемо преносити уколико је наведен у тексту.  
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3.1.2. Након Вукове писменице изашло је више граматика и језичких студија. 

Издвојићемо неке
3
. У граматици за црногорску омладину Димитрије Милаковић (1838: 

19), у параграфу 23, наводи да српски језик има два броја, али да се неке именице 

употребљавају само у једнини, док се друге употребљавају само у множини. „Само у 

множественомъ брою употребляваю се нека существительна имена, коя по већой части 

означаваю предметъ саставлѣный одъ неколико частій или страна, или скупъ многи 

єднородны предмета; напр.  

Мужкога рода [:] Духови, Врачи, влашићи, вигови, арнѣеви, улози, 

резанцы, шулѣви, запонцы, изсѣвцы и т. д.  

Имена мѣста [:] Млетцы, Котари, Баняни, Доляни, Нѣгуши, 

Карловцы, Дробняцы, Винковцы и т. д.  

Женскога рода [:] моћи (мощи), двери, наочари, груди, прси, десни, 

поклади, стубе, месоєђе, броянице, ножице, виле, граблѣ, боріє и т. д.  

Имена мѣста [:] Рудине, Баице, Буронѣ, Пивнице, Кртоле, Цуце и т. 

д.” (И.: 19–20).  

Среднѣга рода [:] врата, уста, клѣшта, мѣрила, носила, масла 

(елеосвещеніе), кола, крста, гвозђа, леђа и т. д.  

Имена мѣста [:] Корита, Єзера, Рожца, Солила, Кућишта, 

Црквишта и т. д. (И., 21).  

Након набрајања свих ових примера истиче да се ове именице употребљавају 

само у множини, те да припадају именицама мушког рода по првој промени уколико се 

завршавају на -и и -ы (влашићи, запонцы), женског рода на -е, -ѣ, -є, -и по трећој 

промени (виле, гусле, граблѣ, боріє, наочари, моћи), и средњег рода на -а (врата, уста).  

Уочавамо да међу плуралне речи Милаковић сврстава и једну збирну именицу – 

боріє. Претпостављамо да је грешка настала због сличности са примерима типа грабље. 

У оба облика се препознају јотовање и значење множине, што је могло навести аутора на 

погрешан закључак. 

                                                           
3
 Одабир смо вршили на основу (Станкјевич 1984). 
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За разлику од Вука, Милаковић је посебно издвојио именице које се јављају само 

у множини, дајући и објашњење због чега је то тако. Ово је уједно и најстарија 

дефиниција множинских речи у српским граматикама.  

3.1.3. Исте године Милован Видаковић у својој Граматици уз пример људи (люди) 

објашњава да ова именица нема једнину, а затим даје множинску парадигму (Видаковић 

1838: 67). 

3.1.4. У Србској граматици или писменици из 1843. године (Поповић 1843) 

набраја се неколико речи које се употребљавају само у множини: „Духови, Цвѣти 

(Праздницы); близанцы, предцы (предкови) и многа мѣста, као Карловцы, Стеяновцы, 

Шатринцы и проча на цы, употребляваюсе само у Множ. Числу” (Поповић 1843: 24). 

Видимо да је аутор истакао завршетак који повезује са множином (-цы), као и да се 

множински облици јављају у називима места.  

3.1.5. Илија Захаријевић је 1847. године објавио Србску грамматику (Захаријевић 

1847). Њен први део је нешто другачије конципиран од уобичајеног – у форми питања и 

одговора описује морфолошке карактеристике српског језика. Тако поставља питање: 

„Коя сушчествителна првогъ склоненія брой єдинственый немаю?” и на њега одговара: 

„Єдинственый брой немаю слѣдуюћа сушчествителна првогъ склоненія: Бабинѣ, 

броянице, богинѣ, виле, гайде, гусле, гаће, грабулѣ, клѣште, маказе, мумаказе, наћве, 

покладе, саонице, скуте, тальиге, чакшире, ясле, устне” (Захаријевић 1847: 8). У вези са 

другом деклинацијом наводи само да пример прси нема једнину (И., 10), док у вези са 

трећом променом наводи две групе примера: именице мушког рода Дови, близнацы, 

Карловцы, Мартинцы, Жабари, Долови, и именице средњег рода врата, кола, уста, 

плећа, леђа, носила (И., 16).  

3.1.6. Јован Балугџић (1850) у граматици намењеној учитељима говорећи о 

именицама женског рода, у посебном пасусу истиче да „валя деци напоменути она 

сушествителна, коя се само у множ. брою скланяю, као: десни, очи, уши, прси и т. д.” 

(Балугџић 1850: 22).  



 

9 
 

3.1.7. Исте године Коста Цукић у Србској граматици за основне србске школе 

(Цукић 1850: 21) издваја примедбе које важе за све деклинације; прва од њих је управо у 

вези са именицама које се јављају само у множини („вишеброју”): „Многа имена немаю 

єдноброя; н. п. наћве, гаће, гусле, ясле, маше, клѣште, каруце, прси, груди, нрави, 

гребени, наочари, кола, вешала, уста, врата и т. д.”.  

3.1.8. Петар Нинковић 1857. констатује да „Нѣкоя имена имаю само множественъ 

брой, као: наћве, виле, граблѣ, и т. д.” (Нинковић 1857: 19). 

3.1.9. Јован Илић у Српској писменици констатује да леђа, кола, уста и врата 

немају једнину (Илић 1860: 24), као ни виле, гаће, гусле, јасле, гајде, бројанице, које се 

„мењају само у множини” (И., 25). Као примере за именице које такође немају једнину 

набраја и: сапи, груди, прси, десни, очи, уши, Цвети, Благовести, власи, протисли, 

мошти (И., 27). Уочавамо да је аутор код сваке именичке промене издвојио именице 

које се не јављају у једнини. Интересантно је да за именицу власи превиђа могућност 

морфолошког изражавања оба броја.  

3.1.10. У Малој србској граматици за основне србске школе се у делу где се 

говори о именицама напомиње да „особне, збирне и мислене именице немаю множине; а 

гдѣкоє особне и обште именице немаю опет єднине, него само множину; на прилику: 

Жабари, Неменикуће, Єлакци, Сланци, виле, грабулѣ, покладе, леђа, врата, вешала, 

носила” (МСГ 1866: 7). Такође, набрајају се примери за именице женског рода, два 

различита типа промене, које се „мѣняю … само у множини” – виле, наћве, клѣшта, 

грабулѣ, гусле, гайде, тринѣ, кучине, мекинѣ, броянице, ножице, гаће, чакшире, покладе, 

тальиге, саонице, маше или машице, ясле или ясли; груди, сапи, прси, десни, двери, 

нити, наочари, протисли, цвѣти, благовѣсти (И., 18). На исти начин су истакнуте и 

именице средњег рода које имају само множину: леђа, уста, врата, носила, вешала (И., 

23). Интересантно је да се не спомињу именице мушког рода које се јављају само у 

множини; касније ћемо видети да се у неким граматикама истиче како је најмањи број 

именица које се јављају само у множини које су мушког рода.  
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3.1.11. Владимир Вујић 1867. године у граматици за гимназије, у поглављу о 

броју, истиче да „Гдекоје опет особне именице немају једнине, и говоре се само у 

множини, н. пр. Карловци, Штитари, Винковци, Жабари, Кучи, Васојевићи, нити, прси, 

виле, гусле, ножице, и т. д. (вид. при променама)” (Вујић 1867 13–14). Такође, уз описе 

именица посебно набраја и примере који немају једнину: Дуови (Тројице), врачеви, 

Жабари, Штитари, Кучи, Васојевићи, Карловци, Винковци и т. д. (И., 19), тј. које се 

мењају само у множини: виле, наћве, кљешта, гусле, јасле, грабље, гајде, трине (и 

триње), кочије, кучине, мекиње, бабиње, бројанице, ножице (маказе), гаће, чакшире, 

покладе, таљиге, саонице, маше, или машице, и т. д. (И., 21). Набраја и именице женског 

рода – „Груди, сапи, прси, десни, двери, нити, мошти, наочари, протисли, цвети, 

благовести, мењају се само у множини” (И., 22). У вези са именицама средњег рода 

истиче се да леђа, кола, уста, врата, носила, вешала немају једнину (И., 26).  

3.1.12. Љубомир Стојановић у граматици за гимназију 1892. године, описујући 

именице, као посебну тачку издваја податак да постоје именице које немају једнину и 

које се „говоре само у множини”, а затим набраја примере за све родове: људи, Духови, 

влашићи, наочари, Карловци, Сараорци, Млеци, Бањани, Врњци, пилићи, гушчићи, 

прасићи итд. (мушки род); гусле, токе, мекиње, кучине, гаће, виле, ножнице, наћве, јасле; 

прси, груди, десни, итд. (женски род); клешта, кола, недра, говеда, носила, уста, леђа, 

гвожђа, врата, итд. (средњи род) (Стојановић 1892: 22). Интересантна је напомена за 

именице средњег рода – да „треба добро упамтити да ове именице нису женскога рода и 

ако имају наставак -а, јер ово није једнина него множина, а само именице средњег рода 

имају наставак -а у 1. падежу множине, на пр. села, поља, итд.” (И.). У Стојановићевим 

примерима уочавамо да је и такозвану „суплетивну множину” именица средњег рода 

које означавају младунце сврстао у именице које се јављају само у множини. 

3.1.13. Као што смо видели, у граматикама се феномен речи које се јављају само у 

множини углавном не објашњава, већ се наводе примери, искључиво уз именице, са 

обавезном поделом на родове именица. У уџбенику синтаксе Стојан Новаковић 1870. 

године описујући бројеве истиче да постоје две врсте основних бројева – обични и 

збирни (двоје, троје, четворо). За збирне каже да су „у једнини средњега рода, а у 
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множини се могу говорити као придеви (нпр. двоји, е, а; четвори, е, а; деветори, е, а). 

Они се употребљавају поред речи које имају само множину или које само множином 

својом чине једно цело (а у то цело иду по две или више истих ствари нпр.: двоје чарапе) 

или поред живих твари различитога рода и старости
4
“ (Новаковић 1870: 14–15). 

Новаковић наводи и примере: двоје виле, троја врата, троја кола, четворе чарапе, 

петоре рукавице, шестори опанци, троји јади. Шаљите нам токе тријесторе. Опет иду 

петоре кочије. (И., 15).  

3.1.14. У студији о акцентима Даничић се осврће и на акценат именица које се 

јављају само у множини, па тако у вези са именицама са краткоузлазним акцентом каже: 

„Овамо иде и неколико речи које се нај више говоре само у множини: Бобани, дизлуци, 

тозлуци, томруци, уроци, и т. д.” (Даничић 1925: 28). Такође, у вези са именицама које 

имају краткосилазни акценат на првом слогу, истиче да „овамо иду и оваке речи, које се 

понајвише говоре само у множини: влашићи, гушчићи, јарићи, козлићи, кучићи, мачићи, 

Српчићи, терлуци” (И., 32). Овде индиректно видимо да је и Даничић, слично 

Новаковићу, такозвану „суплетивну множину” означио као облике који се „понајвише 

говоре само у множини”. Такође, примере врчанци, детинци, исевци, овејци, опиљци, 

очинци, уставци обележава као речи „које се највише говоре само у множини” (И., 41), 

док речи пеленгири и перишани назива „речи за множину” (И., 47). Као што видимо, 

примери које Даничић наводи су другачији од осталих које смо до сада имали; његова 

студија се тиче акцента, те су примери у складу са различитим акценатским типовима и 

множински облик и значење су им у другом плану.  

3.1.15. Даничић у својој дијахронијској студији Историја облика српскога или 

хрватскога језика до свршетка XVII вијека (Даничић 1874: 65) за именице гҁсли и јасли 

наводи да су „само у множини у обичају”. Наводи и да се јављају и са основом на -а 

женског рода (гусле и јасле), као и да постоји и пример средњег рода – јасла (И.).  

3.1.16. Томо Маретић се осврће и на синтаксичку функцију множинских речи 

(Маретић 1899). Он уочава да се у неким случајевима уместо једнине „koju ište misao” 

                                                           
4
 Слично тумачење наводи и Даничић (1850: 29).  
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употребљава множина у примерима који се односе на конкретне предмете или 

апстрактне ствари (И., 448). Примери које наводи подсећају на обрнуту синегдоху (totum 

pro parte) – зла времена, стара времена, новија времена итд. односе се на једно време; 

употребом множине наведени облици постају експресивнији, чини се да тврдње добијају 

већу веродостојност, јер множински облик имплицира трајање, понављање, величину. 

Такође, Маретић наводи да се користе множински облици етника за назив земље у којој 

тај народ живи: Угри (И., 450). Посебно поглавље посветио је и именицама које се 

„govore samo u množini”. Ову појаву тумачи као последицу тога „što su predmeti, koje one 

znače, sastavljeni od dva ili više dijelova ili što je u njima vrlo mnogo čestica. Takove su 

boginje ili ospice, brojanice, diple, duhovi (jer traju tri dana), gaće […], grudi, gusle, hlače, 

jasle, kliješta, kola (upravo: točkovi, od: kolo, t. j. točak), kučine, leđa, ljestve, mekinje, 

mesojeđe (jer traju nekoliko dana), naočari, nosila, novine, opiljci, pleći, pomije, ponude, 

rezanci, staroputine, trganci, usta (jer se misli sve, što je u njima), vile, vješala, vrata 

(iznajprije valjada se govorilo samo za dvokrilna) i t. d. Ovamo ide nekoliko riječi ženskoga 

roda s nastavkom ina, a složenijeh s prijedlogom o: ocjedine, ogrizine, oklepine, oklizotine, 

okresine, oljuštine, omućine, otražbine, otrebine; gdjekoje su ovake imenice složene i s drugim 

prijedlogom: istresine, prolizine, uvratine” (И., 450–451). Као што видимо, за наведене 

примере Маретић пружа тумачење због чега се јављају у множини; с друге стране, 

наводи и примере за које „nije jasno, za što se govore samo u množini: drhtalice, naćve, 

pogrijevci, pohode, prvine, uroci, zaranci i dr.” (И., 451). Такође, набраја и називе за 

болести које се јављају само у множини: podušnice, prinosi, pridori, probadi, protisli, 

šuljevi, trutovi, ulozi, као и примере који се са истим значењем користе и у једнини и у 

множини: blagovijesti и blagovijest, drombulje и drombulja, moždani и mozak, novci и 

novac, povrati и povrat, tle
5
 и tlo (И.). Занимљиво је и тумачење неких позајмљеница, па 

тако пример Mleci повезује са множинским латинским Venetiae, karuce према 

                                                           
5
 Данас сматрамо да је облик тле средњи род једнине (РМС, РСЈ); с друге стране, бележи се 

множински облик женског рода тли (РМС). Вук у Српском рјечнику (ВР) бележи одреднице тле и 

тли као множинске именице женског рода. Дегтјарјов је такође наводи као множински облик, правећи 

паралелу са другим словенским и индоевропским језицима (Дегтјарјов 1982: 70). 



 

13 
 

италијанском carrozza и intovi
6
 према мађарском hinto су добиле множински облик јер су 

се приклониле лексичко-семантичкој групи кола, док су се лексеми nožice приклониле 

škare према немачком Scheere
7
 и турске makaze (И.). Маретић, као и његови 

претходници, говори и о парадигми именица које имају само множину па тако 

објашњава да gusle и jasle имају промену као žena (И., 174), и да се именице prsi и pleći 

јављају и у облику средњег рода prsa и pleća, али да постоји и једнински облик pleć у 

пренесеном значењу (И.).  

Издвојићемо и Маретићево тумачење именица које се обично јављају у множини, 

за које каже да „do duše imaju jedninu, ali tek u množini čine osobiti cjelinu, na pr. odmah mu 

da jedne opanke … tako bi bilo i: jedne čarape, jedna rebra, jedni jadi, jedni svatovi” 

(Маретић 1899: 220). У поглављу о бројевима он напомиње да се облик један јавља и у 

множини као једни и „uz riječi koje se govore samo u množini, na pr. jedne vile, jedne gaće, 

jedna kola, jedna vrata” (И.); слично томе, и облици двоји, троји, четвори, петори и 

шестори „govore [se] samo u množini” (И., 226).  

Уочавамо да је Маретић први који се детаљније бавио проблематиком 

множинских облика именских речи.  

3.1.17. Белић у Историји српског језика (Белић 1999: 215–216) наводи да се 

множина јавља као једини број код оних појава, предмета и сл. који се јављају увек у 

више јединки, у више махова или више места: болести код којих је множина са 

различитих страна оправдана (богиње, оспице, пробади, протисли, трутови, улози и сл.); 

празници који трају више дана или су посвећени већем броју лица (Младенци, Духови, 

Месојеђе); предмети названи у целини, а састављени из множине засебних предмета 

(новине, понуде); маса у којој се распознају делићи, комади (кучине, мекиње, опиљци, 

помије, резанци, оцедине, огризине, дрхталице (питије), погревци и сл.); примери 

настали на основу логичке употребе плурала у прво време а којима се данас не види 

разлог множине (походе, првине, уроци, заранци); именице састављене из два дела (које 

                                                           
6
 Маретић истиче да је ова реч обичнија у једнини (И., 451). О адаптацији броја код речи страног 

порекла говорићемо у поглављу о позајмљеницама. 

7
 У немачком једнина. 
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су могле имати стару двојину која је добила значење множине) које значе делове тела 

(уста, леђа, плећи, груди), предмете од два дела (наочари, носила, вешала, кола, дипле, 

гаће); стране речи (Млеци). Видимо да Белић понавља оно што је Маретић рекао, с том 

разликом што он тумачи поделу множинских именица, тј. разлоге због којих ове 

именице имају множински облик.  

3.1.18. У граматици Михаила Стевановића (1975) први пут се сусрећемо са 

синтагмом плуралија тантум
8
 у домаћим граматикама: „Има и именица што се 

употребљавају само у облику множине, и зато се зову плуралија тантум. То су именице 

које означавају (или су бар некад означавале) поједине предмете састављене од више 

делова, од више честица или појаве које се изражавају на више места или у више махова. 

а) С тим обликом срећемо велики број места, како ћемо то видети из ове неколике 

наредне реченице: Карловци су били први центар просвете и културног живота међу 

Србима северно од Саве и Дунава. Страгари, Наталинци, Вреоци и Парцани су називи 

познатих места у Србији, Шаранци једно црногорско племе поред Таре, Пљевља највећа 

варош у северозападном Санџаку, а Кривошије су брдовита висораван изнад Рисанског 

залива. б) Као наведене врло се често употребљавају и именице: наочари, ногари
9
, груди, 

Карловци, Колари, опиљци, резанци, леђа, прса, недра, кола, врата, новине, гусле, јасле, 

токе, кучине, мекиње, пихтије, струготине, десни, пробади; богиње, оспице, понуде итд. 

Именица наочари означава предмет од два стакла на два ока; виле имају више рогљева, 

кола више точкова; груди, прси и леђа имају по два дела, оспице, као и богиње, јесу 

болест која се појављује у безброј пега итд. Истина, у сваког предмета што га означавају 

именице ове врсте не морају бити уочљиви делови, односно честице из којих је он 

састављен. Нису, нпр., уочљиви у предмету што се означава именицом наћве. Исто тако 

и у врата једне врсте – у једнокрилних врата делови нису уочљиви, а потпуно је 

                                                           
8
 На интернету је могуће пронаћи латинске граматике из XVI века у којима се употребљава ова 

синтагма, нпр.: Grammaticae Institutiones Iacobi Henrichman Sindelfingensis Castigatae Denuo Atque 

Dilingenter Elaboratae: Ars condendorum carminum Henrici Bebelij lustingensis poetae Laureati Syllabarum 

quantitates Racemationes & exquisitiores observationes eiusdem: Exhortatio Iacobi Henrichmanni ad 

literarum studiosos из 1511. године. 

9
 Акценат пренет из текста. 
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разумљиво што се двокрилна и вишекрилна врата означавају једном именицом ове 

врсте.  

Било да значе предмете у којих су још увек делови уочљиви, било да означавају 

болести које се појављују на више места, или с времена на време, или што слично – оне 

увек значе предмет, односно појаву као јединку, али се и поред тога све речи које се с 

њима слажу употребљавају искључиво у облицима множине: црни (и црне) наочари, 

једни ногари, горње десни, нова кола, велика врата, јутрошње новине, мале богиње, 

свакојаке понуде” (Стевановић 1975: 186–187).  

Уочавамо да, као и Белић пре њега, Стевановић тумачи због чега се наведене 

именице јављају само у множинском облику.  

3.1.19. У граматици српскохрватског језика за странце Павица Мразовић и Зора 

Вукадиновић (Мразовић–Вукадиновић 1990) такође употребљавају синтагму плуралија 

тантум, додуше у латинској варијанти pluralia tantum: „Samo množinu imaju – (pluralia 

tantum) [:] [a] već ranije pomenuta imenica ljudi koja služi kao supletivna množina imenice 

čovek…; [b] neke imenice koje označavaju praznike: Duhovi, Zadušnice; [c] imena nekih 

geografskih naziva: Karlovci, Vreoci, Plevlja, Alpi. Imenice koje označavaju (ili su nekad 

označavale) pojedine predmete sastavljene od dva ili više delova, čestica ili pojave koje se 

ostvaruju na više mesta. Ove imenice se javljaju, najčešće, ili: 1. u množini ženskog roda, npr.: 

(te) grudi, (te) makaze, (te) naočari, (te) mekinje, (te) novine, (te) strugotine, (te) boginje, (te) 

ospice, (te) ponude itd. 2. u množini srednjeg roda, npr.: (ta) kola, (ta) leđa, (ta) usta itd. Ređe 

se javljaju u množini muškog roda, npr.: (ti) probadi.  

Ove imenice množinom obeležavaju jedan pojam, odnosno jednu pojavu, ali se za 

isticanje toga da je reč o jednom predmetu može upotrebiti determinitiv jedan koji se u tom 

slučaju javlja u odgovarajućem obliku množine, npr.: Pl f jedne makaze, jedne naočari, jedne 

pantalone; Pl n jedna kola, jedna usta, jedna vrata. Ukoliko se želi naznačiti da je reč o više 

predmeta koji se ovom imenicom označavaju, koriste se razni kvantifikatori, npr.: troja kola, 

mnogo makaza, nekoliko vrata itd.” (Мразовић–Вукадиновић 1990: 198).  
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3.1.20. У школској граматици Љубомира Поповића и Живојина Станојчића такође 

је употребљена латинска синтагма pluralia tantum за именице које се јављају само у 

множини: „Неке именице (pluralia tantum) облицима множине означавају појединачне 

предмете састављене од најмање два дела: уста, врата, богиње, оспе, Ратари, 

Страгари, Вреоци, наочари, виле, недра, Карловци. На пример, богиње су име једне 

болести, карактеристичне по множини пликова по телу, Карловци су име једног града 

добијено по множини становника. Вреоци су име једног насеља добијено по множини 

извора воде (врелаца)” (Станојчић–Поповић 2002: 80).  

У новијем издању ове граматике наведени су примери Вреоци = „једно насељено 

место на земљишту са много врелаца, извора воде”, наочари = „оптичко средство са два 

стакла за побољшање способности очију”. Такође, наглашава се да се „ове именице 

одвајају као скупина само по формалном неподударању (множинског) облика са 

(једнинским) значењем, а могу припадати свим наведеним значењским скупинама” 

(Станојчић–Поповић 2014: 82). 

3.1.21. Станојчић у својој граматици о именицама које припадају групи плуралија 

тантум каже следеће: „Именице типа pluralia tantum јесу оне именице које својим 

множинским обликом означавају појединачне предмете, чија је карактеристика да су 

састављени од двају или више делова, који се схватају као целина тим именицама 

означеног појма, на пример: уста, врата, богиње, оспе; Ратари, Вреоци, наочари, виле, 

недра, Сремски Карловци, Беране. Њихова најважнија особина је то што обликом 

множине означавају један целовит појам, на пример појам једног насеља које је добило 

име по множини појмова: Вреоци = „једно насељено место на земљишту са много 

врелаца, извора воде”, или означавају појам једног предмета у којем се уобличавају бар 

два дела: наочари = „оптичко средство са два стакла за побољшање способности очију” 

итд. Те се именице одвајају као скупина само по формалном неподударању 

(множинског) облика са (једнинским) значењем, а могу припадати свим наведеним 

значењским скупинама” (Станојчић 2010: 121). 
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3.1.22. У најновијој граматици српског језика, Нормативној граматици, наводи се 

да су именице pluralia tantum функционално неутралне према опозицији 

једнина/множина и да својим множинским обликом могу означавати како један, тако и 

више предмета (једне санке и све санке), што се контекстуално разрешава у конкретном 

примеру. Такође се даје и семантичка класификација на именице које означавају 

предмете од два дела (маказе), градивност (мекиње), властите именице, називе места 

(Пале), планинске ланце (Алпи), посебно схваћене дане, а понекад и обичаје у вези с 

њима (покладе), разне предмете, углавном алатке (виле), разне друге појмове (анали, 

мемоари) (Пипер–Клајн 2013: 58). Будући да је у питању нормативна граматика, веома 

су корисне нормативистичке напомене у вези са овим именицама које се махом тичу 

парадигме проблематичних топонима: Беране – у Беранама, Делфи – из Делфа – у 

Делфима, Кремна – из Кремана – у Кремнима. Истиче се и да су називи Гњилане
10

 и 

Ужице једнински, за разлику од именице Пљевља
11
, која је множинска. Од општих 

именице скреће се пажња на анале, јер се погрешно јављају и у једнини (И.). О 

именицама које се јављају само у множини говори се и у одељцима о деклинацијама. 

Истиче се да мањи број именица нема промену у броју те се употребљава само у 

множини нпр. врата (И., 63). У делу о првој деклинацији набрајају се именице врата, 

кола, леђа, прса, скрипта и уста, за које такође стоји да припадају групи pluralia tantum; 

посебно се истиче да се именица скрипта не употребљава као облик једнине, а наводи се 

и пример Известија, руских новина, које су такође средњи род множине (И., 81). И за 

именице друге деклинације наводе се примери: Беране, бермуде, боксерице, букагије, 

гаће, гаћице, виле, грабуље, димије, кладе, кврге, лисице, покладе, мекиње, новине, 

наочаре, маказе, папагајке, панталоне, Столице, танге, фармерке, чакшире, хулахопке, 

Удине, ферије и др. (И., 85). У напоменама се тумаче значења именица кладе и кврге 

(справе за мучење), лисице (полицијски метални механизам за везивање руку), будући да 

су говорницима познати и једнински облици ових именица, али са другим значењем. 

                                                           
10

 У првом броју часописа Наш језик, у рубрици Наша пошта, било је питање да ли је правилно рећи 

Гњилани или Гњилане. Одговор је да је -е наставак за множину у дијалекту и те да је правилније 

Гњилани (Наша пошта 1933: 252–253).  

11
 Због своје фонетске структуре, ова именица се јавља у више дисимилованих варијанти, тако да се 

истиче да облици Плевље, Плевља нису исправни (Пипер–Клајн 2013: 58).  
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Истиче се и да се именица наочаре јавља и у облику наочари, који припада трећој 

деклинацији (И.). У вези са именицама треће деклинације само се наводе примери груди 

и наочари, уз констатацију да се облик наочаре чешће употребљава (И., 91). 

3.2. Овај преглед граматика и граматичких студија показује нам да се питању 

речи које се јављају само у множини није придавао велики значај. Најчешће су 

спомињане у поглављима о именицама и броју, где су навођени и примери уз сва три 

именичка рода. У проблематику семантике ових именица се ретко улазило; циљ аутора 

је најчешће да се наведу примери ових именица, док се у школским приручницима 

уочава и методички приступ у виду напомена ђацима да направе разлику између 

једнинских и множинских облика са истим завршетком. Слична ситуација се запажа и у 

нормативној граматици, где се истиче дефектни карактер парадигме ових речи. 

 Из наведених цитата можемо закључити да су аутори прихватили Белићеве, тј. 

Маретићеве закључке и да се примери којима се илуструју подтипови понављају. 

Такође, уочавамо и неке произвољне тврдње каква је да су именице плуралија тантум 

ретко у мушком роду
12

 (видећемо да именица мушког рода има два пута више него 

именица средњег рода), као и неоправдана тумачења мотивисаности топонима, о чему ће 

више бити речи у поглављу о ономастици.  

За све наведене граматике и приручнике је заједничко да говоре о овом феномену 

у вези са именицама, док се о специјалним облицима бројева говори у неколико. 

Преостале именске речи се не посматрају из перспективе ове појаве.  

Као специфичност ћемо споменути податак да се синтагма плуралија тантум 

јавља у новије доба. Она се у литератури односи на именице, што можемо 

претпоставити да има везе са стањем у граматикама. Појава да се нека реч јавља само у 

једном виду категорије броја везује се искључиво за именице, тако да се и нова 

терминолошка синтагма односи само на њих. Будући да у нашем корпусу постоји 

одређени број именских неименичких речи, сматрамо да би термином плуралија тантум 

                                                           
12

 Исп. Мразовић–Вукадиновић 1990: 198. 
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требало означити и њих, уколико се у њиховим значењима уочава сема плуралности 

карактеристична за речи које се јављају само у множини.  

3.3. У приказаној литератури наведено је 236 множинских речи у 617 примера; 

највише пута је употребљена лексема врата (чак двадесет два), затим виле, наочари
13

, 

кола, уста, леђа, груди, гусле итд. С једне стране, ови нам подаци могу помоћи у 

формирању базе прототипичних плуралних речу у српском језику, ако претпоставимо да 

се најчешће јављају, јер су најпознатије и најближе говорницима; с друге стране, могу 

нам бити и показатељ да су аутори и приређивачи наведене литературе користили 

примере својих претходника. Даља анализа корпуса показаће нам која је од ове две 

тврдње исправна.  

 

 

  

                                                           
13

 Према подацима Братољуба Клаића, ова именица је плуралија тантум чак у девет језика (Клаић 

1956: 17). 
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4. Дијахрони приступ анализи множинских речи у српском језику 

  

4.1. Појава да се нека реч јавља само у множинском облику није ексклузивна 

особина српског језика. Не само да велики број савремених језика у свом морфолошком 

систему познаје ову појаву, већ се она испољава и у ранијим фазама развоја ових 

језика
14
. Неки проучаваоци сматрају да она представља наслеђено стање из старијих 

фаза развоја језика, праиндоевропске и, у случају словенских језика, прасловенске епохе, 

односно да се може довести у везу са некадашњом категоријом двојине. Стога ћемо 

обратити пажњу и на стање у наведеним епохама. Иако је тема нашег истраживања 

везана за савремени језик, сматрамо да је важно да прикажемо историјски развој облика 

речи које се јављају само у множини, пре свега именица плуралија тантум. Дијахрони 

приступ некој теми значајан је јер нам омогућава да испитамо неке „универзалне 

лингвистичке категорије које су карактеристичне за дубинске структуре језика” 

(Гамкрелидзе–Иванов 1995: vii). У нашем случају, у питању су особености категорије 

броја. С тим у вези истаћи ћемо као веома важне студију О двојини у словенским 

језицима Александра Белића (2000) и радове Дегтјарјова (1982) и Маројевића (1984), 

који се баве пореклом именица плуралија тантум.  

Навешћемо и резултате студије о циркумбалтичким језицима, у којој се између 

осталог анализира и феномен речи које имају само множину (Дал–Коптјевскаја-Там 

2001). На основу међујезичких контаката у оквиру једне језичке породице, аутори тврде 

да је праиндоевропски језик (односно његове најмлађе фазе) имао велики број плуралија 

и дуалија тантум, док са друге стране угро-фински језици имају много мање развијену 

категорију множине, што се може видети и у томе што се у неким језициме ове групе 

чак ни парни органи не означавају множином, већ једнином (Дал–Коптјевскаја-Там 

2001: 631–632). Они такође наводе и две особине именица плуралија тантум. Једна је 

динамичност, која се огледа у томе што се њихова конкретна дистрибуција мења 

дијахроно, а што се може потврдити у различитим еквивалентима у оквиру исте језичке 
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 Ово не значи да сви језици имају плуралију тантум у својим системима; татарски нпр. не познаје ову 

појаву (Мељчук 1998: 11). 



 

21 
 

породице, нпр. дверь и двери у руском и српском. Друга особина је експресивност, која 

се огледа у постојању заједничких експресивних семантичких категорија, каква је нпр. 

лексичко-семантичка група именица које значе остатке, отпатке (И., 633), о чему ће 

више бити говора у поглављу о лексичко-семантичкој анализи плуралних речи. Аутори 

сматрају да дијахрони развој феномена плуралија тантум, открива природу саме појаве. 

4.2. Као што је познато, савремени српски језик има два граматичка броја – 

једнину и множину. У свом развоју имао је и трећи број, двојину. Ова језичка категорија 

тумачена је не само из лингвистичке перспективе, већ и из филозофске. Пишући о 

природи дуала Хумболт (1988) истиче да се обично сматра да се та категорија односила 

на означавање два предмета или појаве, наспрам једног појединачног и групе више 

предмета, што је узроковало да човек уочи истицање двојине и у подели на два пола, а 

даље и на уочавање парних предмета и појава. Такође, емпиријским опажањем света 

двојност се даље могла препознати и у опозицијама дан–ноћ, земља–небо, копно–вода 

итд. (Хумболт 1988: 64). Хумболт истиче да у корену свега лежи изворна дихотомија и 

да се мишљење своди на такве дихотомије (став и противстав, постављање и укидање, 

бивство и небивство, ја и свет) (И.). Гледано из ове перспективе двојина није 

једноставна опозиција према једном и мноштву, већ је у питању знатно комплекснији 

проблем. Категорија двојине је веома стара, али опет млађа од једнине и множине (исп. 

Гринбергова универзалија 34). Такође се јавила у праиндоевропском периоду, као 

последица потребе да се језичким средствима означе ствари које постоје само у пару 

(називи за очи и уши нпр.; исп. Малори–Адамс 2008: 56; Бикс 2011: 185). За разлику од 

једнине и множине, никада није имала целу парадигму, и иако се последња јавила у 

језичком развоју, убрзо је и нестала, што не значи да није оставила траг у другим 

језичким категоријама
15
. Поред тога што се употребљавала да означи два елемента, 

употребљавала се и као тзв. елиптични дуал, када се реч у дуалу односила и на неку 

другу, подразумевану (путем асоцијације), која се у том тренутку не именује (нпр. у 

санскриту реч Mitr   односи се на Митру и Варуну) (Клаксон 2007: 101). Упркос томе 
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 Јесперсен схвата губитак двојине као прогресивну особину једног језика (Јесперсен 1992: 206). 



 

22 
 

што већина језика данас нема категорију двојине у свом систему, у неколико десетина 

језика се и даље употребљава, у већини случајева са ограничењима. 

  

 

Слика 1: Мапа језика са дуалом
16

 

Ипак, наведене дихотомије нису се јављале обавезно у дуалу. У старогрчком и 

санскриту се парни делови тела
17

 јављају и у двојини и у плуралу (Клаксон 2007: 101). 

Претпоставља се да су у праиндоевропском овакви називи чешће имали облик двојине 

него једнине (Малори–Адамс 2008: 201). Чак и данас се неки од парних назива органа 

чешће употребљавају у множинском облику, што нам показују резултати истраживања 

фреквенције облика eye–eyes, ear–ears, arm–arms у енглеском језику (И., 200–201). Дакле, 

уочавамо да постоји тенденција у индоевропским језицима да се језички, на одређен 

начин, обележе предмети, појаве и сл. који се јављају у пару. Исто важи и за првобитни 

облик именице двери. Праиндоевропско *d
h
ur- се реконструише на основу значења које 
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 Према Thomas Wier, доступно на https://www.quora.com/Are-there-languages-other-than-Sanskrit-

which-in-addition-to-the-singular-and-plural-have-a-dual-number 

17
 Истаћи ћемо и пример из тохарског језика, у коме је постојао посебан облик за исказивање 

природног пара, тзв. парал (Фортсон 2004: 357). 

https://www.quora.com/Are-there-languages-other-than-Sanskrit-which-in-addition-to-the-singular-and-plural-have-a-dual-number
https://www.quora.com/Are-there-languages-other-than-Sanskrit-which-in-addition-to-the-singular-and-plural-have-a-dual-number
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континуанти имају у санскриту, латинском и пруском, који су често у облику дуала или 

плурала (Гамкрелидзе–Иванов 1995: 647). Већина индоевропских језика бележи ову реч 

у дуалу или плуралу, претпоставља се због тога што је денотат на који се односе долазио 

у пару (Фортсон 2004: 37). 
 

 4.3. Двојина као лингвистичка категорија интересовала је многобројне 

проучаваоце. Истаћи ћемо нека од најважнијих истраживања.  

4.3.1. Према Хумболту постоје три типа дуала: дуал који се везује за заменице ја 

и ти или у неким случајевима ми; дуал који се везује за појаву предмета који се јављају 

удвоје (очи, уши, двоструки удови тела, сазвежђа итд.), и трећи тип који се везује за 

општи појам двојства (Хумболт 1988: 57–58). 

 4.3.2. Белић у својој студији покушава да „осветли питања о чувању и губљењу 

двојине у словенским језицима” (Белић 2000: 277) и с тим у вези истиче да се „у свима 

словенским језицима прво изменило значење двојине, па су се тек доцније почели 

губити или за нове службе употребљавати стари двојински облици” (И.). Друга 

чињеница коју истиче је у вези са употребом двојине, а то је да постоје две основне 

категорије: слободна двојина и двојина уз број два (везана двојина). Ове категорије се у 

већини словенских језика трансформишу, и то тако да се слободна двојина модификује и 

губи значење двојине; таква ситуација се преноси и на везану двојину, што значи да се у 

српско(хрватско)м, руском, пољском и чешком двојина као синтаксичка конструкција 

губи (И., 277–278).  

Увидом у праиндоевропску епоху, на примерима из санскрита, Белић уочава 

наведене категорије дуала – слободну двојину, која се јавља код предмета бипартитне 

структуре, и везану, која се јавља уз бројеве „два” и „оба” (И., 279). Код именица у 

слободном дуалу целина је састављена од два дела, који се посматрају као несамостални, 

тј. као да не постоје одвојено од целине. Перцепција оваквих предмета је специфична – 

постоји јединство предмета који се састоје из два дела, али се не истичу „ни јединство на 
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рачун двојства ни двојство на рачун јединства” (И., 279). На примерима очи
18

 и руке 

уочава се јединство предмета који се увек замишљају „у два дела који се јасно сазнају” 

(И.). Белић закључује да се у старим епохама индоевропског језика дуал задржава „само 

дотле докле се, поред јединства предмета, и њихова два дела јасно аперцепирају” (И., 

279). Дакле, за ту првобитну двојину „главно је јединство предмета од два дела, а не два 

дела у јединству предмета” (И., 280).  

Белић затим наводи примере предмета у слободном дуалу „који су састављени од 

два дела, али код којих се такође један део не може употребљавати као засебан предмет” 

(маказе, врата) (И., 280). Од њих разликује именице које значе парне предмете (коњска 

запрега, воловска запрега), код којих се полази од две јединке, чија је двојност или 

позната или одређена природом ствари којој служе, чиме ови примери подсећају на 

анафорски дуал (И., 280).  

Везани дуал се јавља приликом употребе броја два. У овом случају се предмети о 

којима се говори наводе као два засебна предмета исте врсте, без постојања јединства, 

што значи да уз број два не постоје основне црте двојине, дакле, „немамо јединства у 

двојству, већ имамо просто два предмета” (И., 281). Белић затим износи веома 

интересантну претпоставку – он сматра да је уз број два стајао плурал у ранијим епохама 

праиндоевропског језика и да је тек у каснијим замењен дуалом (И., 281). Ова замена 

плурала (коју не доказује и за коју каже да се вероватно може доказати анализом 

морфолошких облика у праиндоевропском језику) дуалом у броју „два” последица је 

утицаја броја „оба”; он претпоставља да је у случајевима када је требало истаћи оба дела 

једног предмета, употребљаван облик „оба” уз дуал предмета (И., 281). На овај начин 

Белић прави везу између категорије двојине и броја два, јер се по његовом мишљењу они 

есенцијално разликују. „Двојина значи јединство у одређеном, природном двојству; а 

два значи – случајно двојство, два засебна предмета” (И., 281), што значи да су им 

полазне тачке у опозицији јединство–двојство. Трећи случај је у примерима са бројем 

оба, који „сједињава засебне предмете у заједницу, истичући у исто време и њихов 

засебни карактер: ’и један и други’” (И., 281). То значи да се појавила могућност да се 
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 Белић наводи примере на санскриту, ми ћемо их наводити преведене на српски језик. 
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помоћу збирног броја оба, код оних именица које значе јединство у двојству истакне 

њихово двојство у јединству („и једна и друга рука”). На овај начин Белић тумачи 

ширење категорије двојине на број два (И., 281).  

Белић даље наводи да је основно значење двојине било у супротности са 

употребом броја два и износи веома значајну претпоставку да се „употреба броја два са 

именицама не одликује […] ничим од употребе броја три, четири итд. са именицама” 

(И., 281). Он поново истиче да двојина не значи два предмета, већ целину од два дела и 

да је због тога двојина у другачијем односу са једнином од множине – двојину пореди са 

посебном врстом збирних именица, које су имале облик једнине (И., 281–282). Затим 

наводи да је двојина могла добити значење двојности као морфолошки облик (brata у 

значењу „два брата”), али да је то нова особина која није постојала у старијим епохама 

(И., 282).  

За наше истраживање веома је важан концепт парних предмета. Белић истиче да 

постоји веза између броја оба и значења слободног дуала. „Ако два значи случајну везу 

два предмета, оба, истичући сваки понаособ и полазећи од њихове двојности, у извесном 

их правцу обједињује” (И., 282). Управо могућност да се нека реч употреби са два или 

оба показује да ли је у питању облик двојине или плурала. Из тог разлога се Белић не 

слаже са Бругманом да је старословенско уста настало тако што се уз тај облик могло 

рећи „обоје”, а ни са Мејеом да су двери, врата, уста, ноздри и чрѣсла стари плурал, јер 

уз њих није стајало два (И., 282; Меје 1902). То значи да се Белић супротставља 

мишљењу да је двојина увек у вези са двојством лица и предмета; он не негира ово 

значење дуала, он га наводи као новију особину, која се касније развила (Белић 2000: 

282).  

Видели смо већ да се према степену самосталне употребе издвајају везани и 

слободни дуал. Трећи тип би био анафорски дуал, који се означава као полувезани. 

Бројем два се одређују два независна, појединачна предмета, док се двојином означава 

јединство два дела или два предмета. Анафорским дуалом се упућује на два позната 

предмета који се обједињују заједничком радњом (И., 282–283).  
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Белић износи и хипотезу о пореклу дуала у праиндоевропском језику. Он сматра 

да су наставци колективних именица у једнини, код којих је та колективност ограничена 

на двојство, постали продуктивни за грађење облика са таквим значењем (И., 285, у фн). 

Дакле, првобитно су постојале колективне именице у једнини, које су имале специфично 

значење јединства у двојству, те се тај облик лексикализовао као двојина (И.). Уколико 

је то јединство предмета у двојству његових делова мењало значење и почињало да 

значи јединство предмета без елемената обележавања двојства, тада је именица 

престајала да значи двојину. У зависности од тога да ли је њен облик био ближи једнини 

или множини, она је развијала тај облик, упркос значењу јединства; значење двојине се 

изгубило. О томе сведоче именице типа уста (И., 285). Да би именица имала слободну 

двојину, морала је да има два видљива дела, која су као двојство делова била и јединство 

предмета. Уколико је долазило до промена у перцепцији оваквих појмова, значење 

двојине се губило и оне су прилазиле или једнини или множини (И., 286). Овакве 

промене броја нису биле системске и јављале су се појединачно, што није утицало на 

целу категорију, већ само на оне именице „код којих осећање двојине, због измењена 

њихова значења, није било више живо” (И., 286). Како су текле те промене Белић 

илуструје анализом развоја облика уста. Он сматра да је у основици ове речи двојина 

именице *oṷstъ
19

 за коју тврди да је у прасловенском имала значење „усница”, па је 

*oṷst  морало значити „уснице”. Једнински облик се временом изгубио, уместо њега у 

значењу „усница” појавило се *oṷstьna, тако да је *oṷst  означавало целокупност уста, 

док се за уснице употребљавало ѹстьнѣ. У прасловенском је облик *oṷst  почео да значи 

номинатив и акузатив множине средњег рода, јер су ти облици били најприближнији 

наведеном облику (И., 286). Белић се, као доказ за ову претпоставку, позива на 

различите облике ове именице у европским језицима, наводећи да руски,француски и 

немачки имају реч у једнини, наспрам чешког rty (И., 286). У прасловенском, дакле, ова 

именица није више значила видљиво или јасно двојство у јединству, већ је почела да 

значи само један предмет (И., 287). Ова тврдња је веома важна за наше истраживање, јер 
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 Дегтјарјов за ову реконструкцију наводи да она не потврђује валидне податке компаративно-

историјске анализе (Дегтјарјов 1982: 72).  
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се наводи да је реч са значењем (и обликом) множине истовремено значила само један 

предмет. Сличну паралелу наводи и код примера ноздрва и нос (И., 287).  

Овакво тумачење је интересантно јер Белић сматра да не постоји законитост по 

којој једна именица добија једнински или множински облик. Аргумент због чега се неки 

облик посматра као један од та два јесте да му је „најближе по облику стајало”. Ми 

сматрамо да различити језици концептуализују
20

 и перцепирају појмове и речи на 

различит начин, што може бити одговор на питање зашто су уста плуралија тантум у 

српском језику, а нису у руском. Одговор би могао да има везе са тим што су за 

различите језике важне различите компоненте значења које говорници перципирају. У 

наведеном примеру уочавамо следеће компоненте које чине уста: горња и доња усна 

(усне), отвор, зуби, језик. Све то заједно чини усну дупљу. Очигледно је да је за један 

језик отвор или дупља компонента која више утиче на концептуализацију од усана и 

отвора са додатним деловима заједно. Сматрамо да је у тумачењу оваквих облика 

неопходно да се у обзир узме и семантички елемент, а не само морфонолошко 

уобличавање према постојећем моделу. Навешћемо и тумачење Лашкове која наводи и 

једну специфичну особину бугарског језика – он захтева симетрију у номинативној 

парадигми, јер она представља знак диференцијације, те због тога облици типа уста, 

који су у српском множина, не само што имају облик једнине у бугарском, већ имају и 

нови симетрични множински облик (уста–усти) (тзв. секундарна унификација 

парадигме) (Лашкова 1982: 109–110) (Букулијев 1986: 391). Дакле, уз Белићеву теорију о 

морфолошкој сличности, на основу примера из бугарског језика, можемо говорити и о 

инхерентним својствима језика која утичу на развој облика.  

Белић сматра да је у основној представи ових именица јединство органа, а не 

њихово двојство, за шта претпоставља да је могло узроковати губљења двојине (И., 287). 

Добијени морфолошки облик – плурални, могао је бити и другачији, једнински, што се 

види из лексеме груди, која је у руском једнина грудь; слично је и са именицама двьри и 
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 Под појмом концептуализација мислимо на колективну интерпретацију речи. 
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врата
21
, које у старословенском значе множину (И., 287). Та множина коју имају 

именице које значе врата се своди на двојину. И Пецо потврђује да су у питању 

множински облици у старословенском; наводи да именице овог типа у старословенској 

епохи нису имале двојину, што важи за све именице сингуларија и плуралија тантум
22

 

(Пецо 1984: 42). Белић наводи и занимљиву тврдњу да су прва једнокрилна врата која су 

названа именицом двери могла учинити да се ова именица више не осећа као дуал, те да 

се приклони одређеном типу именица према блиским гласовним и морфолошким 

особинама (Белић 2000: 287).  

Губљењем двојства у јединству, које је могло бити последица нове перцепције 

јединства предмета уместо ранијег двојства, или измене самог предмета по саставним 

деловима (као у примеру врата), некадашњи именички облик двојине је под утицајем 

морфолошке сличности, прилазио множини или једнини (И., 288).  

Наше мишљење је да у наведеним лексемама утицај морфолошке сличности није 

довољан разлог за преобликовање категорије броја. Сложили бисмо се са овом тврдњом 

да наведени језици немају у својим системима и облике којима би се приклониле 

неодабране форме (нпр., руски би могао да има облик *двери, што је множински облик 

одабраног дверь; у српском језику се користи, додуше ређе, облик двер у једнини). 

Сматрамо да је концептуализација ових појмова битна за облик у коме ће се користити. 

Као и код тумачења именице уста, и у овом случају се можемо фокусирати на отвор, а 

не на целину коју чине отвор и сегмент који га затвара (из колико год делова да се 

састоји).  
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 У бугарском језику су се именице vrata, kola, usta уобличиле према морфолошки сличним 

именицама које у номинативу једнине имају наставак -а, те су добиле значење једнине (ustata go boli) 

(Белић 2000: 385). Лашкова наводи да се у бугарском запажа тенденција ка смањивању групе именица 

плуралија тантум, за које каже да представљају „прастари начин рашчлањивања језичке стварности”; 

и она сматра да су у питању облици старог дуала (Лашкова 1982: 109).  

22
 У старословенском језику су постојали и примери за дуалија тантум: дъва–дъвѣ, оба–обѣ 

(Пецо 1984: 42). За разлику од друге две тантум појаве, она се, као ни двојина, није одржала у српском 

језику. 
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У следећој етапи у развоју језика,старословенској, продужава се прасловенска 

традиција, и у њему се употребљавају сва три типа дуала, с тим што је слободни дуал 

другачији од прасловенског, јер „подвлачи више јединство предмета или припадање 

извесног двојства једном предмету” (Белић 2000: 289). Као пример за слободни дуал 

навешћемо орган од два дела, који се приписује једном лицу, или два предмета која по 

својој природи чине јединство, један пар (И.).  

Белић истиче да у словенским језицима и синдетски дуал има велики значај. Он 

се употребљава у случајевима када су два различита предмета везана у некакву целину, 

нпр. заједничким предикатом (И., 297–298). Код двојине личних заменица уочава се 

сличност са синдетским дуалом – ја и ти, ја и он, нас двоје, ти и он, вас двоје (вѣ, ва). 

„Дуалом личне заменице замењује се синдетски дуал или се добија претстава о 

синдетском дуалу којега су два засебна предмета везана у целину тиме што се сматрају 

као прво или друго лице, тј. што два лица чине или прво лице или друго” (И., 298).  

За Белића је од важности и питање „на који је начин слободни дуал дошао до 

плуралског значења и који је значај био тако измењеног значења слободног плурала за 

целокупни развитак дуала у словенским језицима” (И., 311). С тим у вези наводи да се 

код именица типа уста мењала представа о самом предмету
23

 и то тако што је значење 

„усне” прелазило у значење „усна дупља”, „усни отвор” и сл. (И., 311).  

 Из свега наведеног можемо закључити да је Белић сматрао да је у основи 

именица које означавају парне органе јединство органа, а не њихово двојство. Он тумачи 

да је то двојство могло довести до губљења двојине и добијања морфолошког плурала 

исто тако као што је могло довести до добијања морфолошке једнине – потврда је 

именица груди (мн.) која у руском језику има облик грудь (јд.). Такође, и именице двери 

и врата у основици имају стару двојину, али значе множину (још) у старословенском 

(И., 287). Закључује да је, чим се губило двојство у јединству, настала могућност да 
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 Белић наводи именицу врата као пример за предмет који се изменио по саставним деловима (И., 

288). 
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именички облик раније двојине под утицајем морфолошке сличности приђе множини 

или једнини (И., 288).  

4.3.3. Не слажу се сви проучаваоци да су ови Белићеви ставови исправни. 

Дегтјарјов сматра да тумачење множинских именица, које се заснива на семантичкој 

анализи изражавања сложене структуре нема лингвистичку вредност (Дегтјарјов 1982: 

65). На примеру часы, он објашњава да је настанак именица овог типа у вези са 

метонимијским преносом множинског облика са значењем „време, сати”, на предмет 

намењен њиховом мерењу, тј. уопштено говорећи, лексикализација множинског облика 

са новим значењем је последица промене значења метонимијом (И.).  

Даље се у раду супротставља мишљењима других проучавалаца. Замера Брауну 

(1930)
24

 што за семантичку основу плурализације узима збирно значење множине, као и 

то што не образлаже „дубинске семантичке везе између значења збирности и множине” 

и одбацује етимолошку анализу називајући је субјективном, већ даје предност 

компаративно-историјској анализи, коју заснива на свом семантичком опису датих 

појава (И., 66). И Браун наводи да су уста, врата, двери стари облици двојине (Браун 

1930: 2), за шта Дегтјарјов тврди да је нетачно. Он даље негира Браунову теорију о 

збирности као творбеном типу који се јавља у епохи настанка писмености (И.).  

Дегтјарјов каже да се у старим словенским језицима двојина употребљавала за 

изражавање споја два предмета у коме су они чували функционалну самосталност и 

појединачност; спој два предмета којим би настао нов предмет би се означавао 

множином. То се односи на било које мноштво у јединству новог предмета, не само у 

словенским језицима, већ и у индоевропским, оно би се означавало облицима множине, 

али и једнине (И., 72–73). Он износи и да двојина није имала збирно значење (И., 73). 

Овакво тумачење двојине упућује нас на то да он не узима у обзир слободан дуал.  

Дегтјарјов истиче да у историји словенских језика не постоје никакви трагови 

преобликовања двојинских облика у облике плуралија тантум, иако се двојина стопила 
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 Белић вероватно није имао приступ Брауновом раду; обе студије су објављене почетком тридесетих 

година, за разлику од Дегтјарјова, који свој рад пише пола века касније. 
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са множином (И., 73). Каже и да је двојина функционисала само у односу са једнином и 

да је било немогуће семантичко осамостаљивање двојине као самосталне номинативне 

функције (И.).  

4.3.4. Маројевић (1984) у свом раду дискутује о раду Дегтјарјова, оповргавајући 

његове тврдње. Поред замерки које су у вези са методологијом, он истиче да Дегтјарјов 

није водио рачуна о „времену фиксирања облика и фактору измењеног језичког осећања 

после губљења двојине” (И., 50). Затим на истим примерима као и руски научник, 

наводи доказе у корист Белићевих тврдњи, а и сам наводи примере из топонимије, који 

потврђују његово становиште (И., 52). Закључује да се код именица плуралија тантум 

издваја посебна група која је настала плурализацијом дуалских облика, која се вршила у 

време када је двојина била жива категорија (у прасловенском), односно у време када 

двојина нестаје из употребе и меша се са множином (И., 52).  

  4.3.5. Навешћемо и мишљење које се незнатно разликује од два супротстављена 

која смо навели. Потебња (1888) исцрпно анализира категорију множине и издваја 

различите типове множинских облика у руском језику (издваја хиперболичну 

множину
25
, сложене предмете, дељиву материју, места, времена и стања, која се јављају 

у многим језицима) (Потебња 1888: 1). У групу именица које се јављају само или 

већином у множини убраја и оне које имају различита значења у једнини и множини (И.: 

15). За симетричне предмете који се састоје из две половине у језику који има двојину 

сматра да би требало да се јаве у двојини, не у множини (Потебња 1888: 17). Такође 

истиче и то да се промена двојине у множину, уколико се десила, десила веома давно, 

пре нестанка двојине (И.).  

4.4. Дакле, имамо супротстављене две струје – једну која сматра да су множински 

облици именица типа врата, уста настали од старих двојинских облика (Белић, 

Маројевић), и другу која сматра да су у питању множински облици (Меје, Дегтјарјов), и 

додаћемо трећу (Потебња), који се не опредељује јасно за једно од ова два 

супротстављена мишљења. За наше истраживање именских речи које се јављају само у 
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 У хиперболичну множину спадају и ауторско ми и употреба множине у персирању (Потебња 1888: 

3–4). 
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множини у савременом језику није толико важно да се одлучимо за једну од ових 

теорија, то је значајно проучаваоцима историје језика. За нас је важно да истакнемо 

различити поглед на порекло именица бипартитне структуре, будући да у нашем 

корпусу централно место заузимају управо именице које се данас састоје, или су се 

некада састојале из два сегмента. Уколико би ипак требало да се определимо за једну од 

ових струја, рекли бисмо да нам је ближе тумачење да је један тип именица плуралија 

тантум настао плурализацијом некадашњих облика дуала. Овај став ћемо образложити у 

поглављу о неологизмима. 

4.5. Да бисмо утврдили да ли постојање трећег члана категорије броја (двојине) 

утиче на именице плуралија тантум, сагледали смо стање у словенском језику блиском 

српском, који и даље има ову категорију. Од словенских језика само су старословенски, 

лужичкосрпски и словеначки језик задржали двојину. Нас интересује словеначки, који 

као и српски припада јужнословенској групи језика, те ћемо навести какав је однос 

између двојине и именица плуралија тантум у овом језику. Видели смо да у 

старословенском језику именице плуралија тантум нису имале двојину (Пецо 1984: 42). 

Претпостављамо да ће слична ситуација бити и у словеначком језику. У словеначком 

језику постоје речи које се јављају само у множини, и код њих је, као и у српском језику, 

семантички неутрализована опозиција између једнине и множине. И у словеначком 

језику их је могуће нумерички квантификовати (уколико су бројиве), укључујући и 

множински облик en (нпр. ena vrata), као и помоћу лексеме par, што су такође сличности 

са српским језиком (Ђукановић–Пипер 2009: 317–318; Пристли 1993: 413). Оно што је 

различито, а што има везе са категоријом двојине јесте појава именица које се најчешће 

користе у двојини и које се односе на особе различитог пола (нпр. zakonca – 

супружници) (Ђукановић–Пипер 2009: 318).  

Двојина у словеначком није обавезна, користи се обично уз бројеве dva и oba; чак 

је и у примерима парних предмета и органа факултативна (Пристли 1993:400–401). Иако 

у свом систему има ову категорију, словеначки језик није сачувао основне црте старе 

двојине, већ његов дуалски систем представља „метаморфозу прасловенског двојинског 

система” (Белић 2000: 316). Та промена се огледа у употреби множине уместо слободне 
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двојине и већ споменутој употреби дуала уз бројеве dve и obe (И., 316). Дакле, у 

словеначком језику су анафорски и синдетски дуал доминантни, а бележи се и појава 

новог слободног дуала, који је у вези са означавањем одређеног и познатог. Такође, 

именице usta, vrata, duri имају облик множине, али Белић истиче да су тај облик имале 

још у прасловенском (И., 317). Белић наводи и интересантан пример:  

njene grudi merijo fanta v prsi kakor razbeljena trna  

за који каже да је потврда за нову врсту дуала, јер у тој реченици „grudi има значење 

множине, оно што се са том именицом пореди стоји у дуалу. Јасно је да 'razbeljena trna' 

значи 'два обељена трна'“ (И., 317). Оно што Белић овде не примећује јесте да именица 

grudi припада именицама плуралија тантум, као и наведене usta, vrata, duri, за које је већ 

истакнуто да имају облик множине. Релација која постоји између ових именица и 

конгруентних елемената, као у наведеном примеру, показује нам да се оне не 

перцепирају као права множина, јер би у том случају и конгруетни облици били 

множински. Пипер сматра да се у савременом словеначком језику дуал замењује 

плуралом у случајевима који се односе на парне делове нечега, осим када се наглашава 

број (Пипер 2008: 160).  

Можемо закључити да трећа грамема броја у словеначком језику не утиче на 

множинске речи, јер је у питању слој који се давно стабилизовао у језику, али да постоје 

извесне промене на синтаксичком плану, пре свега у вези са конгруенцијом. 
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5. Категорије броја и бројивости у српском језику  

 

5.1. Категорија броја 

 

5.1.1. Категорија броја представља могућност језика да на граматичком, 

морфолошком нивоу, помоћу различитих облика једне речи, искаже да ли се та реч 

односи на један или више предмета или појава. Најчешће се реализује као опозиција 

једнине (сингулара) и множине (плурала) (Симеон 1969: 168), али се у неким језицима 

јављају и дуал, тријал, квадријал итд. за означавање два, три односно четири итд. 

предмета или појаве, па чак и паукал
26

 за означавање мало предмета или појава (Корбет 

2004: 1). Дакле, категоријом броја се изражава однос између свих елемената исте врсте с 

једне стране и једног елемента из те врсте с друге стране (Тафра 1986: 221–222) и њена 

реализација зависи искључиво од екстралингвистичке стварности, будући да говорник, у 

зависности од говорне ситуације, бира који ће облик употребити (Мерк 1983: 118).  

Језици који у свом систему имају тријал и квадријал су ретки, много ређи од оних 

који имају двојину, јер домен граматичког броја ретко разликује бројеве веће од три 

(Херфорд 1990: 111). Разлог томе што се дуал чешће јавља од тријала може се тумачити 

у вези са „већом употребном вредношћу метода који се односи на тачно две ствари, у 

поређењу са методом који се односи на тачно три ствари” (И.). Према Гринберговим 

универзалијама, постојање категорије тријала условљено је постојањем дуала у језику; 

такође, постојање дуала условљено је постојањем плурала (Гринберг 1963: универзалија 

34). С друге стране, не познаје сваки језик категорију броја, тј. њене реализације у виду 

једнине и множине. То не значи да у тим језицима не постоји могућност исказивања 

различитог броја елемената о којима се говори. Језици који не познају категорију броја 

ипак имају начине да искажу различит број онога о чему говоре, помоћу бројева и 

квантификатора (кинески нпр.).  

                                                           
26

 Ханс Микелсен у свом раду о конгруенцији у српскохрватском језику паукал посматра као трећи 

граматички број (Микелсен 1984: 75). Поповић и Станојчић такође издвајају паукал (Станојчић–

Поповић 2014: 282). 
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 5.1.2. Српски језик је један од језика који има двочлану категорију броја. Додуше, 

такво стање бележимо у савременом језику; видели смо да је у старијим фазама развоја 

имао и двојину, која је у великој мери утицала на данашње облике, пре свега у 

деклинацији (исп. Белић 2000). Иако није означен као трећа супкатегорија, у српском 

језику постоји и паукал – облик који се јавља у синтагмама са бројевима два, три и 

четири
27

 и оба(два). Као лингвистички термин паукал се искључиво везује за бројеве и 

немогуће га је употребити без њих; према Корбету овај термин се везује уопштено за 

употребу с мањим бројевима (Корбет 2004: 23). У српском језику паукал се спомиње у 

неким граматикама, али се не јавља равноправно уз основне чланове категорије броја. 

Поставља се питање оправданости увођења ове супкатегорије. За лингвисте је свакако у 

питању посебна категорија, јер поред евидентних морфосинтаксичких особености могу 

да препознају и акценатске финесе, које им пак омогућавају да успоставе дистинктивну 

(и самосталну) категорију. За друге је то ипак генитив једнине (овакво тумачење би 

омогућило и аргументе за изједначавање датива и локатива). Ако направимо паралелу са 

руским језиком, видећемо да и он има само једнину и множину и да се ограничена 

употреба посебног облика уз бројеве мање од пет не сматра за паукал (Корбет 2004: 

40)
28

.  

5.1.2.1. Наше поимање категорије броја увелико ће се заснивати на чињеници да 

српски језик познаје категорију броја (и то једнину и множину
29
), која се препознаје код 

свих променљивих речи. Ми ћемо се фокусирати на категорију броја код именских речи. 

Претпостављамо да је у основи категорије броја могућност спознаје себе, другог и 

трећег као различитих јединки, односно спознаја могућег заједништва. Други моменат 

важан за разумевање ове категорије је математички, способност спознаје бројева и оног 

што они означавају
30

. Језик проналази начине да искаже број; с једне стране постоји 

                                                           
27

 У хрватском језику се за облике паукала користи и термин malina.  

28
 У турском језику нпр. уз бројеве се увек налазе именице у једнини. 

29
 Двојину и паукал ћемо оставити по страни, али ћемо их имати у виду. 

30
 Бодуен де Куртене пореди категорију множине са аритметичким или алгебарским збиром у 

математици, док категорију збира везује за интеграле (Де Куртене 1963: 316).  
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математички нумерички систем који се преноси у језик, осамостаљује као посебна врста 

речи, а са друге стране ту је и језички механизам у виду категорије броја
31

.  

Претпостављамо да ће, уколико наведене апстракције постоје, и језик имати 

средства којима ће их исказати. За наше говорнике постоји опозиција један и више од 

један, што се, како смо видели, рефлектује и на стање у језику. Дакле, категорија броја 

носи имплементирану бројевну вредност, и то у виду наведене опозиције, што значи да у 

српском језику свака променљива реч садржи и информацију којој категорији броја 

припада (сингулар или плурал). Ипак, неки проучаваоци сматрају да лингвистичко 

поимање броја није у складу са опозицијом јединичности и нејединичности из реалног 

света (Тафра 1986: 222). То се, иако категорија броја представља стабилан језички 

систем, огледа у постојању изузетака, који се не уклапају у потпуности у овај систем. У 

питању су тзв. дефективне именице
32

 (термин према Симеон 1969: 213–214), које се 

јављају или само у једнини, или само у множини. Према речима Рамиле Ђорђевић, ове 

именице су „бројно променљиве и бројно непроменљиве” (Ђорђевић 1984: 139). 

На први поглед одступање од устаљене парадигме у домену броја требало би да 

значи да наведени облици означавају или само један или само више предмета или појава, 

на шта нас упућује њихов граматички облик. Насупрот томе, дефективни облици не 

означавају само број на који нас њихов облик упућује. Тако речи које се јављају само у 

множини, својим множинским обликом означавају не само множину, већ и једнину 

(мноштво и јединичност). У основи овакве појаве јесте семантичка структура наведених 

речи. Наиме, према речима Димке Сааведре, особина денотата „намеће неко семантичко 

ограничење формално-граматичкој парадигми датог језичког средства, тако да се у 

резултату успоставља синхрон између особине денотата и граматичке парадигме” 

(Сааведра 1999: 27). Она сматра да речи са дефективном категоријом броја имају 

семантичку структуру, која се у случају именица плуралија тантум одликује тиме што се 

                                                           
31

 У српском језику постоји проблем вишезначности лексеме број – односи се на врсту речи, 

математички појам и граматичку категорију (употребу у значењу бројке нећемо узимати у обзир). 

32
 Бранка Тафра за пунозначне речи које немају све очекиване граматичке категорије употребљава 

термин „nepravilnici”, преузет из Slovnice hrvatske za srednja učilišta, аутора Адолфа Вебера (Тафра 

2000а). 
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у њој препознају елементи два и више, а што је последица особине денотата (И., 28). 

„Множински облик указује на то да је именовани денотат сложен, али природа те 

сложености није ограничена на пуку умноженост елемената који би били именовани 

одговарајућим једнинским обликом” (Лангакер 2008: 132). Са овим мишљењем се 

слажемо, с тим што сматрамо да се наведене особености денотата манифестују помоћу 

одређених сема. Плуралност облика заснива се на семама плуралности, које свака од 

множинских лексема садржи (о томе ћемо више говорити у поглављу о лексичко-

семантичкој структури множинских речи). Дакле, на делу имамо преображавање света у 

језик, што као последицу има да одређене особине именованог појма морају да се 

истакну у номинализацији. У нашем случају та особина јесте множинска компонента у 

значењу
33
. Најефикаснији начин да се оно истакне јесте помоћу категорије броја. 

Множински облик имплицира више од један, и то је примарна информација за 

говорника. Секундарна је усклађивање те информације са доменом, тумачи се да ли се 

употребљени облик односи на један ентитет или више њих. У нашем случају, пошто се 

односи на један појам, апстраховаће се сема плуралног значења, јер је она та која 

условљава множински облик домена. Ипак, морамо нагласити да ова множинска 

компонента значења није увек очигледна и да се код многих именица не препознаје на 

први поглед (нпр. код именица врата, леђа итд.). Код таквих именица говорници често 

не препознају да се ради о множинским именицама. Осим нетранспарентне семе 

плуралности, наведене речи имају и наставак који је доминантан за именице женског 

рода у једнини, што такође може бити разлог нераспознавања множинског облика. На 

основу анкете
34

 која се тиче препознавања броја, можемо закључити да конгруенција 

                                                           
33

 Токмађан за именице које се употребљавају само у множини у руском језику истиче да оне имају 

збирно значење и дели их на именице са збирним значењем, именице са градивно-збирним значењем и 

именице са апстрактно-збирним значењем (Токмађан 1958: 83).  
34

 Бранка Тафра је спровела анкету међу студентима језика у Загребу као и професорима хрватског 

језика у средњим и основним школама у вези са препознавањем рода и броја код именица; резултати 

те анкете показују да се именице колица, вешала и леђа препознају као именице женског рода (Тафра 

2013: 51–52).  

За потребе овог рада и ми смо спровели анкету међу двадесетак испитаника; пола су били студенти 

Филолошког факултета. Питање на које су одговарали је било: ког је рода именица леђа; резултати 

показују да чак и они који увиде да је у питању множинска именица одговарају да је реч о женском 

роду, као и они који не уочавају плуралност. Што се категорије броја тиче, већина испитаника је 

препознала множински облик, студенти су чак и именовали појаву термином плуралија тантум. Поред 
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има удела у перцепцији категорије броја код именица. Леђа се у већини случајева 

препознају као именица у множини, јер имају граматичку конгруенцију, док се именица 

деца такође перцепира као именица у множини, највероватније због семантичке 

конгруенције (боле ме леђа : деца се играју). Ниједна од ових именица не може се наћи у 

једнинској конгруенцији – *боли ме леђа : *деца се игра, што сигурно утиче на наше 

доживљавање категорије броја код именица овог типа. Дакле, уочавамо да је 

дефективност категорије броја стабилна особина српског језика, за разлику од нпр. 

бугарског, у коме су се старе словенске именице плуралија тантум приклониле 

именицама женског рода једнине, према наставку -а, што се онда проширило и на 

именице које иницијално нису имале множинско -а, већ друге множинске наставке 

(гусли, ръченици, броеници, ножици, ясли → гусла, ръченица, броеница и дублетно 

ножици/ножица, ясли/ясла) (Сааведра 1999: 29).  

5.1.2.2. Други тип именица у коме се уочава наведени несклад између граматичке 

и семантичке множине јесу збирне именице. Оне једнинским обликом означавају 

мноштво, те се на тај начин приближавају именицама у множини, а самим тим и 

именицама плуралија тантум. Збирне именице означавају један збирни појам који је 

састављен из безброј сегмената, за разлику од множине, која се односи на бројиву 

множину истоветних и засебних елемената (Стевановић 1975: 183). Такође, и градивне 

именице које најчешће имају само једнински облик
35
, често се доводе у везу са значењем 

мноштва (мисли се на оне градивне именице које се састоје од неизбројивог мноштва 

елемената какве су грашак, шећер, песак и сл.). Дефективност која је у вези са 

категоријом броја приближава ове именице, те је у неким случајевима неопходно да се 

                                                                                                                                                                                 
ове именице, задали смо и именицу деца, која је подједнако препознавана и као именица женског и 

као именица средњег рода, махом означавана множином или обликом „збирна именица”.  

35
 Д. Томић Анић анализира да ли је могућа употреба множине код градивних именица и закључује да 

множински облици градивних именица „по правилу значе или скуп различитих врста материје 

означене градивном именицом или скуп одмерених количина те материје” (Томић Анић 2017: 225). Д. 

Лилић ову употребу градивних именица у множини назива интерверзија броја и описује је као 

прелазак из домена граматичке категорије броја у стилистичку, чиме се проширује значење речи 

(Лилић 1984: 311). За Сааведру овај механизам представља начин да се надокнади дефективност код 

градивних именица, али се са тим мишљењем не слажемо, јер се значење и употреба нових облика 

разликују од примарног значења градивних именица (исп. Сааведра 1999: 28).  
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направи паралела међу њима (нпр. у вези са облицима пилићи, богиње, мекиње итд.). На 

овим примерима видимо да морфолошка категорија броја није једини начин да се у 

језику искаже број. Наведеним именицама (колективним и градивним) исказује се нешто 

чији је број нумерички неизбројив, али вероватно већи од пет, а оне се јављају у једнини 

(овај број наводимо јер се језички разликује од два, три и четири, и захтева другачију 

конгруенцију; семантички би се сви ови бројеви сврстали у исту групу [веће од један], 

али граматички број пет захтева допуну у другом падежу
36

 и односи се на плурал). Тако 

и именице плуралија тантум, иако се јављају у множини, веома често означавају један 

ентитет. Ови ентитети могу бити избројиви или неизбројиви, што спада у домен 

категорије бројивости. Ова категорија је блиска категорији броја и темељи се на 

критеријуму истоветности, који омогућава именицама да их бројимо (Бејкер 2004: 106).  

Већ смо напоменули да се број пет наводи као број који захтева допуну у 

множини. Тафра (Тафра 2000в: 268 у фн) наводи и смелу тврдњу да „imenice uz koje stoje 

samo brojevi manji od pet (dva djeteta, tri teleta, četiri brata…) nemaju množinske oblike te 

zbog toga ne pripadaju brojivim imenicama. Uz njih se brojevi 2–4 ne sklanjaju”. Именице 

које наводи као пример за небројивост јесу именице које немају граматичку множину, тј. 

облик граматичке множине се не употребљава (*детета, *телета, *братови). Уместо ње 

се употребљавају облици тзв. суплетивне множине. Сматрамо да је овај термин 

проблематичан, јер се збирне именице не могу посматрати као множина
37
. Једна од 

основних компоненти њиховог значења јесте мноштво (тј. множина), али употребом 

термина суплетивизам имплицирамо да ћемо говорити о граматичком облику и о 

                                                           
36

 Гледано из перспективе логике и психологије тај број би био већи од седам, јер је то максималан 

број елемената које можемо појмити једним опажајем, што значи да би број већи од седам вероватно 

денотирао праву множину. Перцепцијом без бројања, дакле, у једном опажају, може се појмити шест 

или седам елемената (Херфорд 1990: 92–93). 

37
 Едвард Станкјевич, говорећи о термину збирна множина, наводи примере јагњад, пилад и телад као 

илустрацију за ову појаву; он такође истиче да су могући сингулативи, додуше у облику деминутива, 

као и регуларне множине – јагњић, пишће, телац, јагањци, пилићи, теоци (Станкјевич 2000: 1061). С 

друге стране, М. Ивић сматра да „употреба збирних именица у функцији суплетивне множине у 

српскохрватском остварује се под јасним граматичким условом: поменути облици у служби множине 

морају имати тип деклинације другачији од оног који имају одговарајући облици једнине. Њихов 

граматички род мора такође да се разликује” (Ивић 1964: 34). 
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облицима који немају исти корен
38
. Човек–људи, добар–бољи, типични су примери за 

суплетивизам. Примери типа дете–деца, теле–телад, брат–браћа, пиле–пилад–пилићи 

нису. Овде је посреди семантички суплетивизам, те бисмо за овакве случајеве 

употребили термин семантичка множина. Изнећемо два тумачења у вези са употребом 

збирног уместо множинског облика. Прво, пошто у језику не постоји, тј. прецизније, не 

користи се множински облик наведених именица, а именовани појмови се перцепирају 

као избројиви и могу се замислити у множини, уместо множинског облика користи се 

семантички најближи облик којим се именује мноштво, што су збирне именице. Друго 

тумачење би било у складу са наведеним Бранке Тафре, да збирни облици имплицирају 

небројиво мноштво, мноштво за које није важан прецизан број, те да се због тога ове 

именице ипак сврставају у небројиве именице. Томе у прилог иде чињеница да је у 

питању специфичан лексички слој, веома стар, који везујемо за човека, његову породицу 

и место становања, оно што га окружује и чиме се бави. Могло би се протумачити да већ 

број пет за ове именице означава некакав скуп, збир, (затворену) целину. С друге стране, 

као противаргумент можемо навести чињеницу да бисмо наведеним именицама могли 

супротставити неке друге именице сличног значења, које имају регуларну множину нпр. 

син, унук. Такође, треба имати у виду и чињеницу да именице које означавају одрасле 

јединке животиња које би се сврстале у ову групу (пиле, теле и сл.) имају регуларне 

облике множине и бројиве су – крава/во, кокошка/петао. Посебно ћемо истаћи и то да је 

могуће употребити бројне именице за квантификацију оваквих именица – двојица браће, 

троје унучади; дакле, наведене именице су свакако бројиве, и у филозофском и у 

лингвистичком смислу. 

5.1.2.3. Однос између збира и множине огледа се у односу збирних и множинских 

именица
39

 и можемо га посматрати у релацијама типа пилад–пилићи, телад–телићи итд., 

                                                           
38

 Суплетивна множина може бити допунска множина за оне речи које у парадигми не реализују 

множински облик, али је њихово значење такво да се могу исказати и у облику множине, о чему ћемо 

више говорити приликом анализе лексема човек–људи.  

39
 Према Лангакеровим речима исти ентитет можемо да замислимо на различите начине, 

наглашавајући или умањујући одређене аспекте. Множинским обликом можемо истаћи индивидуалне 

конститутивне елементе, односно једнинским обликом нагласити хомогеност масе (Лангакер 2008: 

131). Избор неке од ових јединица зависи од наше комуникативне намере (И.).  
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тј. у оним примерима који се односе на именице које немају системски облик множине, 

већ се уместо њега употребљава семантичка множина у виду збирне именице или 

множинског облика на -ићи. У вези са тим разматрали смо колико језичка слика света 

утиче на употребу једног или другог типа. Већ смо изнели претпоставку да, логички 

гледано, множина може да се односи на број елемената који је већи од оног што 

перцепирамо једним опажајем, али да су језичка средства којима се она исказује у вези 

са нешто мањим бројем (пет), али само у случају да у исказу употребимо број. 

Поставићемо и питање да ли је максимални број елемената које перцепирамо једним 

опажајем збир или множина. У опажају се диференцира тачан број елемената, тј. могуће 

је да се они издиференцирају. Међутим, у једном опажају ми можемо препознати и масу 

(нпр. грашак, људе на демонстрацијама, поље цвећа), у којој не можемо да препознамо 

тачан број елемената. На питања када у опажају почиње збир, када престаје збир, када 

почиње односно престаје множина, веома је тешко дати коначан одговор. Оно што је 

есенцијално за ове две категорије јесте да се језичким средствима може утврдити да се и 

множина и збирност односе на број већи од два (укључујући два) – два ученика су 

ученици, два брата су браћа. Додуше, уочавамо да у првом делу ове једначине не стоје 

множински облици, који се јављају тек уз бројеве веће од четири. На питање да ли ћемо 

употребити збирну именицу или именицу у множини сматрамо да није могуће дати 

коначан одговор, јер на одабир једног од ова два типа утиче дијалекатска база која је у 

основи нечијег говора. Неки дијалекти не познају збирне именице на -ад (нпр. косовско-

ресавски), те ће се код говорника с тог подручја јављати облици на -ићи. Имајући у виду 

распрострањеност дијалеката сматрамо да ће данас, у савременом језику, именице на -ад 

бити у благом заостатку у односу на плурални облик. Ову појаву бележимо и код других 

именица средњег рода, обично деминутива (нпр. бипчићи, бирићи, дињчићи, зверчићи, 

јањићи, теоци, ћурићи), који се у речницима дефинишу као суплетивна множина од X. 

Бележе се и обрнути примери, да се уз именице средњег рода, у виду напомене у 

загради, наводе облици на -ад и -ићи као тзв. суплетивна множина:  

аковче, -ета с (мн. аковчета; супл. мн. аковчад) а. хип. од аков. 

асурче (асурче), -ета с (супл. мн. асурчићи) дем. од асура.  
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ашовче и ашовче, -ета с (супл. мн. ашовчићи) дем. од ашов. 

Управо облици именица на -ићи, типа пилићи, због својих карактеристика 

завређују нашу пажњу. Они имају множински облик и означавају мноштво, али у себи 

садрже и сему деминуције, тако да се на основу таквих облика могу извести и 

деминутиви типа пилић. Суфикс -ић јављао се како у деминутивима, тако и у облицима 

који означавају младунчад, и употребљавао се паралелно са суфиксима -е и -че, што је 

довело до паралелне употребе, као у примерима лавче–лавчад, лавић–лавићи (Стакић 

1984: 309). Према мишљењу В. Јовановића (2010: 40 у фн) једнински облик је настао од 

множинског на -ићи, што није уобичајено у језику, јер се множински облик изводи од 

једнинског. Дакле, постојали су паралелни деминутиви нпр. паче и пачић изведено од 

патка, те се -ић јављало и код именица типа пиле као наставак за множину, а онда је 

према том множинском облику настао и облик за једнину типа пилић (И.: 310). Стакић 

сматра и да говорници због свог језичког осећаја не могу да успоставе деривациони 

однос измећу именица теле и телићи, за разлику од деривационог односа теле–телад, 

што као последицу има продуктиван деривациони тип (И.: 309). Могуће је да именице 

средњег рода на -е које означавају младунчад имају семантичку множину јер се односе 

на оба пола (исп. Прањковић 1984: 173). Такође, постоји и тумачење да се овај тип 

именица јавља у једнини, без облика множине, јер се аналошки повезује са двосложним 

хипокористичким антропонимима типа Раде, Вуле, Дуле, Миле и сл. (исп. Тјапко 2010: 

24).  

Збирне именице се посматрају као скуп, целина, одвојена и самостална. Тај скуп 

је ограничен, али употреба збирне именице имплицира неизбројив број елемената. Сема 

збирности, која је једна од основних сема у значењу ових именица јавља се и код једног 

типа именица плуралија тантум. За овај тип именица број елемената је такође немерљив. 

Слично је и код градивних именица, које су сингуларија тантум, код којих је практично 

немогуће утврдити од колико се елемената састоје, јер је то неважно за денотат, тј. за 

употребну вредност лексеме (исп. Вјежбицка 1988: 531–532). Грашак се односи и на 

једно зрно и на бесконачан број њих. Мекиње представљају љуске зрневља жита – ова 

именица је множинска јер се денотат јавља у великом броју (сингулатив мекиња је 
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могућ, али је његово значење непотпуно; именица реализује своје значење тек у 

множинском облику); тај број је мерљив, али је за нас неважан, и стога га не бројимо. 

Управо та небројивост постаје заједнички именитељ за све ове врсте именица. Дакле, у 

релацији именице плуралија тантум – збирне именице – градивне именице уочавамо 

мноштво које се реализује као множина, као збир, и као збир али са обавезном 

компонентом материје.  

Лексема мекиње наводи нас да размотримо због чега неке градивне именице, 

имајући у виду изглед, састав и структуру денотата означеног овом именицом, ипак 

имају једнински облик. У оваквим примерима контрастирају се природна сингуларност 

градивних именица и компонента мноштва, коју неки градивни денотати садрже. 

Сличну ситуацију налазимо и у енглеском језику код именице oats. Сматрамо да је 

именица мекиње у множини јер је сема плуралности доминантнија од семе супстанце, 

материје. Такође, она садржи и додатну компоненту, сему резидуалности (оно што 

преостаје, остаци, отпаци), која је у великом броју случајева у вези са семом 

плуралности (исп. Суботић 1999: 94–95). Дакле, код градивних именица је значење 

материје доминантно, преостале компоненте су мање важне, ту мислимо на бројивост, а 

онда и плуралност.  

Вјежбицка тумачи ове именице на следећи начин – oats (зоб) јавља се у множини 

јер се односи на намирнице које се јављају на мањој површини (на кухињском столу), за 

разлику од wheat (пшеница), која има сингуларни облик, јер се односи на масу која расте 

на великој површини (Вјежбицка 1988: 532–533)
40

. Такође, она тумачи да је ова именица 

плуралија тантум због тога што се односи на агрегате
41
, који више подсећају на материју 

од „плуралија углавном”
42

 именица какве су нудле, али мање од сингуларија тантум 

какве су песак и трава. „Речи класе зоб не односе се на неограничену масу, већ на 

ограничене ’агрегате’, ограничено мноштво честица” (Вјежбицка 1988: 532). 

                                                           
40

 Код назива за житно биље значајно је да ли заузимају континуиран простор (Потебња 1888: 25). 

41
 Скуп, спој; маса од више међусобно спојених делова – према К–Ш. 

42
 Превели смо термин pluralia mostly А. Вјежбицке као „плуралија углавном”; напоменули смо да 

ћемо уместо овог користити термин плуратив. 
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Сингуларија тантум се пак концептуализују као хомогене, без уочљивих истакнутих 

честица (И., 533). Други разлог је што се овакве именице јављају у великим количинама 

(И., 533). Било је и других аутора који су покушавали да протумаче због чега су неке 

именице бројиве и јављају се (само) у множини, док друге, истог типа, имају само облик 

једнине, те тако Меккаули говори о „индивидуацији” бројивих именица (Маккаули 1975: 

314). Ова индивидуација се може уочити у лексикографским дефиницијама; аутор 

показује разлику између два типа именица на примерима: 

noodle – a thin strip of food paste и  

pasta – paste or dough made of flour and water, used dried, as in macaroni, or 

fresh, as in ravioli (Маккаули 1975: 315–316).  

У српском језику именица нудла има секундарно значење тесто изрезано у 

танке режњеве, резанац. У овој дефиницији се такође уочава поменута индивидуација 

(резанац), али је за нас важно и то што се посредно исказује и да се денотат јавља у 

множини (танке режњеве).  

5.1.2.4. Већ смо констатовали да је на питање у којој тачки се додирују збирне и 

множинске именице веома тешко дати коначан одговор. Стога ћемо, да бисмо 

одговорили на питање колико елемената има и у ком односу стоје елементи у појму који 

може бити близак збирним именицама с једне и именицама плуралија тантум с друге 

стране, испитати антички „парадокс гомиле”. Овај парадокс, по имену соритес, везује се 

за Еубулида из Милета, старогрчког софисту који је познат по парадоксима, и веома је 

инспиративан, поготово са лингвистичке тачке гледишта, јер се базира на перцепцији 

гомиле, хрпе нечега. Питање које се разматра у овом парадоксу јесте:  

Ако имамо гомилу песка и уклонимо једно зрнце, да ли ће 

преостати гомила? Одговор је: ’хоће’. 

Ако из те гомиле уклонимо једно зрнце, да ли ће преостати 

гомила? Одговор је: ’хоће’.  

Ако из те гомиле уклонимо једно зрнце, да ли ће преостати 

гомила? …  
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Слика 2 соритес
43

 

 

 

 

Слика 3 соритес
44

 

Ово питање може да се поставља док се не дође до остатка који је нула. Питање 

би могло да се постави и супротно: „Уколико мислимо да тачно знамо шта је то хрпа 

песка и да два или три зрна песка нису хрпа, од колико зрна почиње хрпа”? 

Сличан парадокс (фалакрос) је у вези са косом – да ли је ћелав неко ко има једну 

длаку на глави? Ово питање се поставља до n-те длаке; може и обрнуто да се постави – 

                                                           
43

 Преузето са: https://backoffscience.wordpress.com/  
44

 Преузето са: https://en.wikipedia.org/wiki/Sorites_paradox  
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уколико се некоме ишчупа једна длака, да ли постаје ћелав? Ови парадокси су последица 

Еубулидових одговора на две Аристотелове тврдње – принцип контрадикције и принцип 

искључења трећег.  

Аристотел сматра да ништа не може да буде и да не буде у исто време, као и то да 

је опозиција између тачног и нетачног апсолутна, да они не могу припадати класи која се 

степенује, већ апсолутним супротностима (ово би био трећи принцип искључивања 

трећег) (Серен 2005: 81). Насупрот овој логици искључивања трећег стоји тзв. фази 

логика, која представља логику нијансирања и неискључивања трећег исп. (Радовановић 

2010; Радовановић–Киш 2011: 513). Предмет изучавање ове дисциплине су овакви, 

нејасни појмови (исп. Артс и др. 2004). Дакле, може се рећи да се и у опозицији 

сингулар/збир–плурал такође уочава недостатак Аристотеловог трећег, јер се и овде 

препознаје нејасност која је предмет изучавања фази логике и фази граматике.  

Управо појмови ћелав и гомила представљају илустрацију за нејасно и 

неодређено (Радовановић 2008: 15–16). За ове појмове важно је и дефинисање појма 

границе, који се спомиње у вези са Еуболидовим парадоксом гомиле (Радовановић 2009: 

152).  

Овај парадокс наводимо јер нам пружа могућност да употребимо логичко 

мишљење за разматрање односа између мноштва у категорији збирности и категорији 

множине. Са лингвистичке стране гледишта, можемо поставити питање:  

када збир постаје множина (или обрнуто)?  

односно у категоријама посматрано:  

где је разлика између збирних именица и множинских?  

За питање (не)постојања косе које смо навели, у српском језику постоје творбени 

механизми којима придев може да модификује значење и да се на тај начин искажу 

различити степени особине коју придев означава. Тако се споменути пример ћелав може 
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јавити као основа у примерима проћелав, наћелав
45
, чиме се исказује одређени степен 

значења (исп. фази детерминаторе/fuzzy determiners у Ивић 1982: 54). Проблем са 

придевима овог типа јесте то што се односе на коначну особину која би требало да има 

само свој антоним, али у природи постоје и прелазни случајеви, па је неопходно да се то 

и језички изрази. С друге стране, именица коса, која се јавља као битан конституент у 

овом случају, означава велики број сегмената – длака, које функционишу и као једнина, 

и као множина (длака–длаке). Али, у одређеној количини и на одређеном месту, заједно 

чине косу. У овом случају, поставља се питање: колико длака чини косу? Аристотел није 

имао одговоре на Еубулидове парадоксе; соритес је директни напад на Аристотелов 

принцип искључивања средине (Серен 2005: 83–88).  

Решење је у увођењу делимичне вредности, делимичне истинитости тврдње, јер 

је између опозиција „тачно” и „нетачно” бесконачно много међувредности (Серен 2005: 

88). Вредности које стоје у опозицији и које треба да одредимо су нејасне; у литератури 

се наводи неколико теорија које су покушале да разреше овај тип нејасноће. Једна од 

њих се базира на увођењу треће, средње вредности (И.: 89). С друге стране, Аристотел 

говорећи о релативима и квалитативима истиче да они допуштају атрибут у већој или у 

мањој мери (Аристотел: 28, 37).  

За збирне и именице плуралија тантум (чак можемо рећи и све множинске 

облике) нема прецизне вредности, тачке на којој се ови видови изражавања одвајају као 

посебне категорије. Не можемо утврдити прецизну вредност када листови постају 

лишће. Кјеркија наводи да је тачка додира збирних и множинских именица нејасна, јер 

подразумева читав опсег вредности исп. (Кјеркија 2010: 117). 

За употребну вредност ових облика важно је то како их говорници разумеју –  

више/неколико X лист = листови 

много X лист = лишће. 

                                                           
45

 У наведеним примерима афикси служе и као средство квантификације (исп. Пипер 1982: 100–101). 
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Појмови о којима говоримо су нејасни, јер не постоје јасне границе у њиховом 

одређивању. Ћелав је онај који нема косу, који је без косе. Гомила је већа количина 

каквог материјала или предмета исте врсте на једном месту. То што неко нема косу, не 

значи да нема одређену количину длака; већа количина је неодређена величина. Управо 

та неодређеност може имплицирати збирност. Маретић (1899: 450) износи основну 

разлику између збирних именица и облика множине – ако се нешто налази у гомили, не 

зна му се број. Ако се употреби број, мисли се на појединачне ствари, појединачне 

делове. Дакле, он одређеност види као особину множине насупрот збиру.  

5.1.2.5. За разлику од речи са семантичком множином, облик људи
46

 је прави 

суплетивни облик, који нема свој једнински пар, већ се наводи као множински облик 

именице човек. Тафра и именицу човек наводи као небројиву (Тафра 2000в: 269). У овом 

случају, сматрамо да множински облик именице постоји, без обзира на то што је у 

питању суплетивизам, будући да је у питању граматички облик множине – људи. Ни ова 

Тафрина тврдња се не може узети као тачна, јер би била исте вредности као нпр. тврдња 

да се придев добар не може поредити. Међутим, ако бисмо посматрали само 

морфолошке и граматичке облике, наведене именице типа пиле, брат, човек немају 

множински облик који се употребљава
47
, те би могли да се посматрају као облици 

сингуларија тантум. Али, како се колизија морфолошког/граматичког облика и значења 

лексеме огледа у постојању дефективних облика, семантички блиски суплетивни облици 

могу се посматрати и као хетероклити, будући да се у граматикама увек наводе као део 

парадигме, када се говори о лексеми човек. То значи да суплетивни множински облици, 

какав је облик људи, не потпадају под појаву плуралија тантум, јер њихова семантичка 

структура дозвољава да се јаве и у једнинском и у множинском граматичком облику, 

који се у овом случају манифестује помоћу суплетивизма. Дакле, ове речи имају 

                                                           
46

 У европским језицима се наведена реч често јавља у облику множине или збирне именице (Годард 

2001: 12).  

47
 Када износимо тврдње о употреби неког облика, најчешће имамо у виду књижевни језик; уколико 

постоје изузеци који се јављају у територијално или социјално обележеним доменима, они ће бити 

посебно означени.  
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дефектну парадигму која се надопуњује суплетивним облицима, што код именица 

плуралија тантум није могуће.  

5.1.3. Појава да се нека реч јавља само у једној реализацији категорије броја 

обично није завређивала превише пажње проучавалаца категорије броја. Тако нпр. 

Сауерланд сматра да су панталоне гранични случај и наводи интересантно мишљење – 

да су панталоне једнина с једне стране, а множина са друге. Он говори о тзв. „сивој зони 

броја”, у коју убраја и именице типа одбор, тим. Дакле, јединице које имају двочлану 

структуру, а представљају један ентитет сматра за „сиву зону броја”, која не утиче на 

поимање броја (Сауерланд 2003: 260). Такође, истиче да се у неком другом језику (даје 

примере из немачког) именице типа панталоне, клешта, маказе јављају у једнини (И.). 

Ово није једини случај да проучаваоци изостављају именица плуралија тантум у својој 

анализи. У већини случајева их ни не спомињу, опозиција сингулар–плурал се посматра 

у аристотеловском маниру. 

Светлана и Герхард Ресел (Ресел–Ресел 1984) сматрају да су сингуларија и 

плуралија тантум речи са константним значењем броја. Не слажемо се са тим 

мишљењем, јер би се оно сводило само на тумачење њиховог формалног облика. 

Именице плуралија тантум могу означавати и једнину и множину, у зависности од 

њихове употребе у контексту. Дакле, њихов облик их не ограничава у томе, могу имати 

вредност како једнине, тако и множине. Њихов облик јесте константан (нећемо узети у 

разматрање могуће варијанте у различитим функционалним стиловима). 

5.1.4. Видимо да категорија броја представља манифестацију граматичког 

значења у језику. Дакле, осим лексичког значења постоји и граматичко и њега 

карактеришу обавезност реализације у говорној реализацији сваке јединице 

променљивих врста речи, за које је чак и обавезна и која се исказује помоћу одређених 

наставака, најчешће у бинарној структури (Пипер 1988: 13–14). За именске речи које се 

јављају само у множини бинарна структура је нарушена, и управо дефективност 

парадигме представља најважнију формалну карактеристику која их издваја од других 

именских речи. 
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 5.1.5. Наведена семантичка и граматичка обележја категорије броја могу се према 

класификцији Радмиле Ђорђевић представити као опозиције: једнина и множина, 

сингуларност и непостојање множине, несингуларност и непостојање једнине, 

синкретизам и исти облик за једнину и множину, суплетивизам (лексикализација) и две 

лескичке јединице за једнину и множину (Ђорђевић 1984: 141).   
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5.2. Категорија бројивости  

 

Категорија бројивости блиска је категорији броја; базира се на значењу именица 

и свој израз има управо на морфолошком плану у граматичкој категорији броја (Зника 

2002: 67). Ова категорија подразумева истоветност, што омогућава пребројивост (Бејкер 

2004: 106). Бројивост се може посматрати као диференцијална карактеристика именица 

које означавају појединачне предмете и објекте у односу на именице које означавају 

масу и мноштво (Глисон 1965: 135); у њој се такође огледа и опозиција конкретно – 

апстрактно, која се такође може препознати у основи релације бројиво – небројиво
48

. 

Ове опозиције се манифестују на различит начин у различитим језицима. Тако нпр. у 

енглеском језику постоје именице које се означавају термином mass nouns и оне 

обухватају збирне и градивне именице и конгруирају с глаголима у једнини. Насупрот 

њима, бројиве именице (count nouns) јављају се уз бројеве и користе се и у једнини и у 

множини (Глисон 1965: 135). У српском језику је нешто сложенија ситуација, јер нам 

конгруенција са глаголима не показује којој категорији бројивости припадају именице. 

5.2.1. Оно што је бројиво у једном језику не мора бити бројиво у другом; такође, 

постоје језици који немају небројиве именице (Бант 2006: 530). У множини небројиве 

именице нису ретке; Бунт наводи пример за енглеско measles, као и италијанске називе 

за различите врсте тестенина, уз напомену да се такви облици усвајају и у другим 

језицима (И. 530–531). Пошто није могуће индивидуализовати референте код небројивих 

именица, није могуће комбиновати их с бројевима (И., 532). У српском језику је 

градивне именице немогуће индивидуализовати, осим описним путем (песак – зрно 

песка) – што би била партикуларизација, али је код већег броја збирних именица и код 

плуралних које садрже сему материје, односно збирности могућа сингулативизација. 

Код именица које се јављају само у множини сингулативизацијом се издваја елемент 

који нема значење какво има надређени плурални појам (богиње је назив за болест док је 
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 Постоји и термин нумералне и транснумералне именице (оне које имају облик множине када се 

односе на више од једне реализације и оне које немају облик множине, или је тај облик необавезан) 

(Визе 1997: 137).  
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богиња један од многих пликова на телу као манифестација те болести). Другачије се 

понашају збирне именице са морфолошком категоријом збирности, јер се на први поглед 

сингулативизација и индивидуација подударају, будући да је на морфолошком нивоу 

могуће утврдити конститутивни елемент. Према речима Богдана Дабића „сингулатив је 

маркирана јединичност […] исказује више индивидуалности и увек се опонира некој 

збирности или колективности” (Дабић 2000: 200), за разлику од сингулара који је у 

опозицији са правим плуралом (И.). Наше мишљење је да се сингулатив и сингулар 

разликују по томе што је сингулатив мање самосталан од сингулара, те да се 

индивидуалност о којој Дабић говори односи на издвајање из групе која преостаје, за 

разлику од сингулара, коме за реализацију нису потребни други елементи.  

5.2.1.1. Код именица којима се означавају биљке, воће и поврће уочавамо да 

постоје и такве код којих је могуће издвојити јединичне предмете из укупне масе, што је 

карактеристично за српски и бугарски језик, али не и за руски језик. Могуће је рећи: два 

кромпира, три шаргарепе, али не и *три лука, *три купуса (Сааведра 1999: 29). Овде је 

посреди квантификација материје, у зависности од тога каква је структура у питању. Да 

би се квантификовали лук и купус, потребно је да се уобличе нпр. помоћу лексеме 

главица. За ове лексеме је немогуће рећи: идем да купим лукове/луке, купусе; с друге 

стране, могуће је употребити облике: идем да купим кромпир/кромпире, 

шаргарепу/шаргарепе. У првом случају, да би се квантификовала материја, неопходно је 

да се уобличи на неки начин, што је могуће помоћу партикуларизације (исп. Ивић 1980; 

Драгићевић 2000, 2003). 

5.2.1.2. Дакле, уочавамо разлику између нумеричке и лексичке квантификације. 

Нумеричком се утврђује тачна количина нечега, док се лексичком изражава приближна 

количина нечега (Зника 2002: 55).  

5.2.1.3. Појам бројивост се првенствено везује за нумеричку квантификацију; 

Пипер истиче да је однос нумеричност–ненумеричност „основна опозиција у систему 

квантификатора српскохрватског језика” (Пипер 1982: 94). Систем квантификације је 
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комплексан
49
; у случајевима када је она због семантичке структуре немогућа, могуће је 

употребити друга језичка средства, нпр. квантификаторе и партикуларизаторе
50

. 

Употребом партикуларизатора садрживача и уобличивача
51

 могуће је направити бројиве 

конструкције (исп. Драгићевић 2000, 2003). 

Дакле, категорија бројивости се заснива на лексичком значењу именица, и то на 

могућности да се искаже супротност између појединачно и много (Зника 2007: 469–470). 

То „много” се може посматрати и као „више од једно”. Зника сматра да прецизна 

информација о томе колико се елемената налази у много није важна за језик, већ за 

ванјезички свет (И., 470), али смо видели да ипак постоји разлика између много листова 

и много лишћа. Бројивост је категорија чији домен није један одређени број, нити 

искључује одређене вредности, тако да се и с тим у вези не слажемо са мишљењем Б. 

Тафре (Тафра 2000в: 268 у фн) да именице које имају семантичку множину нису бројиве 

(брат, дете, унуче итд.). Такође, она се ограђује од свог раније изреченог мишљења да 

„бројеви долазе само уз бројиве именице” управо наводећи ове примере. Наше 

мишљење је да се бројивост везује и за бројеве два, три и четири, а не само за пет и веће 

од пет. Даље, не смемо заборавити ни број један, који се некако увек превиђа у оваквим 

анализама, као ни сложене бројеве који у себи садрже бројеве један, два, три и четири, 

јер би искључивањем ових бројева постојала неконтинуираност у виђењу ванјезичког 
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 У Когнитивној граматици хрватског језика истиче се да постоји неколико типова квантификације – 

примарна или морфолошка (која се односи на категорију броја и однос једнина–множина), 

квантификација бројем као врстом речи и лексичка квантификација. Код именица плуралија тантум 
лексичко значење и граматичка, тј. морфолошка својства упућују на квантитет (Белај–Танацковић 

2014: 71 у фн).  

50
 Навешћемо неколико типова према (Коптјевскаја-Там–Дал 2001: 530): конвенционалне мерне 

јединице (литар нечега, килограм нечега), речи којима се изражава апстрактна количина нечега 

(велика количина нечега), контејнери/садрживачи (шоља нечега), делови (парче, комад нечега), 

количина (уз именице којима се именује маса) (кап нечега), колекције (уз бројиве именице) (група 

нечега), форме (уз бројиве и именице којима се именује маса) (гомила нечега).  

51
 За партитивне синтагме које се односе на количину неке материје, али не и на њен део (шоља чаја), 

Коптјевскаја-Там користи термин псеудопартитивне синтагме, за разлику од правих партитивних 

синтагми (парче торте) (Коптјевскаја-Там–Дал 2001: 523). Напоменућемо да се у неким случајевима 

разлика између правих и псеудопартитивних синтагми огледа само у одредбама којима се 

диференцирају одређени, издвојени скуп предмета и врста именованог ентитета (шоља тог доброг чаја 

и шоља чаја) (И., 527).  
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света. То би значило да је бројивост категорија која се манифестује уз бројеве пет и 

више; али, бројивост мора да постоји и за бројеве мање од пет, нпр. три, као и за оне 

чији је други члан мањи од пет (двадест четири, сто два, осамдесет три). Небројиве 

именице су небројиве без обзира на број елемената, не могу се означити ни бројем један, 

ни три, ни пет, ни сто (исп. *један шећер, *три шећера, *пет шећера, *сто шећера).  

5.2.2. То што именица има облик множине не значи да је обавезно и бројива. 

Множински облик нас наводи да помислимо да чим именица има облик који се односи 

на више ентитета, то уједно значи да су у питању бројиве именице. Међутим, 

множински облик не обавезује постојање категорије бројивости, за шта су нам доказ 

множинске именице. Зника представља метод којим утврђује да ли је нека именица 

бројива или није помоћу прилога за количину (Зника 2007: 473). Уз мало, много, доста, 

по њеним речима, јављају се облици генитива множине бројивих именица, односно 

генитива једнине небројивих
52

 (много кошара, доста оловака, мало столова : мало 

брашна, много песка, доста воде
53
) (И.). Као изузетак наводи примере за различите врсте 

материја које на тај начин постају бројиве и имају множински облик, о чему смо већ 

говорили у вези са интерверзијом броја. Наше мишљење је у супротности са наведеним 

методом, будући да се на примерима именица које имају само множину уочава да се оне 

свакако морају јавити у облику генитива множине уз прилоге мало, много и доста, те би 

се овим методом показало да су све именице плуралија тантум бројиве (исп. много 

мекиња, доста богиња, мало шпагета). Видели смо да именице које имају градивну или 

збирну компоненту, те су блиске градивним и збирним именицама, нису бројиве. С 

друге стране, Мирко Пети има опречну теорију по којој ниједна именица плуралија 

тантум није бројива, тј. семантички облик ових речи није бројив јер „jezični izraz ne prati 

opreka među jedninom i množinom u gramatičkoj kategoriji broja. Sadržaj onoga što u svom 

množinskom obliku znače u tih se imenskih riječi ne može i brojiti po značenju, ni kao jedno ni 

kao mnogo” (Пети 1997–1998: 301). Дакле, Пети сматра да није могуће утврдити да ли се 
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 Алеш Бранднер констатује да неке именице у руском језику уз квантификатор килограм имају облик 

генитива једнине, а друге генитива множине, што доводи у везу са значењем „рашчлањене множине” 

и „нерашчлањеног јединства” (Бранднер 2009: 97). 

53
 Примере ћемо користити у транскрибованом облику. 
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плурална реч односи на један или више појмова (исп. Зализњак 1967; Пипер 2009) и за 

њега је то довољан разлог да свака плурална именица обавезно буде небројива
54

.  

5.2.3. За именице које се јављају само у множини карактеристично је да се не 

квантификују помоћу основних бројева, већ помоћу збирних бројева. Будући да су у 

питању конгруентни облици, и они су у множини
55
. Неки проучаваоци сматрају да је 

управо збирни број, као конгруентни атрибут уз именице плуралија тантум, показатељ 

да оне имају збирно значење, али се томе може приговорити да се збирни број јавља уз 

оне предмете или појаве коју се схватају као целина, као и збирне именице (исп. 

Собољев 2005: 104–105). Такође, у литератури бележимо да се, уколико је потребно да 

се квантификују множинске речи којих је пет или више, не употребљава збирни број, већ 

основни: пет маказа (Пипер 2009: 460). Међутим, овај термин збирни број је изазвао 

полемике међу проучаваоцима, због своје особености да се уз именице плуралија тантум 

јавља у множини. Стога се као алтернативни термин јавио облик бројни придев. 

Бројни (бројевни) придеви су посебна врста бројева, припадају кардиналним 

бројевима и употребљавају се уз именице плуралија тантум и оне именице које значе 

природну целину, пар или групу (Зељић 2016б: 120). Они имају придевски карактер, а 

самим тим разликују сва три рода (И., 123). РСАНУ не бележи овај термин, већ збирне 

бројеве у оба броја (И., 126). Зељић исказује и став о нормативном статусу речи којима 

се квантификују именице плуралија тантум – „Уместо бројног придева погрешно је 

користити основни или збирни број” (И., 130).  

Квантификацијом именица плуралија тантум бавио се Александар Стефановић 

(2014). Он их разврстава у три групе – оне које означавају предмете који се састоје из 

„једног темељног дела” (кола, врата), оне који се састоје из „два темељно идентична 
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 Петијеви ставови у вези са бројивошћу именица су веома дискутабилни те их наводимо само као 

једно од тумачења овог проблема; са његовим мишљењима се углавном не слажемо. 

55
 У српском језику је конгруенција уз множинске именице обавезно множинска (исп. Пипер 2009: 

419), док се у енглеском нпр. овакви облици могу наћи уз неодређени члан који имплицира 

јединичност, што је у вези са чињеницом да се у већини случајева именице плуралија тантум односе 

на један ентитет (исп. Аквавива 2008: 16–17). 
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предмета” (маказе), и оне које се састоје из „два темељно идентична предмета, али имају 

специфичну примену” (панталоне) (Стефановић 2014: 47–48). Ову поделу уводи, јер 

свака од наведених група изискује одређени тип квантификације. Укратко, уз прву групу 

се јављају бројни придеви и збирни бројеви (троја врата и троје врата), док се уз 

другу и трећу групу, поред два поменута модела, јавља и модел са лексемом пар (два 

пара панталона) (И., 49–52). Ситуација са бројањем елемената већих од пет је нешто 

другачија; за вредност 5 јављају се три начина квантификације – бројни придев, збирни 

број и основни број. До вредности 50 спорадично се јављају бројни придеви и збирни 

бројеви
56
, али преко вредности 50 доминантно се јављају основни бројеви (И., 53). 

Сличну поделу за руски језик успоставио је Алеш Бранднер (2009), с тим што је он 

издвојио две лексичко-граматичке групе, „унутар којих се јављају подгрупе уједињене 

заједничком семантиком и синтаксичким функцијама” (Бранднер 2009: 101) – заједничке 

именице (у које спадају називи конкретних парних и спојених предмета, збирне 

именице, апстрактне и градивне именице) и властите (географска имена и називи 

сазвежђа) (И., 101–103). Он истиче да је типична особина именица плуралија тантум 

нехомогеност, која се манифестује у (не)способности да се комбинују са бројевима, те и 

он закључује да ће се именице које означавају парне и спојене ентитете јавити уз збирне 

бројеве, што није случај са осталим подгрупама (И., 103). Он посебно наглашава да се 

именице из скоро свих наведених подгрупа слажу са речима неодређене количине 

(много, мало) (И.).  

Споменућемо и квантификацију плуратива. У примерима једна кочија и једне 

кочије употребљени су основни број односно бројни придев (И., 47–48). У примерима 

две кочије – двоје кочије види се ова разлика, али не и у квантификацији са вредношћу 

један. „Број један има морфосинтаксичке карактеристике придевских речи – разликује 

род, стоји уз именицу и конгруира с њом, а означава ’количину од 1’” (Чудомировић 

2012: 320).  
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 Забележили смо пример: Купите 20 кола од Србијагаса (наслов на Б92 14. март 2016: 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=03&dd=14&nav_id=1107378).  

 

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=03&dd=14&nav_id=1107378
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Код именица женског рода које се јављају само у множини управо помоћу 

бројног придева може се направити разлика између именица које имају регуларну 

двочлану категорију броја и оних који имају дефективну, уз облике који означавају два, 

три или четири ентитета:  

једне маказе  

једна оловка  

једна каруца, једне каруце 

двоје, троје, четворе маказе  

две, три, четири оловке  

две, три, четири каруце, двоје, троје, четворе каруце 

петоре маказе  

пет оловака  

пет каруца, петоре каруце 

Дакле, уз множински облик именице иде и множински облик бројног придева. 

Овај спој Дегтјарјов (1982: 72) уочава још у старијим фазама развоја словенских језика, 

када се њиме изражава количина. Овим спојевима се изражавала унутрашња множина, 

односно „количина предмета који сједињени образују целину новог предмета”. У 

сличним позицијама наводи да се јављају и збирне именице које функционишу као 

семантичка множина (типа браћа). Дегтјарјов закључује да „збирност у облицима 

једнине и мноштво код именица плуралија тантум имају једно логичко утемељење, у 

једном случају мноштво изражено обликом једнине, у другом обликом множине” 

(Дегтјарјов 1982: 72). Међутим, јављају се и примери са збирним бројевима у једнини: 

двоје маказа, троје врата итд. У разговорном језику чешће ће се чути ове конструкције 

(исп. Тома 2011: 651; Зељић 2016а). Зељић (2016а: 649) сматра да је употреба ових 

спојева направилна
57
. Посебан тип конгруенције имамо код именица које се обично 
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 Зељић међу погрешно употребљене партитивне синтагме убраја и горенаведену конструкцију „три 

каруце”. У РСАНУ је ова одредница обрађена као плуратив, са доминантним множинским обликом и 

њена семантика је илустрована примерима од којих су два једнинска:  
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јављају у множини и означавају пар
58

 нечега нпр. чарапе, ципеле, рукавице, где ће одабир 

збирног броја или бројног придева имплицирати о колико се предмета уопште говори: 

двоје чарапа и двоје чарапе. У првом примеру употребљава се синтагма која је по 

значењу једнака синтагми „две чарапе”. У другом случају, употребљени облик једнак је 

оном који се јавља уз именице плуралија тантум, те је такво и значење – два пара чарапа. 

Уз именице плуралија тантум пак, осим споменутог правилног облика, јавља се и збирни 

број у једнини: двоја врата – двоје врата. Овде је посреди контаминација; правилни 

множински облици бројних придева су у говору ретки; збирни бројеви двоје, троје, 

четворо итд. много се чешће употребљавају. Занимљиво је да ће се одређене 

комбинације ипак правилно јавити нпр.: троја врата, четвора врата, петора врата, 

претпостављамо јер се веома често чују у медијима у рекламама за аутомобиле, те ће их 

говорници стога лакше усвојити. С друге стране, питање је да ли ће се ови облици 

употребити уз друге именице плуралија тантум. Примећујемо и да се облици једни, 

једне, једна уз множинске именице употребљавају без недоумица, као прави придеви; 

синтагме у којима је потребно означити два ентитета именована множинском именицом 

већ изазивају недоумице код говорника. Милена Ивановић (2002) сматра да је употреба 

бројних придева, осим облика једни, -а, -е ретка и архаична (Ивановић 2002: 80 у фн), те 

наводи да се овакви облици јављају у квантификацији именица које означавају 

функционалну целину, какви су називи за обућу нпр. Уочавамо да и она употребљава 

термин којим се истиче придевски карактер броја. Сматрамо да је ово истицање 

придевског карактера значајно, јер формално ипак постоји разлика у бројевном облику 

који конгруира уз множинске именице у односу на именице са регуларном категоријом 

броја. Употреба бројних придева везана је за сложеност појма који се квантификује. Он 

означава или предмет у пару, или једну или више целина, које су састављене од разних 

                                                                                                                                                                                 
Опрости се г. Срећковић са свима, те сједне у каруцу (ПП 1868, 62). Без ријечи и 

бесједе | У каруцу старац сједе (Пав. 18, 5).  

У ЕК нису забележени примери у једнини; иако су једнински облици ретки, видимо да су могући, тако 

да не можемо искључити ни квантификацију помоћу основног броја.  

58
 Значење именице пар у овим случајевима је вредност броја два; наведена лексема и у другим 

језицима има полисемантичку структуру нпр. у енглеском, пољском, руском (исп. Годард–Вјежбицка 

2014 фн. 17).  
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елемената (Стефановић 2012: 38). Дакле, употребљавају се и уз именице које имају 

једнину, али у множини означавају природну целину, пар, скуп и сл. (И., 30).  

Интересантно је да је у првим деценијама двадесетог века употреба збирног броја 

уз множину сматрана неправилном. О томе дискутује Милановић (1963б). Он истиче 

разлику у значењу између двоје младенаца (1 пар) и двоји младенци (2 пара) (Милановић 

1963б: 52). Закључује да се уз именице у множини збирни бројеви употребљавају да 

осим квантификативног елемента искажу и то да именована бића нису истог пола и 

старости, што је главна особеност ових бројева у односу на основне бројеве (И., 56), а 

што је и данас актуелно у науци о језику. Јовановић (2018) такође наводи примере у 

којима се истиче различитост појмова који се броје збирним бројевима у множини (двоји 

писци). Међутим, он сматра да именичка и придевска категорија збирних бројева 

припадају истој класа бројева у српском језику (Јовановић 2018: 91), те да их ни у 

речницима не треба раздвајати, већ их треба обрађивати у оквиру исте одреднице, као 

што се ради у РСАНУ. Видећемо у поглављима о полисемији и лексикографској обради 

да је наше мишљење другачије.  

У вези са именицама које се јављају у пару треба напоменути да их је могуће 

квантификовати управо помоћу лексеме пар; у оваквим случајевима, уколико то 

конгруенција захтева, употребљава се генитивни облик пари уместо парова 

(Милосављевић–Јовановић 2010: 436). Дакле, један пар ципела, три пара ципела, 

четрдесет пари ципела. У вези са овом појавом истаћи ћемо и честу грешку која се 

јавља приликом квантификације парних објеката – недавно се на телевизији појавила 

реклама за кекс Јафу, у којој се у вези са наградном игром, набрајају награде за 

учеснике, између осталог и „четрдесет патика”. Употребом основног броја уз парни 

предмет имплицира се однос према сингулативу, према томе, четрдесет патика не значи 

исто што и четрдесет пари патика. Дакле, партитивне синтагме које су сачињене од 

лексеме пар и допуне у облику именица са значењем дводелних елемената изражавају 

функционалну целину уобличену према принципу идентичности, истоветности облика и 

функције (Милосављевић–Јовановић 2010: 438). Дакле, пар функционише као 

партикуларизатор уобличивач (Ивић 1980: 9). 
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Важно је скренути пажњу и на квантификацију именица које означавају одевне 

предмете са хиперонимом панталоне. Поред множинског облика збирног броја, оне се 

могу квантификовати помоћу лексеме пар те ће се чути конструкције пар гаћа, пар 

панталона, уз једне гаће, једне панталоне. Слажемо се са мишљењем (Милосављевић–

Јовановић 2010: 439) да је употреба партитивних синтагми уобичајенија од збирних 

бројева због непроменљивости бројева у језику, која утиче на наше поимање бројева, 

поготово оних већих од четири.  

Пипер наводи да су именице плуралија тантум изузетак међу именским речима, 

јер је њихов једини облик (множински) „неутралан према семантичком садржају 

опозиције једнина/множина”, за разлику од других именских група, које према његовој 

тврдњи, носе информацију о некој количини (Пипер 2009: 478). То као последицу има да 

се нумеричка вредност исказује бројевима или ненумеричким изразима (једне маказе, 

неколико маказа) (И.). Дакле, примећујемо да Зализњакова хомонимија броја за Пипера 

представља функционалну неутралност према категоријалној опозицији броја (И.).  

Уколико желимо да употребимо множину именица које се јављају само у 

множини, неопходно је да то урадимо описно, помоћу додатног члана, или некаквог 

квантификатора (исп. Кацнељсон 1972: 34–35) односно партитивне синтагме, у којој ће 

плурални облик бити зависан члан, јер је њихов основни, одреднички облик множински. 

Овакве речи могу се, такође, посматрати из перспективе бројне хомонимије – исти облик 

се односи и на један и на више ентитета (према Зализњак 1967: 58–61; Зализњак–

Падучева 1974). Напомињемо да је у питању граматичка хомонимија, не лексичка, јер би 

лексичка хомонимија имплицирала да се значење две лексеме не може довести ни у 

какву везу. Наиме, код оваквих речи разликује се граматичко значење, те можемо 

говорити о својеврсном синкретизму код именица плуралија тантум. Исти 

(номинативни) облик речи, у зависности од контекста, односи се на један и на више 

појмова. У енглеском језику постоје инваријантни облици именица које се односе и на 

једнину и на множину (типа sheep, fish), али се оне, морфолошки гледано, најчешће 

јављају у једнинском облику, за разлику од плуралија тантум. Употребом јединственог 
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облика смањује се информативност, будући да не можемо препознати опозицију један и 

више од један, али се то надокнађује на синтаксичком плану. 

 

   

сто    столови 

 

    

врата     врата  

Перцепција датих номиналних појмова је недвосмислена, за разлику од језичког 

израза, што је једна од основних карактеристика дефективних именица. 

Квантификација именица које се односе на жива бића захтева да се обрати пажња 

и на заступљеност полова те ће се употребљавати облици на -ица за особе мушког пола 

(двојица, тројица), односно облици двоје, троје за означавање скупине особа и мушког 

и женског пола, односно скупине за коју се не зна код су пола њени чланови (Ивић 1973: 

331–332). То не значи да се наведени облици јављају само у оваквим конструкцијама. 

Видели смо да се јављају управо уз именице плуралија тантум и оне које се углавном 

јављају у множини, најчешће у облику множине, јер конгруирају с овим именицама, што 
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значи да имају и облике за сва три рода: двоји просиоци, двоје рукавице, двоја кола 

(Стевановић 1975: 315).  

Крифка сматра да је множински облик у партитивним синтагмама синтаксички 

условљен и да нема семантички ефекат, што доказује примерима 0 (нула) крава и 1.0 

крава у којима се употребљава множински облик, који сигурно није последица 

семантичког концепта множине, већ се објашњава тиме што бројеви 0 и 1.0 траже 

множинску допуну (Крифка 1989: 85). Даље, аутор говори о маркираности множинског 

облика. На примерима a cow и cows
59

 показује да, иако се једнински облик састоји из два 

члана, множински је морфолошки маркиран и слушалац зна да говорник нема једну 

краву на уму када употреби облик cows, те тако има довољно доказа за број на који се 

наведени облик односи (Крифка 1989: 86). Крифка ово сматра аргументом у прилог тези 

да плурал није семантички маркирана категорија броја (И.: 112, фн 4). У српском језику 

множински облици имају свој наставак, тако да и за њих важи да су морфолошки 

маркирани у односу на једнински, основни облик. Поставља се питање да ли ово важи и 

за именице плуралија тантум. 

5.2.4. Проблем категорије бројивости, а посебно однос именица које имају 

множину и оних које означавају збир, интересовао је и проучаваоце неуролингвистике. 

У раду (Домас и др. 2012) испитује се на који начин различита језичка средства којима 

се исказује несингуларност утичу на кору великог мозга
60

.  
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 Примере преносимо у оригиналу, јер српски језик нема чланове које аутор такође узима у 

разматрање 

60
 Да бисмо разумели резултате овог неуролингвистичког истраживања, морамо се упознати и са 

грађом и функцијом мозга. Укратко, кора великог мозга дели се на режњеве, од којих су за разумевање 

и стварање говора значајни паријетални режањ, као и ангуларни гирус – мождана вијуга одговорна за 

препознавање и употребу речи. Код дешњака се налази у левој хемисфери мозга и у њему се налази 

центар за читање и за сећање на писане знаке (Одавић 2002: 568 s. v. gyrus). 

Центри за говор и језик у мозгу се називају Брокина и Верникеова зона. Верникеова зона се налази у 

темпоралном режњу и одговорна је за разумевање језика. У окципиталном режњу налази се ангуларни 

гирус, неопходан за формирање значења из визуелно добијених (прочитаних) речи. Брокина зона је 

блиско повезана са Верникеовом, и служи за планирање и исказивање индивидуалних речи и израза. 

Верникеова зона је позната и као зона знања и интелигенције, јер је повезана са интелектуалним 

процесима. Ангуларни гирус лежи одмах иза Верникеове зоне и одговоран је за визуелну перцепцију 

речи. Брокина зона је зона говора, одговорна за формирање речи, с утицајем на говорни апарат. 



 

63 
 

Небројиве именице могу имати или облик једнине или облик множине (шпагете, 

богиње), не могу имати оба броја (Домас и др. 2012: 916). Такође, могу бити и збирне 

небројиве нпр. намештај, накит
61

 (И., 918).  

Обрада множинског облика је захтевнија од обраде једнинског, будући да се 

множински облик посматра као маркирани и стога захтева више времена да би се 

процесуирала додатна множинска компонента. Такође, множински облик је често 

морфолошки комплекснији од једнинског, и разлагање на основу и наставак такође 

захтева додатно време (И.: 916; исп. Бајен и др. 1997).  

Обрада именица у једнини изазива реакције ограничене на леву хемисферу, док 

небројиве именице активирају мрежу која се шири и у левој хемисфери и преко обе 

хемисфере. Такође, испитаници којима је задато да одреде да ли је нека реч небројива 

или бројива показали су да је за обраду небројивих именица потребно више времена, 

него за бројиве именице или оне у једнини, али уз дифузну електропсихолошку 

активност на обе хемисфере (И. 917–918).  

Активност у мозгу приликом обраде множинских именица и небројивих у 

поређењу са једнинским облицима преклапала се у подручју ангуларног гируса, док у 

поређењу множинских и небројивих није било значајне разлике у активности (Домас и 

др. 2012: 921–923). Множинске именице изазивају више активности у односу на 

једнинске, што је у складу са мишљењем да су њихови морфолошки облици 

комплекснији, те стога захтевају дужу обраду, што би потврдило тезу о маркираности 

множинских облика (И.). Нажалост, у овом истраживању нису обраћали посебну пажњу 

на именице плуралија тантум; било би интересантно видети какву мождану активност 

изазива њихово разумевање, будући да су у питању речи којима је основни облик 

множински, што узрокује колизију између немаркираности основног облика и 

маркираности множинског облика. Аутори сматрају да је дужа активност последица 

                                                                                                                                                                                 
Верникеова зона је део мозга одговоран за разумевање језика, било да су у питању речи које чујемо 

или речи које прочитамо. За разумевање речи које прочитамо, неопходан је ангуларни гирус (Гајтон–

Хал 2016: 740–742). 
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семантичке интерпретације, а не захтевније морфосинтаксичке анализе, што доказују 

упоређивањем са можданим активностима приликом обраде небројивих именица, која је 

веома слична обради именица у множини (И. 923). Такође, будући да се испитивање 

вршило на тексту, због конгруенције, рода и падежа који су присутни било да се ради о 

једнини или множини, постојао је сличан напор приликом морфосинтаксичке анализе. 

Такође, морфосинтаксичка анализа и разумевање граматичког броја везују се за Брокину 

зону, а не за ангуларни гирус (И., 923). Дакле, видимо да обрада множинских и 

небројивих облика изискује већи утрошак у семантичкој интерпретацији, што иде у 

прилог теорији о маркираности облика. 

Приликом проучавања грађе и функција људског мозга, утврђено је да постоје 

одређени делови који су задужени за разумевање и обраду појмова везаних за број и 

квантификацију. У раду (Кареирас и др. 2010: 1741) показује се да се приликом 

граматичке обраде примера са погрешном конгруенцијом везаном за категорију броја 

активирају зоне одговорне за обраду квантификације. Активности није било у левом 

ангуларном гирусу, за који се претпостављало да ће бити активиран, већ у 

интрапаријеталном сулкусу, за који је доказано да се активира када се размишља о 

бројевима и о квантитету уопште (Кареирас и др. 2010: 1747; Голдман 2013). 

 Оваква истраживања навела су нас да се заинтересујемо и за однос између 

предмета и материје, као примера за бројивост и небројивост. У раду (Прасада и др. 

2002) износи се запажање да приликом размишљања о неком предмету морамо обратити 

пажњу на његову структуру и на материју која га сачињава. Структура и састав се 

тумаче на различите начине; да би се неки ентитет замислио као објекат, мора да има 

одређену структуру, која га дефинише. С друге стране, да би се нешто замислило као 

материја, оно не мора да има структуру, она је произвољна и није нужан ни довољан 

услов да би се нешто појмило као материја (Прасада и др. 2002: 141–143). Ако је ентитет 

о коме говоримо предмет (на пример сто), он има одређену структуру; материја од које 

је сачињен овај објекат је дрво (И., 143). Ако посматрамо материју, било који облик 

дрвета је дрво, дакле, за материју је структура небитна (И., 144). То је навело ауторе да 

поставе питање да ли постоје разлози због којих се нешто концептуализује као објекат а 
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нешто као материја (И., 144). Утврдили су да правилни облици и понављање облика 

могу да нас наведу да тумачимо ентитет као објекат (И., 146). Ову тврдњу поткрепљују 

резултатима експеримента, у коме се неправилни облици сматрају за материју и 

небројиве именице, док се правилни посматрају као објекти и бројиве именице (И., 147). 

Наредни експеримент је показао да није само облик тај који утиче на перцепцију, већ и 

информација о настанку, поновљеност истог облика (иако је нешто неправилног облика, 

уколико се јави у више комада, посматра се као објекат, јер више комада нечега повећава 

могућност да постоји процес којим они настају) (И., 151). Даље, мноштво ентитета 

(много различитих) само по себи не асоцира испитанике да тумаче ентитет као објекат, 

за разлику од поновљености (много истих) ентитета са истом структуром (И., 152).  

Збирне именице имају „атомску семантичку структуру” – састоје се из јединица, 

које нису дељиве на мање јединице (намештај), док неке градивне именице имају 

„партикуларну семантичку структуру”, будући да се састоје од појединачних честица 

(зрна, комадића и сл.) нпр. песак, на коју неће утицати нпр. додатно уситњавање (Лејкок 

2006: 537). У српском језику је ситуација код збирних именица нешто другачија у 

односу на наведену у енглеском језику. Пре свега, у српском језику постоје две врсте 

збирних именица – оне код којих је збирност морфолошка категорија (лишће, грање, 

пилад) и оне код којих је збирност семантичка категорија (алат, армија, намештај). 

Наведена тврдња о атомској структури може се применити на именице другог типа, које 

се још називају и лексичке збирне именице, али се код именица првог типа ипак може 

утврдити која јединица се налази у основи. Ове именице нису дељиве, али код именице 

лишће знамо која мања јединица конституише целину; код именице намештај, можемо 

да претпоставимо да се ради о столу, столици, кревету, али не знамо шта је то тачно. 

Дакле, код збирних именица које имају морфолошку категорију збирности препознајемо 

атомску морфолошку структуру, за разлику од атомске семантичке структуре, каква се 

препознаје код лексичких збирних именица.  

5.2.5. Видели смо да је анализа перцепције множинских и небројивих облика 

потврдила да су ови облици маркирани у односу на једнинске и бројиве. Теорија 

маркираности заснива се на језичким универзалијама; једна од Гринбергових језичких 
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универзалија која се односи на категорију броја каже да је множина маркирани члан 

категорије броја, за разлику од једнине. Ова универзалија имала је многе критичаре, 

између осталог и Сауерланда и др., који тврде да плурал није маркирана категорија, 

наводећи да њихова истраживања то и доказују. Они за Гринберга кажу да се фокусира 

само на морфолошку маркираност, што они критикују указујући на семантичку 

маркираност (Сауерланд 2005б: 426). Такође, Мек Каули сматра да се множина чак више 

употребљава у језику, будући да у многим случајевима има неутралну вредност, и 

користи се када нисмо сигурни да ли је денотат једнински или множински (Маккаули 

1968: 568–569).  

Један од доказа да је множина маркирани члан јесте облик именских одредница у 

речнику. Оне се бележе у облику једнине, који је основни облик за све именске речи, 

осим за множинске речи. У тим случајевима, неопходно је да се у леми нагласи да је 

одредница у множинском облику, што се постиже граматичким квалификатором мн., јер 

ће се у супротном сматрати да је у питању једнински облик. Сви множински наставци се 

могу третирати и као једнински, али би у том случају био промењен род одреднице, тако 

да би у случају да се изостави ознака мн. информација о томе ког је броја одредница 

налазила у ознаци за род – наставак -а јавља се код именица средњег рода у множини и 

именица женског рода у једнини, -е код именица женског рода у множини, средњег рода 

у једнини и мушког рода у једнини, наставак -и у множини именица мушког и женског 

рода, и код именица мушког и женског рода у једнини
62

.  

Једнина је немаркирана у облику, али у значењу није (Охеда 2005: 391). Ова 

немаркираност се огледа и у томе што не постоје показатељи једнине, тј. наставци за 

једнину, какве имамо за облике множине. Речи које се јављају само у множини су стога 

двоструко маркиране – њихов облик је множински, а семантика (углавном) једнинска.  

5.2.6. Имајући у виду наше истраживање сматрамо да је веома тешко одредити 

који је члан у опозицији једнина–множина маркиран. Управо плуралне речи, чији је 

основни облик множински, упућују нас на то да множина не мора да буде маркирана. 
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 Морамо нагласити да је парадигма оваквих речи увек множинска, и да се проблем непрепознавања 

множине може јавити само у номинативу. 
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Међутим, уколико прихватимо да код плуралних речи множина није маркирани члан, 

онда се сврха постојања маркираности као особине доводи у питање. С друге стране, 

имамо основни облик одреднице, који је код именских речи једнински, осим у 

случајевима множинских речи. Дакле, могли бисмо рећи да је основни, немаркирани 

облик речи углавном једнина.  

Указали смо на то да постоји више типова квантификације. Нумеричка је могућа 

уз бројиве именице, и обично се на њу мисли када говоримо о категорији бројивости. С 

друге стране, поступци каква је квантификација помоћу партикуларизатора омогућавају 

нам да квантификујемо и именице које су небројиве. Лексичко значење и семантичка 

структура су у основи категорије бројивости. Именице које се јављају само у множини, 

упркос томе што на први поглед множински облик имплицира бројивост, нису све 

бројиве. Нумеричка вредност којом се исказује бројивост код именица које се јављају у 

множини испољава се помоћу бројних придева, који су им конгруентни, као и помоћу 

збирних бројева у једнини, а у неким случајевима и описно, помоћу лексеме пар.  
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6. Морфолошка анализа множинских речи у српском језику  

 

Будући да смо категорију броја представили делом као морфолошку категорију, у 

овом одељку неопходно је дати осврт на морфолошке карактеристике речи које се 

јављају само у множини.  

Видели смо да корпус за наше истраживање чине лексеме које макар једно од 

својих значења реализују само у множини. Такође, у корпус смо укључили и оне лексеме 

које се због своје семантичке структуре углавном јављају у множинском облику, о чему 

ће бити речи у наредним поглављима. Из речника савременог српског језика 

ексцерпиране су лексеме које су обележене ознаком мн., што је формални показатељ да 

се наведена реч не појављује у уобичајеном, основном – једнинском облику. Анализа 

лексикографског материјала, тј. корпуса ексцерпираног из речника, проучаваоцима 

олакшава посао, јер се ослањају на добар рад лексикографа, чији је први задатак да 

успоставе одредницу, односно да идентификују њен основни облик. Основни облик за 

множинске речи јесте плурал, што одступа од уобичајеног и доминантног када се говори 

о именским речима, а то је да је облик једнине основни, немаркирани облик, под 

претпоставком да прихватамо појам маркираности категорије броја. У том случају, 

једнина се може протумачити као морфолошки немаркирана категорија вероватно зато 

што се индивидуални предмети више истичу у перцепцији него групе (Херфорд 1990: 

221). Ова тврдња је тачна у случају да посматрамо опозицију сингулар – плурал. У 

другим релацијама ситуација се мења, те тако плурал може бити немаркирана категорија 

уколико се посматра у односу на дуал (Крофт 1991:54). Стога је феномен множинских 

речи утолико интересантнији, јер на први поглед овим речима недостаје немаркирани 

облик. 

Дакле, основни облик именске речи јесте номинатив једнине, као самостални и 

независни облик. Али, множинске речи такође имају самостални и независни облик, 

само што је у њиховом случају у питању номинатив множине. Према томе, иако немају 

уобичајен основни облик, и ове речи могу имати функцију самосталне речи у реченици 
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(исп. Белић 1998: 133). Можемо рећи да је за множинске речи множина немаркирана 

категорија.  

У нашем корпусу издваја се неколико морфолошких категорија именских речи. 

Најфреквентније су свакако именице, које чине највећи део корпуса. У много мањем 

броју бележимо придеве, бројеве и заменице.  

6.1. Именице 

Преглед граматика у другом поглављу нам показује да се у српском језику 

именице плуралија тантум већином не издвајају као посебна врста именица, већ се, 

уколико се региструју, спомињу у вези са категоријом броја код именица
63
. Такође, 

видели смо да се ни у речницима не обележавају посебним квалификаторима, већ 

општијом ознаком мн., која се односи на број
64

.  

6.1.1. Приликом анализе морфолошких облика ових именица пажњу усмеравамо 

на оне лексеме које имају множински облик у свим својим реализацијама. Разлог за 

ограничење корпуса лежи у томе што се код лексема код којих се у речницима 

одредбама обично, често, најчешће упућује на ограничену употребу, други облик 

(једнински) не одбацује у потпуности, већ се на тај начин истиче да се он употребљава 

мање обично, ретко, најређе, али се ипак употребљава. Постојање тог другог облика, ма 

колико он био редак и неуобичајен, ствара равнотежу у парадигми, те на тај начин 

морфолошки облик дате речи није необичан, напротив. Овакве лексеме можемо 

посматрати као било коју реч исте деклинационе врсте. Изнето становиште могло би нас 

навести да у анализи потпуно одбацимо наведене речи, будући да можемо рећи да не 

поседују потребну морфолошку особеност да би се посматрале као речи са дефективном 

парадигмом. Ипак, видећемо у наредном поглављу да овакве речи завређују нашу 
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 Према подацима Весне Ломпар, која је проучавала врсте речи у граматикама од Вуковог времена до 

данас, од двадесет три анализиране граматике, у десет се јавља термин плуралија тантум, и то у 

оквиру семантичке поделе именица, граматичког описа именица, описа категорије броја, синтаксе 

врста речи и неправилне деклинације речи (Ломпар 2016: 43).  

64
 Неки проучаваоци, нпр. Цоцкјевич, нуде комплекснију поделу именица, са акцентом на род, која 

укључује посебну групу именица плуралија тантум, која има три подтипа (Цоцкјевич 2002: 266). 
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пажњу, али због своје семантичке структуре. Сличну ситуацију налазимо и у примерима 

именица код којих је једна од семантичких реализација множинска. Преостала значења у 

којима се јасно исказује опозиција сингулар : плурал, дозвољавају да се лексема 

посматра као и друге лексеме које имају уобичајену морфолошку структуру. Такође, 

према истом критеријуму у ову анализу нећемо укључити номенклатурне множине, 

какве се срећу у терминологији ботанике, зоологије, хемије и сл.  

6.1.2. Специфичност именица које се јављају само у множини у односу на 

именице које имају облике оба броја огледа се у немогућности ових именица да се 

искажу у форми сингулара обликом који је прихватљив и недвосмислено разумљив 

говорнику тог језика. Теоријски гледано, не постоје морфолошке препреке да се образује 

једнински облик било које именице (*врато, *панталона, *гаћа, *леђе, *маказа, *ар(а)њ), 

али постоје семантичке препреке, што је у основи речене прихватљивости, 

недвосмислености. Ово је једина морфолошка особеност плуралних речи и видимо да је 

заснована на семантици. Као и све остале именице, и ове имају категорију рода, за 

разлику од нпр. именица у руском језику (исп. Зализњак 1967: 75, 79). У корпусу 

бележимо примере за сва три рода. Такође, множинске именице немају посебну 

деклинацију; мењају се као и све остале именице, и припадају свим именичким 

деклинационим типовима:  

 I II
65

 III IV 

Номинатив арњеви кола телеса панталоне сапи 

Генитив арњева кола телеса панталона сапи 

Датив арњевима колима телесима панталонама сапима 

Акузатив арњеве кола телеса панталоне сапи 

Вокатив арњеви кола телеса панталоне сапи 

Инструментал арњевима колима телесима панталонама сапима 
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 Примери за II деклинацију су дискутабилни, будући да подразумевају проширење једнинске основе; 

такође, код ове именице се виде остаци старе промене и множинска форма је стилски маркирана. 

Наводимо је као пример, јер у РМС стоји да обично има само множину, дакле, ово је плуратив, који се 

ипак јавља и у једнинском облику. У нашој грађи нисмо забележили више оваквих примера.  
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Локатив арњевима колима телесима панталонама сапима 

 

6.1.3. Као друга морфолошка особеност именица плуралија тантум издваја се 

постојање паралелних облика различитог рода, па чак и варијаната које имају различит 

број. Колебање у роду се манифестује кроз облике двородности, постојање варијаната 

које имају различити род или пак варијанте које формално имају исти облик, али им се 

род и број разликују, у зависности од перцепције тог облика. То се посебно истиче код 

речи страног порекла, где се у процесу адаптације новоусвојене речи приклањају 

различитим деклинационим типовима. Тако се, нпр., у зависности од тога да ли се 

позајмљују из латинског или немачког језика, облици архивалија и архивалије тумаче 

као именице средњег односно женског рода (Томић 2016: 192), а неке се, због свог 

облика, усвајају као множинске, иако не садрже сему плуралности и упркос 

нормативним препорукама да се посматрају као једнински облици, нпр. јапанизам 

караоке (И., 197).  

Не постоји правило по коме се у варијантама комбинују различити облици рода. 

Бележимо сва три случаја:  

1) каникула с мн. и каникуле ж мн.; агенда с мн. и агенде ж мн.; карнивора с 

мн. и карниворе ж мн.; комостра с мн. и комостре ж мн. 

2) ефелиде ж мн. и ефелиди м мн.; керефеке ж и керефеки м мн.; Леониде ж 

мн. и Леониди м мн.; маравеле ж мн. и маравели м мн.; менгеле ж мн. и 

менгели м мн.; морбиле ж мн. и морбили м мн.; тозлуке ж мн. и тозлуци м 

мн. 

3) кевчета с и кевчети м мн.; козмозоа с мн. и козмозои м мн.;  

При прегледу корпуса утврдили смо да је најмање комбинација у којима 

учествују именице средњег рода. 
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Проблем одређивања рода код именица које се јављају у два или три облика 

заснива се на немогућности да се одреди основни облик именице на основу облика 

зависних падежа множине, који су у већини случајева заједнички, тј. једнаки:  

У мехове дува, па у ватру меће | Карике големе, крбаве енгече (Поп. Мита 

1, 176)
66

.  

Будући да је у питању одредница која се јавља у сва три рода, од чега је само 

мушки множински (енгеча ж, енгече с, енгечи м мн.), немогуће је одредити да ли је у 

примеру употребљена именица женског или мушког рода. Слично је и у примерима 

андрмоље и андрмољи:  

Носи те твоје андрмоље — каже човек у љутини за туђе ствари (Војв., 

Макс. Ј. 1). Купи жени неке марамчиће и друге андрмоље (Дач. Ж. 1, 63). 

Дадоше пажевима знак да скину оне женске андрмоље (Вин. 6, 55). Пун 

јој је таван андрмоља (Бос. Грахово, Билб. 2). Ама, каквих ти андрмоља 

нема у некој црној кутији! Пуно к’о неки игала, неки тестерица, па к’о 

неки кашика (Срет. М. 3, 68). Купује све којекакве андрмоље (Војв., Макс. 

Ј. 1). 

Варирање облика у роду јавља се и код именица бипартитне структуре: наочале и 

наочали, наочаре и наочари, окаљке и окаљки. У овим примерима, код облика на -и 

јавља се права двородност, наведене лексеме су и мушког и женског рода, што се 

разазнаје из контекста, односно деклинационог типа:  

Само да Бог да, да неби сребрене и златне наочали обсѣниле очи господи, 

која ће око ове рекрутацие настојати (СЈ 1849, 29). На носу бијаху му 

насађени наочали са златним обручом (Новак Вј. 3, 98).  

На кожној … столици, дрема један старац, наочари му спали на бркове 

(Нен. Љ. 26, 160). Уздигавши на чело авијатичарске наочари, пријатељски 

части носаче цигаретама (Крањч. Стј. 2, 33).  

Ову појаву Клајн тумачи као последицу контаминације са обликом акузатива, 

будући да се у том падежу најчешће употребљавају (Клајн 2003: 47). У другим падежима 

јављају се облици другог рода, што може бити последица дијалекта у основи датог 

говора (у ЕК се облик „наочарама” јавља свега 11 пута наспрам 376 појављивања облика 
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 У раду ћемо користити оригиналне скраћенице из речника.  
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„наочарима”, иако се облик наочаре чешће користи од наочари, чиме се потврђује 

Клајнова тврдња о доминантној употреби акузатива). Тако бележимо и појединачне 

примере који се перцепирају као једнински или множински, у зависности од тога којој 

од варијаната српскохрватског језика припадају. За ову појаву навешћемо лексему 

јетра, која је у српском језику доминантно именица женског рода у једнини, док је у 

хрватском језику средњег рода множине
67
. У РСАНУ су забележени потврде за оба 

облика:  

Јетра (црна џигерица). Она је обично врло велика и највећа је од свију 

осталих органа што су у трбуху смештени (Медов. 1, 18). Трбушне жлезде 

за варење [су]: јетра и гуштерача (Ман. Б. 1, 43). Јетра (црна џигерица). То 

је једна велика жлезда одмах на улазу у трбушну дупљу (Вуков. А. 1, 35). 

Он има много разлога, да поквари себи јетра (Крањч. Стј. 1, 739). Била је 

јуха с ваљушцима од јетара (Јонке, Р. МС–МХ).  

Исти случај бележимо и у облику деминутива: јетрица ж и јетрица с мн:  

Тек је десет сати прије подне, заудара отужно на паприкаш, на пирјана 

јетрица и на филеке (Донч. И. 3, 136). 

 И код неких именица којима се означавају делови тела постоје облици за 

два рода: крста и крсти, плећа и плећи
68

, прса и прси, уста и усти, с тим што је 

облик усти маркиран и спада у покрајинску лексику. За све ове парњаке је 

карактеристично да се један од чланова чешће употребљава, али да и други 

припада књижевном језику (осим споменутог усти). Код именица плећи и прса 

јавља се облик на -ију у генитиву множине: плећију, прсију (Стевановић 1975: 

212).  

Колебање једног истог облика у броју јавља се код једног типа именица које 

имају збирно значење. Ова појава се бележи како у речима страног порекла, тако и у 
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 Више о концептуализацији и семантичким особеностима лексеме јетра говорићемо у наредном 

поглављу.  

68
 У РМС постоји и одредница плеће с; слична је ситуација и у примерима плуће – плућа. Упркос томе, 

укључили смо их у анализу јер сматрамо да се у савременом језику доминантно јављају у множини. У 

ЕК смо поредили облике за датив и локатив једнине и множине: плућу се јавља једном, плућима 349 

пута; плећу четири пута, плећима 256. 
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домаћим речима, с тим што је доминантније изражена код именица страног порекла. 

Наиме, именице, најчешће латинског порекла, које се завршавају на -а, а које у језику 

даваоцу имају облик множине, већина говорника препознаje као именице са обликом у 

једнини: инсектифуга, инедита, лаксатива, препаратива, патронимика, парерга, 

регеста, па чак и скрипта (исп. Томић 2016: 191). Будући да су у питању речи које 

већином не спадају у општи језички фонд, немамо много потврда о њиховој употреби. 

Међутим, очигледно је да се оне могу третирати на два начина: прво, могу се посматрати 

као именице у множини, какве јесу у језицима из којих су преузете, те би се онда у 

речницима и језичким приручницима морало истицати да су у питању именице 

плуралија тантум (исп. Правопис 2011: 452 s. v. скрипта; Пипер–Клајн 2013: 81); друго, 

уколико би се третирале као именице у једнини, онда би се могле посматрати као 

некакав тип збирних именица, будући да би имале једнински облик, а множинско 

значење. Ова сличност се уочава у лексикографским чланцима, када се већ у леми 

истиче дуална природа:  

инсектифуга ж (зб.) и с мн. (према лат. insectum и fugare) разна природна 

и вештачка средства (обично непријатног, неподношљивог мириса) 

којима се терају, одстрањују инсекти. 

односно у лексикографским дефиницијама, када се једнински појам дефинише 

појмовима у множини:  

периодика ж (грч. periodikós) штампана гласила (новине, часописи, 

зборници и сл.) с прилозима различитих аутора која излазе периодично 

(недељно, месечно)
69

.  

 

Збирно значење уочавамо и у примерима кровља с мн. и кровље с зб.:  

 

Ја видим кровља гдје би дах пепела | и трешњу росну што се окну вине 

(Кост. Д., Књиж. 8, 151). Ал жељу једну што сам је срцем пек’о | и још не 

реко … | Да ме је Лењинград срио у ђурђевском зелен-грању, | да нијесу 

смрзнути вруци, и кровља снјежна, и Нева (И. 6, 672). Тако сам постао 

                                                           
69

 Клаић сматра да је ово именица средњег рода множине и да је датив ове именице периодицима 

(Клаић 1961: 89). 
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мржња себи. Глава пуна врана | које са својег кровља не могу отерати 

никад (Ђуровић Ж., КН 1959, 96/6). 

Слично је и у примерима мрсојеђе и месојеђе уз које у РСАНУ стоји да су именице 

женског рода у множини, али се оставља и могућност да су у питању именице средњег 

рода. Наведене лексеме кровља, мрсојеђе и месојеђе и творбено подсећају на збирне 

именице.  

6.1.4. У нашем корпусу највише је именица женског рода, четвртину мање има 

именица мушког рода, док је именица средњег рода најмање, има их скоро седам пута 

мање него именица женског рода. Најмањи број именица средњег рода је новија 

тенденција, која се јавља и у другим балканским језицима (Лашкова 1982: 109). Појава 

смањења броја именица средњег рода у језику може имати свој узрок у перцепцији 

реалног света, где се ипак издвајају само мушки и женски пол. 

Творбена анализа именица које се јављају само у множини 

 6.1.5. Пре него што смо уопште сакупили и анализирали грађу потребну за 

истраживање множинских речи, претпоставили смо да нећемо анализирати творбени 

аспект. Сматрали смо да је множински облик речи у вези са наставцима за облик, и да се 

свака множинска реч у српском језику завршава на -и, -е или -а (прва два наставка за 

мушки и женски род, трећи за средњи род), те да не постоје творбени модели којима би 

се добила множинска реч. Иза ове претпоставке стоји уобичајен одабир прототипичних 

примера за илустрацију феномена плуралија тантум – врата, леђа, панталоне, маказе, 

наочаре итд. И већ у овој групи могло се уочити да су плуралне речи махом 

немотивисане јер су у питању облици старе двојине, или позајмљенице; ипак, међу њима 

се нашла и лексема која може да се рашчлани на творбене форманте – наочари 

(наочаре). Прегледом лексема у корпусу утврдили смо да она није једина, да постоји 

већи број деривата који има само множину, или се обично јавља у облику множине. 

Наша претпоставка је била погрешна; увидом у грађу утврдили смо неколико чињеница 

које се морају узети у обзир када се разматра творбени аспект. Прво, именице 

бипартитне структуре, које се обично узимају као прототипичне множинске речи, у 

највећем броју јесу просте, немотивисане речи. Друго, за велики број позајмљеница 
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такође можемо рећи да су немотивисане. Треће, већина речи код којих се једно од 

значења реализује као множинско (или доминантно множинско) по свом саставу су 

изведене, сложене или речи настале комбинованом творбом. У питању су плуративи, код 

којих неко од значења у полисемантичкој структури садржи сему плуралности и код 

којих је могуће успоставити морфолошку везу са једнинским обликом. Уколико су ти 

једнински облици творбено мотивисани, могућа је (и вероватна) промена творбеног 

значења у множинским значењима. У дериватолошким приручницима нема говора о 

„множинском суфиксима”; стога ћемо обратити пажњу на то да ли се неки суфикс по 

правилу јавља и у множини да би се исказало ново значење.  

  Наведена карактеристика плуратива уочава се и код мањег броја именица 

плуралија тантум. Издвајају се групе са заједничким формантом; њих нема много, 

али се за те суфиксе може рећи да у свом значењу садрже множинску компоненту. 

То су најчешће фреквентни суфикси, који се много више реализују у неким другим 

значењима, тако да се ова множинска компонента превиђа. 

 6.1.6. Разуђеност суфикса (око педесет) говори нам у прилог томе да не постоји 

творбени тип који би био карактеристичан за множинске речи. С тим у вези, можемо 

рећи да множинске речи не представљају творбено-семантичку категорију у језику, већ 

морфолошко-семантичку. У највећем броју случајева појединачна значења (са 

множинском компонентом) у полисемантичкој структури изведених именица немају 

исту ономасиолошку базу са примарним, једнинским значењем исте именице. То се 

најбоље уочава у примерима именица са примарним значењем деминутива и 

аугментатива: 

именица деминутив мн. 

врбица и врбица ж дем. и хип. од врба, млада 

врба 

[врбице]: врбак, земљиште 

обрасло врбама 

главица ж дем. од глава (понекад са 

избледелим или изгубљеним 

дем. значењем) 

[главице]: в. главичина (3), 

неомлаћено семе конопље 

гомбица ж дем. од гомба
1
 [гомбице]: покр. нека врста 

цвећа; исп. гомба
1 
(изр.) 
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именица деминутив мн. 

грудвица ж дем. од грудва. [грудвице]: мед. нар. 

туберкулоза 

змијица ж дем. од змија. [змијице]: дугачке, спирално 

извијене шарене траке од 

хартије којима се ките 

просторије или које се бацају 

на веселим приредбама, 

забавама и сл. 

козица ж дем. и хип. од коза; млада 

коза. 

[козице]: пом. (обично у мн., 

често са одредбом: ланчани) в. 

козлић (3в) 

[козице]: мед. нар. разне врсте 

заразних болести са оспицама 

по кожи, богиње 

[козице]: зоол. (обично у мн.) 

општи назив за неколико 

врста морских десетоножних 

ракова, нежна, провидна тела, 

из подреда Natantia, који боју 

мењају према околини. 

кошарица ж дем. и хип. од кошара
1
; 

кошара
1
 

[кошарице]: покр. врста шаре 

у ткању или везу 

лажица
1 
ж дем. и хип. од лаж

1
 [лажице]: покр. мн. в. лажни 

болови (под бол
1
, изр.). 

зубић и зубић м дем. и хип. од зуб [зубићи]: врста веза 

кокотић м дем. и хип. од кокот
1
 [кокотићи]: мотив у народном 

везу 

колачић м дем. од колач
1
 [колачићи]: бот. биљка 

из ф. Gesneriaceae 1) 

Romondia Nathaliae. 2) 

Romondia Serbica.  

бот. в. стрихнин-дрво 

Strychnos nux vonica. 

коњић м дем. од коњ (1а); коњ; исп. 

коњиц (1) 

[коњићи]: сталак од дрвета, 

дрвени ногари на којима леже 

креветске даске. 
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именица деминутив мн. 

[коњићи] : (обично у мн.) покр. 

дрвце на разбоју, дужине до 10 

cm, за које се везују нити и 

које омогућује њихово 

покретање при ткању 

[коњићи]: покр. в. колотур (2) 

кочић
70

 м дем. од котац (1) [кочићи]: фиг. ир. 

затвор. 

врапчић и врапчић м дем. и хип. од врабац [врапчићи]: покр. ваљушци од 

брашна 

звончић и звончић м у дем. значењу: звоно; звонце, 

прапорац 

[звончићи]: муз. инструменат 

(из групе удараљки) који се 

састоји од правоугле кутије за 

резонанцију и челичних 

плочица различите дужине, 

поређаних у хроматском низу. 

 

необ. у дем. значењу; звоник. [звончићи]: бот. назив за 

породицу у коју спада тај род 

Campanulaceae. 

зврчић м дем. од зврк; исп. зврк (3б). [зврчићи]: покр. пита од 

набораних комада теста 

зачињених маслом, киселим 

млеком и белим луком. 

котурчић м дем. и хип. од котур [котурчићи]: бот. покр. врста 

цвећа (бела рада). 

ланчић и ланчић м дем. и хип. од ланац [ланчићи]: покр. врста веза 

дрвце и дрвце с дем. и хип. од дрво [дрвца]:дрва за огрев 

звонце с дем. од звоно. 

 

[звонца]: мотив у народном 

везу 

јајце с дем. и хип. од јаје; јаје [јајца]: бот. покр. врста 

пероњике Cyperus esculentus 

цревце ијек. цријевце с дем. од црево [цревца]: врста јела од 

јагњећих црева 

 

                                                           
70

 Наведена лексема је у РСАНУ обрађена као деминутив именице котац; сматрамо да би могла да 

буде и деминутив од именице колац. У том случају значење у множини је добијено помоћу два 

механизма – метафором (сличност по изгледу) и метонимијом (место): ко(л)ци (кочићи) који подсећају 

на решетке затвора па означавају и сам затвор. 



 

79 
 

Уочавамо да се значења са множинском компонентом реализују у различитим 

доменима. Нека од њих се понављају, нпр. терминолошка. Издвојићемо још једно 

значење које се понавља, а то је ’врста веза, мотив у везу’. Наведено лексичко значење у 

вези је са сличности по изгледу, и специфично је јер се у њему садрже деминутивност и 

плуралност као последице поновљености и величине реалије која се именује: кошарица, 

зубић, котурчић, звонце, косјерић, листић, ноктић, ланчић, кочица, лесица; обично у 

множини крстић, крстуљак, крушчица, облица (ово значење се концептуализује и код 

других творбених типова, али ређе – крилача, зубица, кривица, крилашица).  

Што се тиче аугментатива код којих се уочава семантичка диференцијација, њих 

има знатно мање него деминутива са истом особином: 

именица аугментатив мн. 

брдина ж аугм. од брдо
1 
(1). [брдине]: брдовит, 

планински крај 

главичина ж аугм. и пеј. од главица; 

исп. главица (2а). 

[главичине]: неомлаћено 

семе конопље 

грабина ж аугм. од граб. [грабине]: место где је некад 

била шума (претежно 

грабова) и где се налази 

грање, шибље и сл.  

кокошина ж аугм. и пеј. од кокош [кокошине]: в. 

кокошињак (1). 

капљетина ж аугм. од капља [капљетине]: покр. део 

зајажене воде која 

отиче 

 

Видимо да и изразито продуктивни суфикси имају тек неколико потврда у нашем 

корпусу. Тако суфикс -етина срећемо само у покрајинизму капљетина, који у 

основи има именицу капља, која је такође изведена од именице женског рода кап. 

Речи изведене овим суфиксом често имају и пејоративни призвук, што није случај 

у нашој потврди:  

У неким мјестима у Мрковићима не може се сва вода [из потока] 

искористити, и неки дио отиче, то зову „капљетине”, и њих продају у 
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корист општу, онима, којима су у близини земље, те их могу навратити 

(Јовић. 5, 122). 

Видимо да се у овом примеру осим губљења аугментативне компоненте губи и 

пејоративна нијанса значења. 

Дакле, примећујемо да речи субјективне оцене врло често развијају додатно 

значење са множинском компонентом, те је тако за један део плуратива основни облик 

облик деминутива, аугментатива или хипокористика и пејоратива. У овим случајевима 

се већином губе или ублажавају семе величине, али су нова значења често експресивно 

обојена, припадају терминолошким системима, или пак спадају у периферију лексичког 

система (нпр. покрајинизми). 

 Навешћемо и интересантан пар лексема главица и главичина. Њихова примарна 

значења стоје у односу који подсећа на антонимију, упркос томе што се не односе на 

исте денотате (глава и главица): главица садржи сему умањености, а главичина 

аугментативности. Секундарно значење (множинско) им се подудара – неомлаћено семе 

конопље, те су у овом значењу оне синоними. 

Што се тиче морфолошког облика деминутива и аугментатива насталих од 

множинских речи, они у највећем броју случајева задржавају облик множине
71

. 

Забележили смо примере за сва три рода; будући да су мотивне речи множинске, 

интересује нас да ли постоје промене у новодобијеним лексемама, било да се ради о 

променама у облицима рода, броја или деклинационе врсте. У литератури се истиче да 

деминутивне именице у великом броју задржавају род мотивне речи, за разлику од 

аугментативних, које су углавном женског рода (Јовановић 2010: 35). Ову тврдњу ћемо 

испитати на примерима који су потврђени у нашој грађи. 

6.1.7. У корпусу смо забележили највећи број именица женског рода III 

деклинационе врсте, којима се подударају род и деклинациони тип са мотивном 

именицом:  

                                                           
71

 Иако су у теорији деминуција и аугментација примењиви на све именице, навешћемо само оне 

примере који су потврђени у корпусу. 
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бисажице, брагешице, вилице, гаћице, гвоздењарице, гегице, 

грабуљице, гуслице
72
, димијице, диплице, дрњчулице, дудице, 

жвалице, јаслице, кабарице, карабице, кочијице, крезлице, 
лажигаћице, маитице, маказице, машичице, менђелице и менђелице, 

мердевинице, наћвице, новинице, ножичице, оствице, пеленгaћице, 

рашљице, рогуљице, тачкице, теразијице, трипице, хлачице, 

чакширице, шалварице, шкарице, шпилхознице. 

Именице у множини обично имају један облик деминутива, али се неке јављају и у 

више различитих варијанти нпр.: 

пантaлонке и панталонице, таљишке и таљижице, димлијице, 

димлице и димличице.  

Овај облик димличице могао би да се посматра као двоструки деминутив, какав имамо у 

примеру дипличице, где се од облика дипле добија деминутив диплице, а затим и 

дипличице.  

Деминутива мушког рода има најмање у нашем корпусу; само именице 

беневречићи, јаглићи, оченашићи, можданићи и панталонићи исказују подударање у 

роду и деклинационом типу са именицама од којих су настале. С друге стране, бележимо 

и примере промене рода у облику деминутива у односу на основну реч, па су тако 

деминутиви грудићи и небесићи мушког рода, иако су именице у основи женског, 

односно средњег рода. Именица пеленгири, која је мушког рода, поред деминутива 

пеленгирићи, има и облик деминутива у женском роду пеленгирице, што вероватно 

може да се протумачи или као утицај лексичко-семантичке групе именица са 

хиперонимом панталоне, или као различита распрострањеност суфикса у дијалектима.  

 Од именица средњег рода у корпусу смо забележили:  

говечаца (дем. од говеда), колица, колца, очилца, можденца (дем. од 

мождена). 

Именице леђа и уста граде по два деминутива леђашца и леђашца, и леђанца и 

леђанца; усташца и усташца и устанца, док именице врата и клешта граде по 
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 У дефиницији ове речи нема информације о деминутивности, али ћемо је посматрати управо на тај 

начин. 
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четири, не рачунајући некњижевне варијанте: клештица ијек. (и некњ. ек.) 

кљештица, клештаца ијек. (и непр. ек.) кљештаца = клешташца ијек. (и непр. 

ек.) кљешташца, клештанца ијек. (и непр. ек.) кљештанца; враташца и 

враташца, вратаца, вратаоца и вратоца, вратанца и вратанца. Будући да се 

именица клешта јавља и у варијанти женског рода клеште, забележили смо и 

деминутиве женског рода: клештице ијек. (и некњ. ек.) кљештице ж мн. 

Варијантност основног облика понавља се и у облицима деминутива. 

 Код деминутива средњег рода дверца и грудашца и грудашца уочава се промена 

рода у односу на мотивну реч (женски род). То значи да ниједан деминутив именице 

груди није женског рода (грудићи, грудашца).  

 Код именица отрубице (деминутив од отруби) и деснице (деминутив од десни) 

специфично је то што у облику деминутива именица задржава женски род, али не и 

деклинациони тип, што је карактеристично за именице IV врсте, које у том случају 

добијају облике III деклинације. Ову претпоставку потврђујемо и у примеру мочице 

(дем. од мошти), који, иако је дијалекатски маркиран фонетском променом, исказује 

модел промене деклинационог типа. И у примеру очице (дем. од очи) уочава се 

промена у односу на мотивну реч око, која је средњег рода и припада I деклинационој 

врсти.  

Дефиниција именице дварца: дварца ж мн. дем. од двари је проблематична, јер 

се на основу потврде:  

Убоштина [је] најбоља дојница мудрости и дварца најпоузданија к покоју 

срца нашега (Кур. 5, 251). 

не може закључити да ли је у питању именица средњег рода множине или женског 

рода једнине. У сваком случају, лексикографска дефиниција је погрешна, јер стоји 

ознака ж мн., а видимо да би требало да стоји или ж или с мн.  

6.1.8. Осим анализираних деминутива који имају облик множине, у корпусу смо 

забележили и неколико деминутива који се јављају у једнини. Овај изузетак смо 
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приметили код именице чији се облик може тумачити на два начина, код којих постоји 

колебање у роду и броју управо због таквог двоструког тумачења. Одредница  

клештанце ијек. (и непр. ек.) кљештанце ж мн. (с јд. ?) дем. од клеште, 

клијеште.  

може се тумачити и као именица средњег рода у једнини и као именица женског 

рода у множини. Ипак, на основу потврде из РСАНУ, сматрамо да је у питању 

једнински облик:  

Било је на столу … и гомила ексерчића, мали чекић, мало сврдло и 

клештанце (Шапч. 7, 32). 

 Слично је и у примерима грудашце и недарце. У РСАНУ стоји да је 

грудашце деминутив именице груд, успостављен на овај начин највероватније јер 

је пример који се наводи такође из песничког језика:  

Осећашъ ли светый пламенъ | У грудашцу миломъ твомъ (Голубица 1840, 

165).  

Истовремено је у речнику дата и множинска одредница грудашца:  

Опет шапће цвет румени | На грудашца придевени (Драг. 1, 61). Болни 

гласић … продире из оних њежних грудашца (Леск. 2, 27).  

 Код лексеме недарце се нешто другачије поступило, те су обе варијанте 

лексеме обједињена у једној одредници и то тако што је истакнут њен доминантно 

множински карактер:  

Смрзло ми се срце у њедарца, | А умрле руке до рамена (НП Вук 7, 280). 

Изорао злаћену јабуку, тер је меће себи на недарце (Ил. Л. 1, 126). А за 

тим уста и журно на тело и недарца своја | Нежна и бела облачи одело 

мушкога кроја (Ђор. 2, 48). Јавља се … свежа девојка ко роса … закићена 

дарцима на округлим недарцима (Богд. М. 1, 43). Кад се зефир свуд 

несташан шири, | Девојчици у недарце пири (Змај 1, 4). И прима те с 

циелом душом | у њедарце топло своје, | Да му будеш у њедарцу | Живо 

срце свог живота (Прер. П. 2, 309). Један талијер стави у недарце кумчету 

(Дуч. С. 1, 168). фиг. Цвет њедарца шири | Па те [пчелу] жељно прима 

(Јакш. М. 1, 15). Црна земља из њедарца баца | Гвожђа, дрвља, праха и 

олова (Пуц. 1, 182).  
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Све три лексеме су средњег рода, као и њихови основни облици 

 Код лексеме плућица ж и плућица с мн. и јетрица и јетрица ж, јетрица с 

мн. постоји колебање у роду и броју, па се тако оне посматрају и као именице 

женског рода једнине, и као именица средњег рода множине; у примеру јетрица 

исту ситуацију имамо и у основном облику именице.  

Код аугментатива се бележи слична ситуација као код деминутива. У корпусу 

их има нешто мање, али се понављају колебања у роду и у деклинационим врстама, као 

и код деминутива. И у нашем корпусу се потврђује претпоставка В. Јовановића да су 

аугментативи углавном женског рода, и то III врсте: андрмољине, бисажине, 

брагешине, верижине, јаслетине, каретине, кучерине, лисичине, маитине, 

пеленгaћетине, чакширетине.  

 Од именица очи и гаће образује се чак по пет аугментатива. У примерима 

очурде, очурине, очекање, очерине, очетине уочавамо да чувају облик рода али не и 

деклинациони тип мотивне речи, што смо видели да је особина именица IV 

деклинационе врсте. Аугментативи гаћурде и гаћурине, гаћине, гаћетине, гаћерине 

имају облике рода и деклинационе врсте као и именица гаће. И именице наћве, и 

шалваре имају више аугментатива: наћвине, наћверине и наћветине; шалваретине и 

шалварчине. За ове облике Чампар наводи да су настали од плурализованих облика 

двојине, именица плуралија тантум које имају бипартитну структуру, те да доследно 

чувају број мотивних именица (Чампар 1984: 299).  

Бележимо и пример једног облика аугментатива, женског рода III врсте, за 

именице код којих постоји варијантност у роду (женски и мушки): тозлучине ж 

мн. аугм. и пеј. од тозлуке и тозлуци. Слично је и у примеру клештине ијек. (и 

некњ. ек.) кљештине ж мн. аугм. и пеј. од клешта, клијешта и клеште, клијеште, 

с тим што су облици аугментатива у овом случају мотивисани облицима средњег и 

женског рода, али они сами имају облик женског рода.  
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За разлику од деминутива који чува род, код облика аугментатива именице леђа 

род се мења: леђине – женски род множине. Промену рода у односу на реч у основи 

проналазимо и у примерима колесине и цвикерчине. У првом случају средњи род се 

замењује женским, у другом мушки род женским.  

Забележили смо и аугментатив који задржава род, али не и деклинациону врсту 

основне речи: грудерине ж мн. покр. аугм. и пеј. од груди.  

Као примере аугментатива средњег рода навешћемо облике колишта и 

колетина, који чувају средњи род именице кола. 

У РМС смо забележили и аугментатив паруштине. Аугментативи именице пара 

у значењу новца обичнији су у облику множине (паретина). У литератури смо 

забележили и примере новчине, новчуре, новчурине, али се у РСАНУ не истиче њихов 

множински облик. Чампар множинске облике ових аугментатива тумачи као 

„преношење квантификативног значења које указује на велику количину” (Чампар 1984: 

299).  

6.1.9. Можемо закључити да именице које се јављају само у множини граде 

деминутиве и аугментативе који такође имају облике множине. С друге стране, ови 

облици не морају имати исти род односно припадати истој деклинационој врсти као 

њихове мотивне речи.  

 6.1.10. Нашу пажњу, осим споменутих деминутива и аугментатива, завређују 

девербативи, већа група именица код којих уочавамо суфиксе -ина, -ац, -ица. То су речи 

које се обично јављају у множини, означавају конкретне ентитете и представљају 

резултат односно остатак добијен глаголском радњом. Глаголи у основи у семантичкој 

структури садрже сему резидуалности и обавезно су свршеног вида, тако да се код 

девербатива овог типа може говорити и о префиксално-суфиксалној деривацији: 

озобина, олупина, омајина, осевина, напловина, обирина, овратина, 

огребина, оцедина
73

.  

                                                           
73

 Изузетак је горелина мотивисана глаголом несвршеног вида. 
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У свим овим примерима множинским облицима се именују остаци приликом резултата 

радње означене глаголом: олупина – остаци нечега разлупаног, омајине – оно што отпада 

од конопље док се маје, осевина – љуске које се при просејавању одвајају, обирина – оно 

што се обира, скупља с млека; оно што преостане после одабирања.  

 У литератури се за суфикс -ина наводи да се јавља код именица насталих од 

глагола и да се такве именице већином односе на нешто конкретно, „stvar nastalu 

djelovanjem glagolske radnje” (Бабић 2002: 262). Клајн само констатује да се овај суфикс 

јавља и уз глаголске основе, као и од радног глаголског придева; међу примерима 

наводи и сплачине, уз коментар да је мотивни глагол сплакати/сплакнути неуобичајен у 

савременом језику (Клајн 2003: 97). Варијантни суфикс који се такође јавља код 

именица овог типа јесте -отина; Бабић (2002: 268) говорећи о овом суфиксу истиче да 

девербативи настали помоћу њега означавају некакав траг и имају благо погрдно 

значење. Клајн понавља ову тврдњу, с тим што истиче да се њиме означава и остатак 

глаголске радње, као и да се овај суфикс јавља уз различите префиксиране глаголе од 

исте основе (Клајн 2003: 182). Значење трага се у великом броју случајева манифестује 

кроз понављање, те се стога овакве именице обично јављају у множини:  

овејотине, таротине, оклизотине, бљузготине, севотине, мрвљотине; 

жаготина, огработина, одвејотина, окресотина, острижотина, 
струготина, прскотина, шкработина, зарезотина, бљувотина (обично у 

мн.) 

У корпусу смо забележили и неке двосмислене примере па ћемо посебно 

издвојити именицу овршина, за који нисмо сигурни да ли у основи има некњижевну 

варијанту глагола врећи или именицу врх. Ако погледамо контекстуалне реализације, 

видећемо да је вероватно у питању глагол као мотивациона основа деривата (значење 

под 2. б.):  

мн. окресани, посечени вршци грана (дрвета), окресине. — Окрести, 

овршине, иверје, одљусци то је оно што отпане кад се окреше стабло 

(Куш. 1, 27). Онаки и не мисле за срећу народњу, јер му погано срце није 

подобно да га обузме тако осјећање … Њему су и мртве главе врбове 

овршине (Новић 8, 28). (Вук, Рј.; РЈА; Р. МС—МХ). 
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С друге стране, основно значење лексеме овршина јесте горњи слој сена или сламе у 

стогу, али на основу наведених потврда сматрамо да се множинска компонента заснива 

на семи резидуалности.  

Овај творбени тип се често превиди, па се тако нпр. именице опадина 

(секундарно значење), опалина, орушина, подртина итд. не препознају као (доминантно) 

множинске. Све наведене лексеме имају значење некакве рушевине.  

 У случајевима када се јавља уз именичку основу, суфикс -ина може да унесе сему 

резидуалности, па ће се такве новодобијене речи јавити у множинском облику. И овакве 

речи се у речнику често не препознају као множинске, али се на основу контекста 

њихове употребе може потврдити множинска компонента у значењу нпр.:  

кулина ж 1. аугм. од кула
1
.  

2. а. рушевине, развалине куле
1
 (1); исп. кула

1
 (1а, б, 2б). — Старих 

зидина, кулина, караула и неколико стећака има око села (Дед. Ј. 3, 385). 

До 1881 г. било је на селишту … десетак „кулина” (разрушене куле) 

(Јовић. 7, 370). И сад се виде у Заплању трагови и прича се о „старом 

путу”; поред њега има … и кулина (Цвиј. 8, 115). У многим селима седеле 

су турске субаше, и ту су имали своје чардаке, куле. Таква места народ 

сада зове кулишта или кулине (Стан. М. 2, 70). б.  кул на  покр. гомила 

камења назидана на високом брду; такво брдо.  

У наведеним потврдама видимо да се реч кулина у значењу рушевина и развалина 

већином јавља у множини, што значи да употреба једнинског облика није искључена, 

али је множински облик доминантнији. Тако је и у потврдама за лексеме зидина, мирина, 

омирина:  

Врх брда Грича дижу се тамне зидине (Шен. А. 18, 16). Ето на половини 

пута стара зидина, гдје је негда била нечија кућа (Соф. 1, 22). Од те 

невоље су тај дом сасвијем напустили, а премјештени су у другу кућу, те 

је речена кућа зидином постала (Дуч. С. 1, 215). Нисам имо среће да 

поближе извидим зидине старога града (Јелић В. 2, 14). 

Рибару се мрежа заплеће и дере око … мирина (Вулич. 1, 14). Виде се и 

сада у мору мирине од старога града (Цавтат, Борј.). Мехмед Соколовића 

хан се је већ порушио, само је мирина, и један покварен водовод (Маж. М. 

1, 20). (Нем. 2, 40). 
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Омирине, гомиле, врхунци полуразоренијех кула одсивали су у бљедилу 

слабога зрачка (Вод., Словин. 1881, 3). Живи на Орашцу у некој кући крај 

мора … чије се омирине и данас виде (Стој. Ив. 2, 96). Види се још и сад у 

Суђурђу њека омирина с грбом тога Рената (И., 263). Чаклинице [су] 

засађене лозом, између римскијех омирина (Срђ 1902, 295). (Никол. Ђ.). 

Множинска компонента у суфиксу -ина испољава се и у деривацији збирних 

именица. У нашем корпусу три лексеме, поред множинских значења, имају и збирно 

значење:  

младина 2. зб. а. млађи нараштај, младеж, омладина; деца. 

овршина 1. в. зб. закржљало класје или закржљала зрна која се заједно 

са плевом и уродицом издвајају на површини при вејању или вршидби.  

листина 1. б. зб. лишће; слој, гомила сувог лишћа. 

Сличну употребу суфикса срећемо и у неколико лексема изведених суфиксом -ак: 

отражак, остатак, останак, обирак. И ове речи се обично или најчешће употребљавају 

у множинском облику и садрже сему резидуалности. Осим лексеме отражак која је 

мотивисана именицом траг, преостале имају глагол у основи: 

отражак м (мн. отрашци, ген. отражака) покр. 1. стражња, задња 

страна. 

2. (често у мн.) незнатни сачувани остатак нечега што је постојало, 

траг; исп. отражина (1) и отражје (1а).  

останак м 5. заст. (обично у мн.) посмртни остаци, тело и кости 

мртваца.  

остатак м 1. а. (обично у мн.) оно што је преостало од веће целине, оно 

што се није употребило, потрошило и сл. (о јелу).  

5. мн. тело или кости мртваца; исп. земни остаци (изр.).  

обирак, обирка м (обично у мн.) оно што преостане после бирања, 

одвајања онога што је добро, употребљиво, остатак, избирак; отпадак; 

исп. одбирак (1). 

 На први поглед, за суфикс страног (латинског) порекла -алија (и варијанту -алије) 

могло би се рећи да је продуктиван у деривацији множинских речи. Међутим, пажљивим 

ишчитавањем уочавамо да се наведени суфикси јављају само у позајмљеницама; од 

домаћих речи, евентуално би облик врачалија могао да се подведе под овај тип:  
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врачалија ж (обично мн.) покр. в. враџбина (а). — Ниједан на свету … народ 

није чист од врачалија (Поп. Ср. 1, 189). 

Преостали примери преузети су из латинског језика (-алија) односно немачког језика (-

алије); не треба их мешати са суфиксом турског порекла -алија:  

архивалија с мн. (лат. archivalia) списи, документи који се чувају у 

архиву, архивска грађа; вар. аркивалија. 

нормалија с мн. (лат. normalia) основни, узорни облици, обрасци. 

архивалије ж мн. (нем. Archivalien) в. архивалија.  

девоционалије ж мн. (према лат. devotio, devotionis) цркв. предмети 

верског, обредног обележја; исп. девотан. 

камералије ж мн. (нем. Kameralien) наука о државним финансијама и 

економској политици. 

меморабилије ж мн. (према лат. memorabilis) знамените, значајне 

ствари, знаменитости; мемоари, спис о упамћеним догађајима. 

Нептуналије и Нептуналије ж мн. (лат. Neptunalia) мит. најзначајнији 

римски празник посвећен богу Нептуну. 

регалије ж мн. лат. ист. владарска, краљевска, царска, крунска права у 

феудално доба, када није био развијен појам суверенитета државе. 

репресалије ж мн. лат. војне казнене мере које нека држава одн. војна 

сила предузима против друге земље, територије или против 

становништва. 

фекалије ж мн. лат. измет, поган, екскременти. 

цереалије ж мн. лат. агр. житарице (према имену богиње Церере у 

старом Риму). 

У ову групу спадају и лексеме које у речницима немају наглашен етимон: аркивалија, 

акциденталија, евентуалија
2
, кардиналија и кардиналија, музеалија, музикалије, 

алкалије, генералије и генералије, гениталије, казуалије, комуналије, маргиналије, 

персоналије, реалије и реалије 

Овим суфиксима блиски су суфикси -илија/-илије:  
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атмосферилије ж мн. (нем. Atmosphärilien) падавине, оборине (киша, снег, 

роса и др.).  

вегетабилије ж мн. (лат. vegetabilia) биљке, растиње; материје, животне 

намирнице биљног порекла. 

имобилије ж мн. непокретности, некретнине, непокретна добра (куће, 

земљишта и сл.). 

импондерабилије ж мн. немерљиве, нематеријалне ствари (обично 

моралне, емоционалне и сл. природе), околности; незнатне, неодредљиве 

величине, вредности, ситнице, маленкости. 

рептилије ж мн. зоол. в. рептили. 

утензилије ж мн. лат. а. прибор, инструменти, алатке. б. мед. лекарски 

инструменти и справе. 

Разлика у пореклу суфикса требало би да се огледа у роду именице. Латинизми су 

средњег рода, германизми женског, али се у РСАНУ и РМС недоследно примењује овај 

принцип. По изузетку се јавља једнински облик (хемикалија). 

Слична је ситуација са суфиксима -ива, -ика. Иако се у речницима недоследно 

бележе род и број ових именица, сматрамо да их треба третирати као збирне именице. 

Језички осећај говорника српског језика данас свакако сведочи о томе да се наведене 

именице перципирају као једнинске. Њих би због значења ’скупа нечега’ требало 

посматрати као збирне именице:  

лаксатива с мн. (лат. laxativa) мед. и фарм. блажи лекови за чишћење 

црева. 

наркотика ж или с мн
74
. варв. наркотици, наркотична средства. 

Дакле, лексеме лаксатива и наркотика можемо интерпретирати на два начина – као 

именице средњег рода множине и као именице женског рода једнине. У првом случају у 

питању су праве именице плуралија тантум, док се у другом случају наведене именице 

понашају као збирне именице. 
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 У РСАНУ су род и број именице наркотика дати у облику ж мн. У питању је очигледна омашка, 

коју нисмо желели да исправимо бирајући један облик, већ смо понудили обе могућности. 



 

91 
 

6.1.11. Навешћемо и примере за множинске називе који се употребљавају за 

класификацију у науци. Њих има много те ћемо споменути само неке. У терминологији 

зоологије срећемо суфикс -ар
75

 који се користи за именовање зоолошких категорија и то 

оних код којих се истиче карактеристични део тела, чиме се животиња храни и где живи 

(Клајн 2003: 46): папкар, риличар, ресичари, торбар, перајар; стрвинар; сланинар, 

пескар итд.  

У терминологији ботанике чести су суфикси -ица, -арка, -ача; бележимо их и у 

дериватима и у сложеницама: коштуница, орашица, безлиснице, бесцветница, 

цветнице, штитарке, клобучарка, скривеносеменарке и скривеносемењаче, 

тајносемењаче, цветњаче, ловорњача, локвањача, папрaтњача, ружичњаче. 

6.1.12. Када смо говорили о сличностима између множинских речи и збирних 

именица, дотакли смо се проблематике у вези са конкурентношћу суфикса -ад и -ићи. 

Поновићемо да се као облици семантичке множине именица које означавају младо биће 

јављају именице са овим суфиксима, као и да се одабир једног од два суфикса заснива на 

дијалекатској основици говора. У речницима смо забележили одреднице које имају 

основни облик на суфикс -ићи. У питању су или множински облици деминутива на -ић, 

или споменуте семантичке множине именица које означавају младунчад (Клајн наводи 

да се плурално -ићи јавља као замена за праву множину, и да нема стварне разлике у 

значењу у конкуретном суфиксу -ад Клајн 2003: 22, 108). Напомињемо да овакве речи не 

би требало да се обрађују као самосталне одреднице у речницима, већ у оквиру именице 

у основи, као напомена у леми. Због своје специфичности требало би их унети у речник 

у облику контролних одредница (исп. дојачићи, имачићи, крпчићи итд.). У неким 

случајевима ове речи развијају и секундарна значења; тада им се примарно значење 

дефинише као ’суплетивна множина од X’: 

бибићи, бибића м мн. 1. супл. мн. од бибе. 

2. врста ситних шара па пиротским ћилимима; исп. бибица (4). 
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 Овај суфикс смо забележили и код изведеница са неживим значењем: ногари и наочари (исп. Клајн 

2003: 47).  
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бирибићи м мн. 1. покр. пачићи. 

2. у загонеци а. о прстима. б. о прасцима.  

Овај суфикс се јавља и у деривацији речи које се употребљавају у 

загонеткама, као модификације речи која се погађа: 

брадавчићи, -ића м мн. само у загонеци: брада. 

брадићи, брадића м мн. у загонеци: брада. 

У примеру трганчићи употребљен је у деминутивном значењу.  

6.1.13. У вези са творбом речи споменућемо и појаву која је заступљена у 

енглеском језику, али није у српском. Наиме, у енглеском језику је могуће од именице 

плуралија тантум направити једнински облик уколико се она употреби као некекав 

модификатор, први део полусложенице или сложенице: scissors – scissor movement, (код 

нас би се наведени појам назвао „маказице”, и остао би у множини) (Бонд и др. 1994: 

33). То је најчешће случај са именицама бипартитне структуре (Канингс–Клахсен 2007: 

480). У српском језику, у оваквим случајевима, уколико се једнински облик 

употребљава, односи се на нови денотат (исп. комбинирке : комбинирка), дакле, на 

потпуно нову лексему. Оно што у српском језику јесте могуће, то је да се основа 

плуралних речи употреби као творбени формант. Ову појаву смо уочили у слагању 

придева. Могуће је образовати сложенице типа сухопрс, тврдоуст, широкоплећ – 

придеве са плуралном именицом у основи (Ненезић, 2001: 457). Такве су и лексеме 

белогруд, гологруд, жутогруд, мекогруд, плосногруд, тесногруд, црвеногруд, ускогруд, 

широкогруд; благоуст, великоуст, кривоуст, жутоуст, малоуст, масноуст, медоуст, 

мекоуст, милоуст, многоуст; голопрс, црвенопрс; мекоплећ. Дакле, у слагању учествује 

основа речи, множински наставак ни на који начин не утиче на творбу.  

6.1.14. Можемо закључити да у српском језику множинске речи припадају 

морфолошко-семантичкој категорији, односно да се у највећем броју случајева не може 

говорити о творбеним категоријама када су множинске речи у питању. Множински 

облик је део флексије, дакле, није суфикс и већина именице плуралија тантум су просте, 

немотивисане речи. Међутим, потврдили смо да деривати развијају нова множинска 

значења, те је већина плуратива које имамо у корпусу била мотивисана, настала 
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извођењем и комбинованом творбом. Анализирајући ове облике утврдили смо да велики 

број различитих суфикса учествује у деривацији множинских облика, али да су само 

неки продуктивни. Посебно се издвојио творбени тип којим се добијају множински 

облици девербатива (глаголска основа + -ина/-ине). Испитивањем множинских 

деминутива и аугментатива утврдили смо и да се дефективност категорије броја, упркос 

томе што је аномалија у морфолошком систему, одржава у овим творбеним 

категоријама. 

6.2. Остале именске речи  

Размотрићемо да ли множински облици бројева, заменица и придева, као и неки 

њихови поименичени облици могу да се посматрају као множинске речи. Ово су 

нетипиче реализације, и забележили смо веома мали број примера у корпусу у којима се 

уочава ова појава. Највећу употребну вредност имају поименичени облици, тако да 

можемо рећи да се плуралност као семантичко-граматичка особина именских речи јавља 

код именица, а да је њена манифестација код других именских врста речи ретка и 

представља изузетак.  

6.2.1. Придеви  

За придеве је карактеристично да своја морфосинтаксичка обележја добијају од 

именица. Стога су придеви који се јављају само у множини интересантни јер то значи да 

се односе само на именице у множини, било да се ради о именицама плуралија тантум, 

или регуларним множинским облицима именица.  

Још Маретић констатује да се неки придеви употребљавају уместо именица и 

илуструје ову тврдњу примером домаћи (множина) у значењу укућани (Маретић 1899: 

451). Самостална употреба придева последица је конверзије; у оваквим случајевима 

придеви имају множинске облике мушког рода, који је неутралан. У корпусу смо 

забележили ретке примере за облике женског и средњег рода. Маретић (1899: 454–455) 

такође наводи да су множински облици ова два рода изузеци и то илуструје Вуковим 

примерима из Новог завјета, напомињући да су настали према црквенословенском 
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тексту: кад ми вама духовна сијасмо, јели то што велико ако ми тјелесна пожњемо (Вук 

11, 438). Маретић је пронашао и пример за женски род у пословици у којој је елидирана 

именица: ви пјевате, а нама крваве полијећу НПосл Вук 41). У нашем корпусу смо 

забележили потврду за средњи род придева здворањи, -а, -е у значењима: 

2. а. спољна, вањска страна, површина нечега, спољашњост: Чистите сʼ 

великом помљом сдворања суда, остављајућ унутерња његова пуна 

нечистоће (Чуић 1, 132)  

2. б. спољне манифестације, спољни изглед, утисак: Прикори их, што на 

здворања толико пазе, немарећи за чистоћу сердаца (Чуић 1, 88).  

Ипак, овакви примери су у језику ретки; видимо да се ради о индивидуализмима, дакле, 

пре се може говорити о стилској употреби наведених облика неког писца него о 

граматичким особеностима. 

 У примеру разни лексикографска одредба о доминантном множинском облику је 

постављена тако да се односи на сва значења, али би требало да се односи само на прво:  

разни, -а, -о (обично у мн.) 1. а. кад се указује да се нешто јавља у 

неодређеном броју, да су у питању више неодређених појмова: разни 

догађаји, у разним приликама, разне књиге. б. (у именичкој служби) с 

непром. разне ствари (накнадни, непредвиђени предлози, мишљења и сл. 

који се износе на састанку неког скупа). 

2. (понекад и неодр.: разан, -зна, -зно) различан, различит, неједнак. 

У именичкој служби наведена лексема се не јавља у множинском облику.  

 Код придева се некад мешају облици одређеног вида и множине па се тако у 

РМС нашла дефиниција: 

почасни и почасни, -а, -о (ретко јд. почастан) који се односи на почаст. а. 

који служи коме за почаст, чиме се даје коме почаст: ~ место, ~ стража, 

~ пратња. б. који има само титулу, назив, а не врши ту дужност, 

титуларни: ~ конзул, ~ грађанин, ~ члан, ~ председник. 

Ни конгруентни облици уз именице место, стража, пратња, конзул, грађанин као ни 

илустрација за значења ове лексеме нису множински:  
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Председника Републике очекивали [су] припадници Југословенске ратне 

морнарице, сврстани у почасну чету (Пол. 1958, РМС). Барутански је први 

почасни доктор тога универзитета (Крл., РМС).  

 На основу малобројних примера уочавамо да се сема плуралности код придева 

јавља само уколико се у значењу истиче релација између два ентитета и то тако да се 

значење реализује само уколико се ови ентитети супротставе један другом некаквом 

различитошћу или разноврсношћу:  

мешовит ијек. мјешовит, -а, -о 1. в. мн. међусобно различити, разнолики.  

неједноимен, -а, -о заст. мат. (обично у мн.) који се различито зове, који 

не припада истој врсти, категорији (као неки други) (у математичкој 

операцији кореновања). 

непаран, -рна, -рно 3. покр. (мн.) који по квалитетима, особинама не 

одговарају један другоме, који не чине складан пар, неодговарајући, 

неједнак. 

остали
76

, -а, -о (обично у мн. остали, -е, -а) 1. (и уз зб. им. у једнини) сви 

који преостају од поменутих, сви изузев дотичних, набројаних, други, ини. 

несамерљив ијек. несамјерљив, -а, -о  

3. (у мн.) мат. који немају заједничку меру (о бројевима, дужима, 

количинама). 

поједини, -а, -о 2. мн. некоји, неки, не сви. 

свемогућ, -а, -е 2. (у мн.) расноврстан, свакојак.  

разни, -а, -о (обично у мн.) 1. а. кад се указује да се нешто јавља у 

неодређеном броју, да су у питању више неодређених појмова.  

Преостали придеви у нашем корпусу су конверзијом претворени у именице.  

6.2.2. Заменице 

Заменице су специфична врста речи јер представљају комплексну скупину више 

група које се најопштије могу поделити на именичке и придевске. Придевске заменице 

се понашају као и придеви, те свој облик преузимају од именице коју одређују. 

Именичке заменице и повратна заменица себе/се не разликују род и немају облике 
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 Ова лексема спада у лексичке универзалије (Годард 2001: 21–22).  
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множине. Међу њима би се само личне заменице за прво и друго лице могле посматрати 

као облици са дефективном категоријом броја. Заменице ја и ти немају множинске 

облике, као што ни ми и ви немају једнинске. Међу њима није могуће успоставити 

суплетивну везу, јер се њихово значење односи на различите денотате који не могу 

имати множину, односно једнину. Изузетак би била употреба множине скромности и 

множине учтивости која се среће код заменица у оним језицима у којима је непристојно 

употребити једнински облик у обраћању
77

 (Сауерланд 2005а: 112). Тако је и у српском 

језику. Међутим, ове карактеристике припадају домену синтаксе и стилистике, а не 

морфологије и семантике, те се нећемо бавити њима овом приликом.  

Малобројна група заменица која се налази у нашем корпусу састоји се од 

јединица које имају множински облик, али и ново, именичко значење, и о њима ћемо 

нешто рећи у одељку о поимениченим речима. 

6.2.3. Бројеви:  

О бројевима који се јављају само у множинском облику већ смо говорили у 

поглављу о бројивости и квантификацији множинских речи. Подврста која се у 

литератури означава на два начина – као множински облици збирних бројева и као 

бројни придеви, јавља се уз речи које имају множинску компоненту у значењу и 

множински облик. У споју са њима и оне остварују множински облик, а лексикографска 

пракса нам показује да ова подврста речи изазива недоумице код обрађивача.  

Посматраћемо облике једни, двоји, троји итд. Табеларно ћемо приказати на који 

начин су ови бројеви обрађени у описним речницима српског језика
78

.  

                                                           
77

 Аутори се у овом раду фокусирају на тзв. антисингуларност плурала, која се односи на немогућност 
плурала да означава једнину, али у обзир не узимају именице плуралија тантум. Ослањајући се на 

ванлингвистичке критеријуме превиђају да се морфолошки облик плурала не односи само на 

множину. 

78
 Бројеви троји, четвори, петори, шестори и седмори неће имати дефиниције из незавршеног 

РСАНУ. Облици на -еро из РМС ће бити наведени јер су ове одреднице потпуно лексикографски 

обрађене као прве по азбучном реду, за разлику од облика на -оро с којима су изједначени, а који су 

обичнији у српском језику. 
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и

р
н
и

 
п

о
ја

м
: 

д
в
о
је
 

н
ао
ч
ар
и
. 

 

 

д
в
о
ји
, 

-е
, 

-а
 
(г
ен
. 

д
в
о
ји
х
, 
д
ат
. 
д
в
о
ји
м
) 

б
р

о
јн

и
 

п
р

и
д

. 
п
р

ем
а
 

д
ва

 
1

. 
са

м
о

 
уз

 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 н

ем
а

ју
 

је
д

н
и

н
е 

и
 к

о
је

 з
н
а

ч
е 

п
а

р
о

ве
 

и
ли

 
ск

уп
о

ве
 

к
о

ји
 

ч
и

н
е 

ц
ел

и
н
у;

 

и
сп
. 
д
в
о
је
 (
2
):
 д
в
о
ји
 

о
п
ан
ц
и
, 

д
в
о
је
 

ч
ар
ап
е,
 д
в
о
ја
 в
р
ат
а.
  

2
. 

(ј
д
.)
 

за
ст
. 

д
во

ст
р

ук
. 

д
в
о
је
, 
д
в
о
га
 и
 д
в
о
је
га
 (
и
л
и
 

н
еп
р
о
м
.)
 

1
. 

зб
и

р
н
и

 
б

р
о

ј 

п
р

ем
а

 о
сн

о
вн

о
м

 б
р

о
ју

 д
ва

. 

а.
 

к
а

д
 

се
 

за
је

д
н
о

 
уз

и
м

а
 

м
уш

к
а

 и
 ж

ен
ск

а
 о

со
б

а
 и

ли
 

м
уш

к
о

 
и

 
ж

ен
ск

о
 

б
и

ћ
е 

(п
о

н
ек

а
д

 
и

 
д

ве
 

о
со

б
е
, 

о
д

н
о

сн
о

 
д

ва
 

б
и

ћ
а

 
б

ез
 

о
б

зи
р

а
 н

а
 р

о
д

):
 ~

 м
л
ад
и
х
, 

њ
и
х
 д
в
о
је
; 
и
ћ
и
 ~
 п
о
 ~
. 
б
. 
уз

 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
м

ла
д

ун
ч
а

д
: 

~
 

д
ец
е,
 ~
 ј
аг
њ
ад
и
. 

2
. 

зб
и

р
н
и

 

б
р

о
ј 

са
м

о
ст

а
лн

о
 

уп
о

т
р

еб
љ

ен
 
у 

и
м

ен
и

ч
к
о

м
 

зн
а

ч
ењ

у:
 д

ве
 ч

и
њ

ен
и
ц
е,

 д
ве

 

ст
ва

р
и

. 
 

 

д
в
о
ји
, 

-е
, 

-а
 м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р

и
д

ев
 п

р
ем

а
 о

сн
о

вн
о
м

 

б
р

о
ју

 
д

ва
 

к
о

ји
 

се
 

уп
о

т
р

еб
љ

а
ва

 
уз

 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

и
м

а
ју

 

са
м

о
 о

б
ли

к
е 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 о
зн

а
ч
а

ва
ју

 п
а
р

 и
ли

 

д
ве

 
и

ст
о

вр
сн

е 
гр

уп
е 

о
зн

а
ч
ен

е 
и

м
ен

и
ц

о
м

 
у 

м
н
о

ж
и

н
и

: 
~

 н
ао
ч
ар
и
, 
~
 

в
р
ат
а,
 ~
 к
о
л
а,
 ~
 ч
ар
ап
е,
 

~
 п
р
о
си
о
ц
и
, 
~
 с
в
а
то
в
и
. 

тр
о
ји

 
-  

т
р
о
је
 
(у
 
јд
. 
о
б
и
ч
н
о
 
с)
 

(г
ен
. 
тр

о
га
 
и
 
тр
о
је
га
, 

д
ат
. 
и
 л
о
к
. 
тр

о
м
а,
 т
р
о
м
е 

и
 т
р
о
је
м
у
, 
и
н
с
тр
. 
тр

о
м
а;
 

м
н
. 
тр
о
ји
, 

-е
, 

-а
, 
ге
н
. 

тр
о
ји
х
, 
д
ат
. 
тр
о
ји
м
(а
))
 

зб
и

р
н
и

 
б

р
о

ј 
к
о

ји
 

о
д

го
ва

р
а
 о

сн
о
вн

о
м

 б
р
о
ју

 

т
р

и
 1
. 
а
. 
(о
б
и
ч
н
о
 у
 ј
д
.)

 

уз
 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е,

 

о
б

и
ч
н
о

 
о

н
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 з
б

и
р
 м

ла
д

и
х 

б
и

ћ
а

: 
~
 д
ец
е,
 ~
 ј
аг
њ
ад
и
, 

- 
т
р
о
је
, 
тр
о
га
 и
 т
р
о
је
га
 (
и
л
и
 

н
еп
р
о
м
.)
 з

б
и
р
н
и
 б

р
о
ј п

р
ем

а
 

о
сн

о
вн

о
м

 б
р

о
ју

 т
р
и

 а
. 

к
а

д
 

се
 

за
је

д
н
о

 
уз

и
м

а
ју

 
т

р
и
 

о
со

б
е 

о
д

 
к
о

ји
хј

еј
ед

н
а
 

м
уш

к
а

 
и

ли
 

ж
ен

ск
а

 

(п
о

н
ек

а
д

 и
 т

р
и

 о
со

б
е 

б
ез

 

о
б

зи
р

а
 н

а
р

о
д

):
 
~
 м
л
ад
и
х
, 

њ
и
х
 
~
; 
и
ћ
и
 
~
 
п
о
 
~
. 
б
. 

уз
 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
м

ла
д

ун
ч
а

д
: 

~
д
ец
е,
 ~
ја
гњ

ад
и
. 

т
р
о
ји
, 

-е
, 

-а
 м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р

и
д

ев
 п

р
ем

а
 о

сн
о

вн
о
м

 

б
р

о
ју

 
т

р
и

 
к
о

ји
 

се
 

уп
о

т
р

еб
љ

а
ва

 
уз

 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

и
м

а
ју

 

са
м

о
 о

б
ли

к
е 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 о
зн

а
ч
а

ва
ју

 n
a
p

 и
ли

 

т
р

и
 

и
ст

о
вр

сн
е 

гр
уп

е 

о
зн

а
ч
ен

е 
и

м
ен

и
ц

о
м

 
у 

м
н
о

ж
и

н
и

: 
~

 ч
ар
ап
е,
 ~
 

в
и
л
е,
 

~
 

к
о
л
а,
 

~
 

п
р
о
си
о
ц
и
. 



 

 
 

99 

~
 
п
и
л
а
д
и
. 
б
. 

к
а

д
 

се
 

за
је

д
н
о

 
уз

и
м

а
: 

т
р

и
 

о
со

б
е 

р
а

зл
и

ч
и

т
о

г 
п

о
ла

. 
 

2
. 
(о
б
и
ч
н
о
 
м
н
.)
 

к
а

д
 
се

 

к
а

о
 

је
д

и
н
к
а
 

уз
и

м
а
 

зб
и

р
н
и

 п
о

ја
м

 и
ли

 п
о

ја
м

 

о
зн

а
ч
ен

 
са

м
о

 
о

б
ли

к
о

м
 

м
н
о

ж
и

н
е:

 
тр
о
ји
 

св
ат
о
в
и
, 

тр
о
је
 

в
и
л
е,
 

тр
о
ја
 к
о
л
а.

 

 

ч
ет
в
о
р
и

 
- 

ч
ет
в
е
р
о

 (
ге
н
. 
ч
ет
в
ер
га
, 

д
ат
. 

ч
ет
в
ер
м
а,
 

ч
ет
в
ер
о
м
а 
и
 ч
ет
в
ер
о
м
е;
 

јд
. 
с.
 р
о
д
а,
 о
б
и
ч
н
о

 

н
еп
р
о
м
.;
 м
н
. 
ч
е
тв
ер
и
 и
 

ч
ет
в
ер
и
, 

-е
, 

-а
) 

=
 

ч
ет
в
о
р
о
 
зб

. 
б

р
о

ј 
п

р
ем

а
 

о
сн

о
вн

о
м

 б
р

о
ју

 ч
ет

и
р
и
 

~
 д
ец
е,
 ч
ет
в
ер
и
 о
п
ан
ц
и
, 

ч
ет
в
ер
е 

р
у
к
ав
и
ц
е,
 

ч
ет
в
ер
а 
в
р
ат
а.
  

 ч
ет
в
о
р
о
 (
ге
н
. 
ч
ет
в
о
р
га
, 

д
ат
. 

ч
ет
в
о
р
м
а,
 

ч
ет
в
о
р
о
м
а 
и
 ч
ет
в
о
р
о
м
е;
 

јд
. 
с.
 р
о
д
а,
 о
б
и
ч
н
о

 

н
еп
р
о
м
.;
 м
н
. 
ч
ет
в
о
р
и
 и
 

ч
ет
в
о
р
и
, 

-е
, 

-а
) 

=
 

ч
ет
в
ер
о
: 
~
 д
ец
е,
 ч
ет
в
о
р
е 

гр
аб
љ
е,
 ч
ет
в
о
р
и
 о
п
ан
ц
и
. 

 
ч
ет
в
о
р
о
, 
ч
ет
в
о
р
га
 (
о
б
и
ч
н
о
 

н
еп
р
о
м
.)
 з

б
и

р
н
и

 б
р

о
ј 

к
о

ји
 

о
д

го
ва

р
а

 
о

сн
о

вн
о

м
 

б
р

о
ју

 

ч
ет

и
р

и
: 
а
. 

за
 о

зн
а

ч
а

ва
њ

е 

зб
и

р
а

 о
со

б
а

 (
и

ли
 у

о
п

ш
т

е 

б
и

ћ
а

) 
м

уш
к
о

г 
и

 
ж

ен
ск

о
г 

п
о

ла
: 
б
и
л
о
 j
e 
њ
и
х
 ~
. 
б
. 

уз
 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
зб

и
р

 
м

ла
д

и
х 

б
и

ћ
а

: 
~

 д
ец
е,
 ~
 п
и
л
ад
и
, 
~
 

те
л
ад
и
. 

 

ч
ет
в
о
р
и
, 

-а
, 

-е
 
м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р
и

д
ев

 
п

р
ем

а
 

ч
ет

во
р

о
, 

уз
 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 
и

и
а

ју
 
са

м
о
 
о

б
ли

к
 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
n

a
p

 
и

ли
 

ч
ет

и
р

и
 

и
ст

о
вр

сн
е 

гр
уп

е 
о

зн
а

ч
ен

е 

и
м

ен
и

ц
о

м
у 

м
н
о
ж

и
н
и
: 

~
 

р
у
к
ав
и
ц
е,
 
~
 
к
о
л
а,
 
~
 

в
р
ат
а,
 ~
 с
в
ат
о
в
и
. 



 

 
 

100 

п
ет
о
р
и

 
- 

п
ет
ер
о
 с
 =
 п
ет
о
р
о
 п

ет
 

н
а

 б
р

о
ју

. 
 

п
ет
о
р
о
 с
 =
 п
ет
ер
о
. 
 

 

п
ет
о
р
и
, 

-е
, 

-а
 м

н
. 

о
д

 

п
ет

о
р

о
, 

п
ет

 (
сл

уж
и

 

за
 

б
р

о
ја

њ
е 

ц
ел

и
н
а

 

к
о

је
 

се
 

са
ст

о
је

 
о

д
 

д
ва

 
д

ел
а

 
и

ли
 

ви
ш

е 

д
ел

о
ва

, 
и

ли
 с

т
о

ји
 у

з 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

и
м

а
ју

 

са
м

о
 

п
лу

р
а

лн
и
 

о
б

ли
к
).

  

 

п
eт
о
р
о

 
зб

и
р

н
и

 
б

р
о

ј 
к
о

ји
 

о
д

го
ва

р
а

 
о

сн
о

вн
о

м
 

б
р

о
ју

 

п
ед

ес
ет

: 
а

. 
о

зн
а

ч
а

ва
 з

б
и

р
 

о
со

б
а

 
(и

ли
 
уо

п
ш

т
е 

б
и

ћ
а

) 

р
а

зл
и

ч
и

т
о

г 
п

о
ла

 (
п

о
н
ек

а
д
 

б
ез

 
о

б
зи

р
а

 
н
а

 
п
о

л)
: 

~
 

у
ч
ен
и
к
а.
 
б
. 

уз
 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 

м
ла

д
ун

ч
а

д
, 

о
д

н
о

сн
о

 м
ла

д
а
 

б
и

ћ
а

: 
~

 д
ец
е,
 ~
 п
р
ас
ад
и
. 

п
ет
о
р
и
, 

-е
, 

-а
 
м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р
и

д
ев

 
п

р
ем

а
 

о
сн

о
вн

о
м

 
б

р
о

ју
 

п
ет

 

к
о

ји
 с

е 
уп

о
т

р
еб

љ
а

ва
 у

з 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

и
м

а
ју

 

са
м

о
 о

б
ли

к
е 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 
о

зн
а

ч
а

ва
ју

 
п

а
р

: 
~

 

к
о
л
а,
 
~
 
п
а
н
та
л
о
н
е,
 
~
 

ц
и
п
ел
е.

 

ш
ес
то
р
и

 
- 

ш
ес
т
ер
о
 
(ј
д
. 
с.
 
р
о
д
а,
 

о
б
и
ч
н
о
 
н
еп
р
о
м
.;
 
м
н
. 

ш
ес
те
р
и
, 

-е
, 

-а
) 

=
 

ш
ес
то
р
о
 з

б
. 

б
р
о

ј 
п

р
ем

а
 

ш
ес

т
: 

~
 д
ец
е,
 ~
 ч
е
љ
ад
и
, 

њ
и
х
 ~
, 
ш
ес
те
р
и
 о
п
ан
ц
и
, 

ш
ес
те
р
а 
в
р
ат
а 
и
 д
р
. 

ш
ес
т
о
р
о
 
(ј
д
. 
с.
 
р
о
д
а,
 

о
б
и
ч
н
о
 
н
еп
р
о
м
.;
 
м
н
. 

ш
ес
то
р
и
, 

-е
, 

-а
) 

=
 

ш
ес
те
р
о
. 

 
ш
ес
т
о
р
о
 з

б
и

р
н
и

 б
р
о

ј 
к
о

ји
 

о
д

го
ва

р
а

 
о

сн
о

вн
о

м
 

б
р

о
ју

 

ш
ес

т
: 
а
. 

за
 

о
зн

а
ч
а

ва
њ

е 

зб
и

р
а

 о
со

б
а

 (
и

ли
 у

о
п

ш
т

е 

б
и

ћ
а

) 
м

уш
к
о

г 
и

 
ж

ен
ск

о
г 

п
о

ла
: 
б
и
л
о
 
и
х
 
њ
и
х
 
~
, 
~
 

љ
у
д
и
, 

~
 
го
в
ед
а.

 
б
. 

уз
 

зб
и

р
н
е 

и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
зб

и
р

 
м

ла
д

и
х 

б
и

ћ
а

 
(р

еђ
е 

уз
 

д
р

уг
е 

и
м

ен
и

ц
еу

 
м

н
.)

: 
~

 
д
ец
е,
 
~
 

п
и
л
ад
и
, 
~
 ј
аг
њ
ад
и
. 

ш
ес
т
о
р
и
, 

-а
, 

-е
 
м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р
и

д
ев

 
п

р
ем

а
 

ш
ес

т
, 

уз
 и

м
ен

и
ц

е 
к
о

је
 

и
м

а
ју

 
са

м
о

 
о

б
ли

к
 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
n

a
p

: 
~

 

ч
ар
ап
е,
 
~
 
в
р
ат
а,
 
~
 

п
ан
та
л
о
н
е,
 ~
 в
р
ат
а.

 

 

се
д
м
о
р
и

 
- 

се
д
м
о
р
о
 (
јд
. 
с 
р
о
д
а 
в
ећ
. 

н
еп
р
о
м
.;
 м
н
. 
се
д
м
о
р
и
, 

-

е,
 -
а)
 з
б
. 
б
р
. 
=
 с
ед
м
ер
о
. 

 

се
д
м
ер
о
 (
јд
. 
с.
 р
о
д
а 
в
е
ћ
. 

н
еп
р
о
м
.;
 м
н
. с
ед
м
ер
и
, -
е,

 

-а
) 
=
 
се
д
м
о
р
о
 

зб
. 

б
р

о
ј 

к
о

ји
 о

д
го

ва
р

а
 о

сн
о

вн
о

м
 

б
р

о
ју

 с
ед

а
м

: 
~
 ч
ељ

ад
и
, 

се
д
м
ер
а 
в
р
ат
а.
  

 

 
се
д
м
о
р
о
 з

б
и

р
н
и

 б
р

о
ј 

к
о

ји
 

о
д

го
ва

р
а

 
о

сн
о

вн
о

м
 

б
р

о
ју

 

се
д

а
м

: 
а
. 

за
 

о
зн

а
ч
а

ва
њ

е 

зб
и

р
а

 о
со

б
а

 (
и

ли
 у

о
п

ш
т

е 

б
и

ћ
а

) 
м

уш
к
о

г 
и

 
ж

ен
ск

о
г 

п
о

ла
 (

п
о

н
ек

а
д

 и
 б

ез
 о

б
зи

р
а
 

н
а

р
о

д
):

 
б
и
л
о
 
и
х
 
je
 
~
 
у
 

гр
у
п
и
. б
. 
уз

 з
б

и
р

н
е 

и
м

ен
и
ц
е 

к
о

је
 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
зб

и
р
 

м
ла

д
и

х 
б

и
ћ

а
 (

р
еђ

еу
з 

д
р

уг
е 

и
м

ен
и

ц
еу

 
м

н
.)

: 
~

 
д
ец
е,
 
~
 

п
и
л
ад
и
, 
~
 ј
аг
њ
ад
и
. 

се
д
м
о
р
и
, 

-е
, 

-а
 
м
н
. 

б
р

о
јн

и
 

п
р
и

д
ев

 
п

р
ем

а
 

се
д

а
м

, 
уз

 и
м

ен
и

ц
е 

к
о

је
 

и
м

а
ју

 
са

м
о

 
о

б
ли

к
 

м
н
о

ж
и

н
е 

и
ли

 

о
зн

а
ч
а

ва
ју

 
n

a
p

: 
~

 

ч
ар
ап
е,
 ~
 в
р
ат
а.
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о
см
о
р
и
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 Видимо да једино РСЈ доследно одваја збирне бројеве и бројне придеве, осим у 

случају броја један; множински облик „једни” је свакако специфичан, будући да је 

множински облик ове речи у колизији са њеним значењем, што се види и из 

лексикографске дефиниције у РСАНУ – без мн., сем у неким значењима, обично у 

атрибутској служби.  

У РСАНУ су ови облици обједињени, обрађени у оквиру исте одреднице (збирног 

броја). Бројни придеви су самостално дати само као контролне одреднице упућене на 

збирни број. Изузетак је одредница обоји, у чијој дефиницији стоји да је бројни придев, 

и која је дата у множини. Такође, уочавамо недоследност код одредница осморо, 

деветоро и десеторо, уз које стоји да се обично јављају у множини када се односе на 

збирни појам или појам који се исказује само у множини. Ове дефиниције иду у прилог 

претпоставци да се збирни број и бројни придев мешају у конгруенцији са множинским 

речима.  

Поставља се питање да ли наведене лексеме треба да се обрађују као посебне 

одреднице. У РМС је одредница петори, -е, -а дефинисана као мн. од петоро, пет 

(служи за бројање целина које се састоје од два дела или више делова, или стоји уз 

именице које имају само плурални облик). У плуралним облицима једни, двоји, троји итд. 

мешају се основни и збирни бројеви. Њихова конгруенција са плуралном именицом 

исказује адјективну природу, док њихов облик упућује на слични збирни број, али у 

множини. Наше мишљење је да је конгруентност облика последица њихове адјективне 

природе, да су то множински облици јер се односе на множинске именице. Они свој 

облик добијају у контакту са именицом. С друге стране, њихова обличка сличност са 

збирним бројевима, као и чињеница да су конгруентни множински облици ретки у 

савременом језику, разлог су што се често могу чути конструкције двоје новина, троје 

врата и сл. На тај начин се центар синтагме помера са дефективне форме на број, чиме 

се добија партитивна синтагма. Овакве синтагме су у разговору најчешће непроменљиве. 

Сматрамо да би ове облике требало одвојити од збирних бројева. Они би требало да се 
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дефинишу и посматрају као посебне лексеме, бројни придеви, подврста основних 

бројева (исп. Зељић 2016б: 120)
79

. 

Тафрино мишљење је да бројеви не могу имати категорију броја, јер је њихово 

категоријално значење сам број (Тафра 2000б: 96). Насупрот томе имамо речничке 

дефиниције у којима се истиче множина од неког (збирног) броја. Стога би употреба 

термина бројни придев била довољно прецизна, јер би се на тај начин истакла њихова 

адјективна природа што уједно значи и постојање множинског облика уз конгруентне 

множинске именице. У литератури је било доста речи о томе који бројеви конгруирају уз 

именице плуралија тантум (исп. поглавље о бројивости). Без обзира на терминолошке 

недоследности, ово су бројеви који замењују основне бројеве уз множинске речи и ова 

појава није јединствена у српском језику, већ се јавља и у другим словенским језицима 

(исп. Тир 1985: 70). 

Можемо закључити да се и у бројевима издваја група која се јавља само у 

множинском облику. Иако припадају основним бројевима, бројни придеви се одликују 

једном специфичношћу – не само што се јављају само уз множинске речи, већ и 

конгруирају с њима.  

6.2.4. Поименичене речи 

Код именских неименичких врста речи се показало да ограничење само на 

множински облик са собом најчешће носи и конверзију, што значи да су такви облици у 

највећем броју случајева добили све особине именица. Стога је ионако мали број 

множинских примера неименичких речи додатно умањен.  

6.2.4.1. Поименичени придеви у нашем корпусу су се значењем изједначили са 

другим именицама, али уједно означавају и збир некаквих особина (исп. Стевановић 

1975: 264–265). Придеви млад, омлађи, остали, мртав, мушки, оглашен, последњи, 

                                                           
79

 У литератури смо забележили опречна мишљења у вези са овим проблемом. Тафра (Тафра 2016: 

522) износи мишљење да облик једни не може да се дефинише у оквиру одреднице један, В. Ломпар у 

предлогу класификације бројева издваја бројне придеве као подврсту кардиналних бројева (Ломпар 

2016: 412), док В. Јовановић (2018: 94) сматра да облици на -оји и -ори не треба да се издвајају као 

посебна класа бројева, те да и у речницима треба да се обраде у оквиру збирних бројева а не као 

посебне одреднице. 
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домаћи, стар, ближњи, ожалошћен, потчињен су се у једном од својих значења 

осамосталили, јер се у то значење инкорпорирало и значење човек, тј. прецизније људи, 

што је као последицу имало множински облик и множинско значење:  

Старији људи осташе [на сабору после ручка] још за сопром, да … гледе 

како се млађи веселе (Глиш. 9, 62). Између једне и друге генерације дубе 

се непремостиви јазови. Млади се привикавају новинама … поводе се за 

духовима времена (Уск. 1, 26). Њему је познато да међу старима има 

младих и старих међу младима. Он зна да млади држе да је све добро што 

је ново (Поп. Б. 2, XVI). Судјеловао је [Домјанић] у свим борбама Младих 

против Старих (Бар. 5, 268). Дошли су нови млади и немлади … и 

заподенули нову и друкчију, сваки своју, поезију (Мих. Б. 1, 248). Млади 

су ме замолили да им будем венчани кум (Поп. Ј. 3, 84). Девојкин отац … 

каже … да он на понуду пристаје само нека се “млађи” (тј. момак и 

девојка) гледају (Миј. С. 3, 9). Не волу сад да раде омлађи (Алексинац, 

Богд. Н.). Оцеви и матере… умеју да одржавају слогу међу омлађима 

(Мил. М. Ђ. 15, 299). При … пићу за здравље … пије … „за омлађе” (кажу 

и „за млађије”, тј. за млађе у кући) (НП Буш., 6). Наш произвођач могао 

[би] своје домаће или омлађе врло згодно употребити, да преко зиме праве 

или граде смотке [цигаре] (Црн. 2, 74). Карташи поседаше, остали 

поустајаше (Лаз. Л. 2, 22). Чак сам желио да понижење буде што веће, да 

буде теже него осталима (Селим. 5, 120). Назови-мртвац [се] у један пут 

исправи … вичући: „Мртви! камо те се?” (НПр Вук, 217). Како је смрт 

догађај који највише потреса људе … то је природно да су први велики 

споменици, мртвима били намењени (Жуј. 3, 84). Упорна борба, мртви и 

рањени падају с обе стране (Цветић 1, 121). Облизнила ти се жена, Толе! 

… Оба мушки! (Ћос. Д. 2, 21). Крстане, наши мушки нису код куће (Бег. 

М. 6, 20). Сви мушки поспремљају шешире, јер у Отоку људи гологлави 

кају (Оток, Ловрет., ЗНЖ 3, 30). Да су оглашени … били одвоєни од 

вѣрних … ниє исторички доказано (Петран. Бож. 1, 70). Изоставио је на 

литургији јектенију о „оглашенима” божем за то што данас у цркви нема 

оглашених (Мил. М. Ђ. 25, 128). У прве вијекове Хришћанске они који се 

спремаху да се крсте зваху се оглашени зато што им се истом оглашиваше 

почетак вјере (Дан. Ђ. 5, 178). Оглашени и покорници стајаху по пољани 

(Љуб. 3, 96). Молитве … се читају како на литурђији за оглашене, тако и 

на служби за верне (ППБ, 182). Заклињач … служио је при крштењу 

оглашених, наиме, спремао је за одређено вријеме оглашене прије 

крштења (Милаш 4, 454). Кад какав ага умре, онда га његови посљедњи 

закопају обично у двориште или у врт (Маж. М. 1, РМС). Домаћима 

додијаше војнички зулуми … те захтјеваху, да се војници дигну из 

њихових кућа (Чок. 2, 6). Занеможе Руђо веома, и домаћи му се 

препадоше јако (Нев., БВ 1908, 373). Недељом у вече гасила се ватра … 

закључавала се врата и домаћи излазили у шетњу (Лис. 1, 5). Тек што смо 
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поседали … уђоше домаћи (Давичо 1, 295). Хајдемо у бој сви појући, 

старе наше спомињући (Њег., РМС). Наши стари под јуначким баном 

Иванишем [полетјеше у бој] (Матош, РМС). Он се родио као газда, јер су 

и његови стари били газде (Ћор. С., РМС). 

Сааведра за појаву поименичавања придева са значењем ˮкућа, породица, 

рођациˮ наводи да је у питању типично бугарска иновација (Сааведра 1999: 30). И у 

српском језику се срећу ова значења али чешће у разговорном језику: морали смо да се 

преселимо код маминих. Мој тата је дошао код маминих да живи. Често идемо код 

маминих у Србију. Ускрс ћу провести код татиних у Републици Српској. Као дете сам 

ишла код татиних и тамо и тамо научила шта су добар сир и кајмак (примери са 

интернета). У српском језику идентичну релацију проналазимо у поимениченим 

заменицама.  

Примери придева који се не односе на човека су малобројни:  

Видиш да ти се сва отајна знају (Шен. А. 25, 83). Заклела се земља рају … 

Да се сва отајна знају (Кум. 2, 248). Бандуншка конференција азијско-

афричких земаља (1955) означила је почетак издвајања покрета 

несврстаних (Енц. БИГЗ, под несврстаност). 

Овој групи припадају и здворањи, -а, -е и свемогућ, -а, -е у значењу расноврстан, 

свакојак: свемогући састојци, свемогуће варијанте. 

6.2.4.2. Поименичене заменице у нашем корпусу односе се на особе блиске ономе 

о коме се говори или блиске лицу са којим се говори:  

ваш, -а, -е присвојна заменица 2. л. мн. 3. (у именичкој служби) мн. 

родбина, једномишљеници, сународници и сл. оних (онога) којима (коме) се 

обраћамо.  

мој, моја, моје присвојна заменица за 1. л. јд. (понекад уместо присвојне 

заменице свој) 5. (у именичкој служби) а. м мн. особе блиске лицу које 

говори (породица, родбина, пријатељи и сл.).  

наш, -а, -е 5. (у именичкој служби) а. м мн. 1) чланови или сродници 

породице којој припада говорно лице, односно заједница лица чији члан 

говори, укућани, домаћи, рођаци; пријатељи. 2) припадници исте 

државне, друштвене, класне и сл. организације којој припада и говорно 
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лице, односно заједница лица чији члан говори (земљаци, сународници, 

преци, истомишљеници и сл.).  

његов, -а, -о присвојна заменица за 3. л. јд. м. и с. рода (понекад уместо 

присвојне заменице свој) 3. (у именичкој служби) а. м мн. особе блиске 

лицу о коме се говори (родитељи, рођаци, пријатељи и сл.).  

њен, -а, -о (заст. и дијал. њени, -а, -о; дијал. и њејан, њоан, њојан); исп. 

њезин присвојна заменица за 3. л. јд. ж. рода 2. (у именичкој служби) а. м 

мн. особе блиске оној о којој се говори (родитељи, рођаци, пријатељи и 

сл.).  

њихов, -а, -о (дијал. њев, њив, њијев, њиов, њихи); исп. њин присвојна 

заменица за 3. л. мн. 3. (у именичкој служби) а. м мн. особе блиске лицима 

о којима се говори (родбина, једномишљеници, сународници и сл.).  

твој, твоја, твоје (ген. м и с твојег(а) и твог(а) ж твоје) присвојна заменица 

за 2. л. јд. 2. (у именичкој служби) б. м мн. особе блиске лицу с којим се 

говори (укућани, родбина, једномишљеници и сл.). 

За разлику од придева са сличним значењем, поименичене заменице се бележе у 

речницима. 

У корпусу смо забележили и једну неодређену придевску заменицу која се јавља 

у служби именице: Чујте ме добро, да вам неколике кажем (Мус. 1908, 1/1). 

Наше је мишљење да у овом случају плуралност није стабилна и да се множински 

облик може заменити једнинским, што неће променити значење: Чујте ме добро, да вам 

неколико кажем. Неизречени објекат садржан је у глаголу, док се неодређена количина 

исказује заменицом било да она има једнински или множински облик. Употреба 

множинског облика може се тумачити нпр. стилском или територијалном 

карактеристиком, не сматрамо да је граматичко-семантичка особеност.  

 6.2.4.3. Можемо закључити да су множинске речи у српском језику у највећем 

броју именице, и да се мали број других именских неименичких врста јавља само у 

множинском облику. То су већином речи које конверзијом добијају особине именица 

(придеви и заменице). Преостали примери су ретки прави придеви са множинском 

компонентом у значењу и подврста бројева – бројни придеви, којима се показује 

колико има нечега што значе множинске речи.  
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7. Лексичко-семантичка анализа плуралних речи у српском језику  

 

Множинске речи, иако се обично повезују са морфолошком категоријом броја, 

имају и особености на семантичком плану. У досадашњим истраживањима није било 

детаљнијих анализа овог аспекта. Обично се говорило о неколико уопштених лексичко-

семантичких група, најчешће о оним које је Маретић (Белић) одредио, без детаљнијих 

описа или других подела. Ту пре свега мислимо на граматике српско(хрватског) језика 

(исп. Увод).  

 Као што смо већ истакли, множинске речи се у српском језику јављају у пет 

типова манифестација:  

6. као представници праве плуралије тантум, односно речи које се не употребљавају 

у једнинском облику (маказе, леђа, кола) 

7. као нека реализација у полисемантичкој структури речи (било примарна, било 

секундарна) (осевине, мемоари) 

8. као доминантан множински облик неке лексеме (речи које се често, најчешће, 

обично јављају у множини у свим својим значењима) (папуча, опанак) 

9. као појединачна значења у полисемантичкој структури која се обично јављају у 

множини (ништарија, каквоћа) 

10. као представници номенклатурне множине (лемури, лијане, Германи).  

Досадашња истраживања већином су била усмерена на први тип, и он представља 

феномен плуралија тантум у најужем смислу. Преостали типови су за проучаваоце 

проблематични јер у тим случајевима морамо поставити питање да ли пред собом имамо 

множинску реч или множински облик речи са регуларном категоријом броја. Одговор на 

то питање би могао да буде у разликама у значењу између облика једнине и множине 

ових именица. Корбет (2004: 176) на примерима fund и funds испитује ову тврдњу. Ове 

разлике могу бити минималне, али довољне да би се значење осамосталило, или пак 

настала нова лексичка јединица. Навешћемо неколико примера: именица женског рода 

козица је у свом примарном значењу деминутив и хипокористик од именице коза, као и 
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женско јаре, јарица. Једно од секундарних значења (у РСАНУ седмо по реду) је 

множинско – народни назив за разне врсте заразних болести са оспицама по кожи, 

богиње. Именица гуштер, чије је основно значење назив за разне врсте гмизаваца, 

садржи сему плуралности у народним називима за вратне жиле и вратне лимфне 

чворове (у РСАНУ значења 2в и 3б). У латинизму ефек а т чије је основно значење 

дејство које неко или нешто учини на некога, утисак развијају се два значења са 

множинском компонентом: звуци, шумови и друга вештачка звучна средства која 

дочаравају звучне природне појаве (у радиотехници, телевизији, филму и сл.) и термин из 

банкарства и трговине хартије од вредности, новчани вредносни папири (менице, акције, 

обвезнице, срећке и сл.) као и значење покретна имовина, имање, пртљаг (у РСАНУ 

значења под 4. и 5). Деминутив жабица развија значење мале дерезе, направа за лакше 

кретање по залеђеним површинама, док се живица (ограда од шибља, жбуња, трња) у 

множини реализује као народни медицински назив за шкрофуле. Деминутив звончић се 

у множини јавља као назив за музички инструмент (из групе удараљки), док се јагањац 

јавља као покрајински назив за белу пену на морским таласима, али и врсту народне 

игре. И деминутиви капица и лопатица развијају значења у множини украсна шара у 

плетиву или везу односно назив за предње зубе, секутиће, док се тулајица (а. цев на 

гајдама у коју су углављене карабље. б. цев на левку. в. цев у зиду кроз коју пролази уже 

црквеног звона) јавља у значењу кожни набори на стражњој леђној страни тела неких 

мекушаца издужених у облику две цеви. Именица принос у основном значењу род, 

приход од имања јавља се у покрајинизму множинског облика са значењем порођајни 

болови. Лексеме колотур у значењу котур, коло, точак; колут и покрајинизам лаптац 

(клопка, замка за хватање птица, направљена од тикве) у множини означавају делове 

разбоја (део о којем висе нити односно подножњаци на разбоју).  

Видимо по овим примерима да и секундарна значења с множинским обликом 

настају механизмима полисемије и да могу бити ближа и удаљенија од примарног 

значења. Према томе, оправданост успостављања нове лексичке јединице може да се 

заснива на овој информацији, што значи да уколико је значење удаљеније од примарног, 

постоји могућност да се то значење лексикализује. У већини случајева ће се ипак 
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забележити само ново значење, што има везе са лексикографским принципима (изузеци 

би биле лексеме лисице, књижари, арапке, говеда, носила, тла итд.).  

Ови типови, како смо их набројали, могли би се посматрати и као позиције на 

спектру категорије броја. Тако би прва група, именице плуралија тантум биле на једном 

крају, док би се речи које се обично користе у плуралу налазиле на средини, као квази 

плуралија тантум, будући да се ипак употребљавају у једнинском облику, док би се речи 

са регуларном употребом једнине и множине налазиле на другом крају спектра (исп. 

Аквавива 2008: 19).  

Међу примере који се јављају само у множини и припадају првом типу сврстали 

смо и речи које се употребљавају само у загонеткама, бројалицама и играма речи. Њих 

нема много и то су најчешће измишљене речи, често мотивисане речју која је одговор. 

Овој групи припадају и лексеме за које у речнику стоји да су нејасног значења. 

 Речи које се већином јављају у множини, али се у неким случајевима 

употребљавају и у једнинском облику, у речницима се обележавају ознакама обично, 

често, најчешће и сл. у множини, чиме се „изражавају прагматички ослабљени видови 

инклузивног односа између појма и његове плуралне реализације” (Ивановић 2013: 277). 

Ивановић сматра да овакви облици нису у потпуности лексикализовани множински 

облици те да „значење у множини представља вид прилагођавања […] појма његовој 

актуелној семантичкој референцији” (И., 284).  

Фреквентност неког облика може се довести у везу са категоријом маркираности. 

Према Гринбергу, ако је једнина именице мање маркирана од множине, очекује се да ће 

имати већу фреквенцију у текстовима него плурал (Гринберг 1966: 32 према Крофт 

1991: 59). Обрнуту ситуацију имамо код речи које се обично јављају у множини; код 

плуратива множина јесте мање маркирана, и већа фреквенција множинског облика 

последица је концептуализације именованог појма.  

За разлику од прве четири групе, пета која се односи на плуративе који се 

употребљавају у научним класификацијама са једне стране је резултат кодификације, а 
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са друге има упориште у семантичкој структури значења на које се односи. У српском 

језику таксономија почива на називима у множинском облику, којима се означава група 

припадника исте врсте, класе, рода итд., док се једнински облик односи на појединачног 

представника наведених таксономских категорија. Овакву множину Пешикан назива 

„категоријална множина” и сврстава је у праву множину, за разлику од неправе, која 

представља потпуно лексикализовану множину (Пешикан 1977: 342).  

За свих пет група карактеристично је да лексема у одређеном значењу, било да се 

ради о свим или појединачним значењима у оквиру полисемантичке структуре, односно 

значењу у моносемантичкој структури, садржи сему плуралности. Ова сема се 

манифестује на различите начине – као партитивност, резидуалност, поновљеност 

(мултипликативност) и збирност. Свака од ових особина се реализује у неколико видова. 

У зависности од тога од колико делова се састоје, множински ентитети могу бити 

дводелни и вишеделни (клешта, хаљине). Резидуалност
80

 се јавља код оних речи којима 

се означавају отпаци, ситнице и рушевине (кучине, потркушице, зидина), док је за 

мултипликативност и збирност заједничко да се јављају код оних речи којима се именује 

некаква група (коледе, маравеле). Ипак, разлика постоји и огледа се у томе што се први 

тип групе састоји од функционалних сингулатива, што није случај у другом типу.  

                                                           
80

 Инспирацију за издвајање ове семе пронашли смо у радовима (Маретић 1899), (Коптјевскаја-Там–

Дал 2001) и (Суботић 1999).  
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Дакле, да би нека реч могла да се назове множинском речју мора да садржи 

множинску компоненту значења. Сматрамо да ова сема није најважнија компонента 

значења ових речи, али јесте важна, што се огледа у томе да наведене речи имају 

множински облик као основни облик. У највећем броју примера денотат је један, 

јединични појам или појам који у целини својих делова функционише као један. Ове 

множинске компоненте су надређене појединачним семантичким пољима, и нису 

ограничене на одређена поља, већ се могу јавити у свим. Упркос томе уочава се 

склоност појединих компоненти да се чешће реализују у неким пољима у односу на 

друге. Тако се нпр. бипартитност најчешће јавља код именица којима се означава 

некакав предмет (маказе, наочаре, панталоне), док се резидуалност веома често јавља 

код једног типа девербатива (отребине, отресине, испирине). Ове особености се налазе у 

основи концептуализације ентитета које проучавамо и огледају се у њиховом 

именовању. У односу на друге па чак и сличне речи са регуларном категоријом броја, 

ова компонента је додатна, и она условљава употребу множинског облика, као 

показатеља те компоненте.  

плуралност 

партитивност 

дводелност 

вишеделност 

резидуалност 

отпаци 

остаци 

ситнице 

рушевине 

збирност 

група 

мултипликативност 

група 
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Дакле, из перспективе компоненцијалне анализе, једно од дескриптивних, 

дијагностичких обележја
81

 мора да означава плуралност. Иако се сема плуралности 

манифестује помоћу морфолошког облика, дакле – множинског наставка у нашем 

случају
82
, она је инхерентна, унутрашња и не односи се на број манифестација 

именованог појма, што је уобичајен домен морфолошког наставка за број, већ на тај 

појам уопште. То значи да је множински наставак потребан али не и довољан разлог да 

се једна реч тумачи као плуратив или множинска реч. Множински облик представља 

средство номинације и не служи да би се изразила категорија множине, већ је у питању 

допунска семантичка компонента структурне множине (Коњавскаја 2000: 98).  

 Наведена сема плуралности никада није архисема. Положај ове семе у семној 

хијерархији у директној је вези са стабилношћу множинског облика лексеме – што је 

мања вероватноћа да се оваква реч јави у једнинском облику, то је ова сема важнија у 

семној хијерархији и обрнуто. Тако је нпр. бипартитност на врху плуралне лествице, за 

разлику од резидуалности нпр., што се потврђује у нашем корпусу, где су именице 

бипартитне структуре махом плуралија тантум, за разлику од именица којима се именују 

остаци, које се већином јављају обично у множини или се уопште не препознају као 

множинске.  

 Инхерентност семе плуралности најлакше се уочава код оних лексема код којих 

се тешко утврђује узрок множинском облику, а оне се ипак употребљавају у том облику 

као номиналном. У нашем корпусу таквих речи нема много. Навешћемо пример именице 

средњег рода ветрило, која као секундарно значење има народни назив за дијафрагму, 

пречагу. Могли бисмо претпоставити неколико различитих мотивација – према изгледу 

овај орган подсећа на раширена једра (примарно значење ове лексеме јесте застарели 

назив за једро); покрети овог органа изазивају некакво струјање ваздуха што може 

подсећати на кретање слично ветру итд. За разлику од оваквих примера, постоје и речи 

за које је могуће утврдити мотивациону базу на основу ванлингвистичких информација. 

                                                           
81

 Терминологија према Прћић 1997, Драгићевић 2010. 

82
 Допуштамо да се семе овог типа јављају и код збирних именица које такође (у већини случајева) 

имају карактеристичан морфолошки облик. 
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Таква је нпр. и више пута спомињана лексема врата, за која се у литератури објашњава 

да су се у прошлости махом састојала из два крила. И Белић препознаје проблем 

множинских речи код којих се сема плуралности тешко уочава. Овакве речи он тумачи 

као „логичке употребе плурала у прво време а којима се данас не види разлог множине” 

(Белић 1999: 215), док код Маретића постоје речи за које „nije jasno, za što se govore samo 

u množini: drhtalice, naćve, pogrijevci, pohode, prvine, uroci, zaranci i dr.” (Маретић 1899: 

451). Према нашем схватању, „логичке употребе плурала” налазе се у основи сваке од 

ових речи, било да се ради о онима код којих се сема плуралности препознаје или не.  

 У вези са препознавањем семе плуралности запажамо да се оне речи код којих се 

сема плуралности реализује помоћу резидуалности, збирности и мултипликативности 

лакше идентификују са појмом множине. Именице бипартитне структуре се махом 

препознају као прототипичне множинске именице, али се, пошто означавају предмете, 

првенствено доживљавају као јединке. Овакво схватање нас наводи да закључимо да се 

код оних речи које садрже семе резидуалности, збирности и мултипликативности 

препознаје лексикализација множине. У овим случајевима појединачни елементи нису 

важни за говорника (исп. Пешикан 1977: 343). 

 Ако бисмо посматрали парадигматске лексичке односе и анализирали грађу 

користећи хијерархијски приказ, помоћу хиперонима и хипонима, утврдили бисмо 

лексичка поља на основу сродности смисла анализираних лексема (Прћић 1997: 95, 108). 

Овај метод ће нам послужити да прикажемо у којим се све пољима јављају множинске 

речи. Уколико упоредимо примере из литературе, уочићемо велику сличност у 

дистрибуцији семантичких поља између различитих језика. Видели смо у поглављу да се 

феномен плуралија тантум јавља у великом броју језика, па се тако и одређена 

семантичка поља јављају у већини тих језика. Сматрамо да је узрок овом преклапању 

заједничка концептуализација заснована на семи плуралности. Реализација се можда 

неће односити на идентичне денотате, али ће семантичка поља свакако бити заједничка. 

То значи да ће се у неколиким језицима, али не у свим, поновити конкретна јединица као 

множински облик (исп. виолина, егеде, skrzypce; маказе, scissors, Schere), али ће се у 

свим језицима јавити представник лексичко-семантичке групе којој ове лексеме 
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припадају (инструменти, алат, празници, болести итд.). Користећи актуелну 

класификацију именица које се јављају само у множини у српској и руској 

граматографији направићемо поређење између ова два језика. Сматрамо да ће истакнута 

семантичка поља која обухватају именице плуралија тантум бити слична (ако не и 

једнака), и таква ситуација вероватно важи за све словенске језике, па и индоевропске 

језике. Собољев наводи да се у свим језицима код којих постоје именице плуралија 

тантум уочава ограничен број лексичко-семантичких група (Собољев 2005: 97), али да 

то не мора да значи да ће исте речи у различитим језицима бити плуралија тантум (И.: 

100–101). 

Лексичко-семантичке групе које се издвајају су стабилне и продуктивне, и у 

српском и у руском језику. Направићемо паралелу између Белићевог (Маретићевог) 

приказа ових група и поделе у Граматици руског језика (Шведова 1990: 160).  

Маретић/Белић 

болести (богиње, оспице, пробади, 

протисли, трутови, улози и сл.) 

празници (Младенци, Духови, Месојеђе) 

предмети названи у целини, а састављени 

из множине засебних предмета (новине, 

понуде) 

маса у којој се распознају делићи, комади 

(кучине, мекиње, опиљци, помије, резанци, 

оцедине, огризине, дрхталице (питије), 

погревци и сл.) 

логичке употребе плурала у прво време а 

којима се данас не види разлог множине 

(походе, првине, уроци, заранци) 

именице састављене из два дела које значе 

делове тела и предмете од два дела (уста, 

леђа, плећи, груди), (наочари, носила, 
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вешала, кола, дипле, гаће) 

стране речи (Млеци) 

 

Шведова 

називи сложених предмета: парни предмети, 

предмети који имају два или више једнаких 

делова, предмети који имају много ситних 

делова 

речи са збирним значењем 

имена материје, истородног мноштва 

имена сложених радњи 

имена делова времена 

лична имена 

 

Ова табеле приказују основна поља у којима се реализују множинске речи. 

Будући да је наш корпус знатно обимнији и број лексичко-семантичких група ће бити 

већи. Оне су веома разуђене, различитог обима и припадају различитим доменима
83

. 

7.1. Множинске речи које се односе на човека 

 

Није уобичајено да се лексеме којима се именује човек јављају у множинском 

облику. Али, у нашем корпусу издвајају се речи којима се именују припадници група, 

које могу бити разнолике – етничке, верске, друштвене итд. За ове речи је 

карактеристично да су у питању плуративи код којих се може одредити функционални 

сингулатив, али се множинским обликом именује надређени појам. Годард говорећи о 

опозицији men и women истиче да је њихов плурални облик „семантички основнији него 
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 Сличну поделу нашој направио је Н. Супрунчук (2012). Он је издвојио следеће групе: болести и 

слабости, материју која означава остатке и јела, празнике и обичаје, одећу, разне врсте справа, 

географска и астрономска имена, грађевине и њихови делови, целокупност нечега, делови тела, 

музички инструменти, превозна средства (Супрунчук 2012: 62–63). 
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једнински, јер је једноставније објаснити ’men’ и 'women' као друштвене категорије, тј. 

као две врсте људи” (Годард 2001: 12 у фн). 

Издвојићемо неколико типова ових речи. 

7.1.1. Имена народа  

Називи за народе се јављају у множини
84
: Германи – Герман/Германин, Готи – 

Гот, Инди – Инд, Прасловени – Прасловен итд. Оно што се на први поглед чини као 

регуларни једнински облик у ствари је сингулатив, којим се реферише на припадника 

једног народа. Дакле, плуративи овог типа немају једнину, већ само елементе, чије се 

значење разликује од значења плуратива, док се морфолошки облик у већини случајева 

подудара са теоријским обликом једнине (исп. Пети 2001: 214)
85
. Овакав тип множине 

називамо номенклатурна множина, и јавља се у научним класификацијама. Употреба 

множинског облика заснива се на заједничкој шематској карактеризацији помоћу које 

именовани појам тумачимо као хомогену групу (Лангакер 2008: 141). Номенклатурну 

множину одликује и посебан вид лексикографске дефиниције: одредница се даје у 

множинском облику, док се једнински облик (видели смо да је то заправо сингулатив) 

даје у загради. Ове именице су специфичне и по томе што су у питању заједничке 

именице које се пишу великим словом:  

Арапи, Арапа м мн. (јд. Арап и Арапин) народ семитског порекла 

настањен у југозападној Азији и северној Африци.  

Асирци, Асираца м мн. (јд. Асирац) ист. ратнички народ семитског 

порекла који је живео у Асирији. 

Германи м мн. (јд. Герман, Германин) а. народносна група у коју улазе 

Немци, Аустријанци, Данци, Фламанци, Швеђани, Норвежани, Холанђани 

и Англосаксонци. б. нар. Немци.  

Готи и Готи м мн. (јд. Гот) стари источногермански народ који је живео 

на Скандинавском полуострву и обалама Балтичког мора. 
                                                           
84

 У енглеском језику се називи народа јављају у облику плуралија тантум: English, Dutch и сл. (Алан 

1980: 558)  

85
 У овом случају видимо да постоје две врсте сингулативизације – творбена и семантичка и да код 

семантичке постоји преклапање облика сингулатива и сингулара.  
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На овај начин обрађени су и Албанци
86

, Инди, Ихтиофази, Пемци, Праславени и 

Прасловени, Романи, Роми, Румуни, Румуњи, Руси, Русини, Славени и 

Словени, Словаци, Словенци, Словинци, Срби, Французи, Хрвати, Хрваћани, 

Цигани, Цинцари, Црногорци, Чеси, Швеђани Шиптари и Шокци 

Ипак, у РСАНУ бележимо и лексеме које су обрађене као да је у питању права 

плуралија тантум, тј. у речничком чланку не постоји назнака да наведене лексеме имају 

облик једнине нпр.:  

Авари м мн. ист. туранско-татарско племе Азије. 

Англи м мн. германско племе од којег су, стапањем са Сасима и Јитима, 

настали Англосаксонци. 

Анти, Анта м мн. име којим су грчки и римски писци називали један део 

Словена. 

Бугари м мн. јужнословенски народ у источном делу Балканског 

полуострва. 

као и Великоруси, Венди, Венеди и Винди, Гали, Келти, Крашовани, Љутићи, 

Оски.  

Множински облик одредница које означавају називе народа у вези је са 

разумевањем појма народ као веће заједнице људи са заједничким именом, пореклом, 

језиком, традицијом, културом и сл. За нас је важно да се народом означава већи број 

људи, што се језички испољава у употреби множине. Али, пошто ова множина није 

недељива, јер народ чини већи број појединачних припадника тог народа, уобичајена је 

и употреба облика за њихово означавање. Ипак, за именовање одређеног народа 

неопходно је да се употреби облик множине, па би правилна лексикографска дефиниција 

садржавала одредницу у множини са додатком једнинског облика у загради, какве су већ 

споменуте одреднице Арапи, Асирци, Германи, Готи итд. 
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 У обради ове лексеме изостављена је ознака мн.: Албанци м (јд. Албанац) индоевропски народ 

настањен у западном делу Балканског Полуострва; потомци старих Илира. 
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У корпусу смо забележили и трећи тип
87

 одређивања и дефинисања имена 

народа: одредница се даје у једнини, али се додаје квалификација обично у мн. На овај 

начин је дефинисано само неколико одредница:  

Индогерман, -ана м (обично у мн.) (нем. Indogermanen) в. 

Индоевропљанин. 

Индоевропљанин м (обично у мн. Индоевропљани) припадник породице 

народа чији су се језици развили из заједничког, индоевропског прајезика, а 

чине је готово сви народи Европе и југозападне Азије. 

Манџурац, -рца м а. становник Манџурије, онај који је пореклом из 

Манџурије. б. (обично у мн.) ист. представник народа у источној Азији 

тунгуско-манџурског порекла који је у XVII в. продро у Кину и измешао се 

с Кинезима.  

Као што смо већ истакли, сматрамо да је овај начин дефинисања последица 

колебања између именовања народа као целовитог појма и могућности да се именује 

појединачни припадник тог народа. Мали број примера у корпусу показује да је овај 

начин дефинисања изузетак.  

Што се тиче назива за различите врсте (пра)човека, у корпусу смо забележили 

само две потврде:  

накољац, -ољца м (обично у мн.) ист. етн. праисторијски човек који је 

живео у сојеницама, сојеничар. 

прогнати м мн. (јд. прогнат, -ата) грч. антроп. људи у којих су вилице јаче 

истурене напред а зуби у њима косо усађени. 

Преостали називи у РСАНУ су обрађени као именице са регуларним облицима броја: 

крапинац, кромањонац, мајмуночовек, ненадерталац, јавантроп.  
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 Постоји и четврти тип дефинисања ове групе именица – лексема се наводи само у једнини, без 

назнаке множинских облика, нпр. Шпанац: 

Шпанац, -нца м = Шпањолац  1  1. припадник народа романског порекла који живе 

у Шпанији, а затим насељавају већи број земаља Латинске Америке, Филипинских 

острва и др.  

2. добровољац у шпанском грађанском рату (1936—1939) 

као и Италијан, Мађар, Немац. У овим дефиницијама фокус је на припаднику народа, не на народу као 

целини. Овакве лексеме нисмо укључили у истраживање.  
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7.1.2. Припадници група 

И код речи којима се именују припадници некаквих група сема плуралности се 

препознаје као мултипликативност, те се могу издвојити функционални сингулативи, 

што као последицу има регуларну употребу једнинског облика (сингулатива) за 

именовање појединачног припадника неке групе. Ипак, у овим примерима је сема 

плуралности мање важна у семној хијерархији; представници група се чешће именују 

него групе саме, те ће се овакве речи у већини случајева јавити као плуративи у односу 

на номенклатурне облике:  

1) припадници неке вере, секте, црквених редова итд.:  

дрхтавац (дрхтавац), -авца (дијал. дрктавац) м 1. онај који дршће (од 

хладноће, страха, узбуђења, грознице, неке нервне болести и сл.); 

плашљивац. 

2. бот. покр. в. глота (5). 

3. (најчешће у мн.) калк рлг. в. квекер, припадник једне протестантске 

верске секте у Америци и Енглеској. 

индепендент м (обично у мн.) назив за присталицу протестантске секте 

која је настала у XVII веку најпре у Енглеској и залагала се за 

самосталност црквених општина, независност од бискупске власти и сл. 

суботари м мн. (јд. суботар) хришћанска секта која слави суботу место 

недеље. 

темплари м мн. средњовековни католички витешко-монашки ред, 

основан у XII ст. да штити ходочаснике који су долазили на Христов 

гроб, да се боре против неверника и чувају Христов гроб. 

унијати м мн. (јд. унијат) верник унијатске цркве, тј. православне црквене 

организације која је унијом (2) везана с католичком црквом. 

менада ж (обично у мн.) (грч. mainas) мит. свештеница бога весеља и 

вина Баха у грчкој митологији, баханткиња. 

као и: дрхтач, многоверци, реформати, скопац, шијити, павликијанац, 

павликијанин, пaвлин, павлинац, парaболани, кадерија. 
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2) припадници друштвених класа, слојева:  

агалар, -ара м (вок. агаларе и агалару) (тур. agalar, мн. од ağa) заст. 1. 

богат, имућан човек. 

2. (обично у мн.) нижи племић муслиманин.  

агалије м мн. заст. в. агалар (2).  

меропах, -пха м (мн. меропси) ист. (обично у мн.) припадник категорије 

зависних сељака у средњовековној српској држави који су били везани за 

земљу и своје феудалне господаре, обрађивали им земљу одређен број дана 

и давали им извесне дажбине, али су имали право зависне својине на земљу 

и инвентар и право жалбе на феудалне господаре док раде за њих. 

неропах, -пха м (мн. неропси) ист. (обично у мн.) в. меропах. 

нобил м (према лат. nobilis) варв. а. ист. (обично у мн.) римски племић. б. 

племић; аристократа уопште.  

фанариоти м мн. Грци из цариградске четврти Фанара; грчки богаташи, 

високи државни чиновници који су израбљивали остале националне 

мањине и хришћанску рају у бившој Турској. 

3) припадници политичких група, странака:  

империјалист а  м (обично у мн.) поборник, заговорник империјализма, 

онај који спроводи империјалистичку политику, тежи доминацији, 

освајању туђих земаља. 

јакобинац, -нца м 1. (обично у мн.) ист. (по манастиру св. Јакоба, 

састајалишту јакобинаца) члан париског јакобинског клуба, припадник 

најрадикалнијег крила буржоаске партије демократских револуционара у 

доба француске буржоаске револуције крајем XVIII века, која се, заједно 

са народом, борила против монархије и феудализма а за једнакост и 

револуционарну власт народа. 

2. фиг. пол. поборник екстремних револуционарних идеја; крајњи левичар. 

3. врста енглеског златног новца. 

кајмакамац, -мца м (обично у мн.) ист. припадник владајућих слојева 

конзервативног, антидемократског смера у Србији педесетих и 

шездесетих година XIX века. 

кајмакамовац, -овца м (обично у мн.) ист. в. кајмакамац. 

катедер-социјалист а  м мн. присталица, поборник катедер-социјализма. 
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октобрист а  м (обично у мн.) ист. припадник буржоаске политичке 

странке у Русији (назване по царском манифесту од 17. октобра 1905) 

која је заступала интересе крупне индустријске буржоазије. 

уставобранитељи м мн. чланови опозиционе странке у Србији за време 

кнеза Милоша који су заступали, бранили устав од 1838. год. 

4) припадници уметничких скупина, праваца и сл.:  

мајстерзингер м (нем. Maistersänger) обично у мн.: немачки песници и 

певачи у 16. и 17. веку, из редова грађанског друштва, већином занатлије, 

„мајстори певачи” (у јд.: такав песник и певач). 

назарен, -ена м 1. а. рлг. припадник неке од хришћанских верских секти 

(основаних у разна времена), које проповедају аскетизам, уздржавање од 

насиља (касније од војне службе), од националног опредељења и сл. б. 

човек нове вере, нововерац. 

2. (обично у мн.) слик. припадник групе немачких сликара романтичара из 

XIX века која се као уметничко братство посветила религиозном 

сликарству; присталица и следбеник таквог сликарства. 

народњак, -а и народњак, -ака м 1. пол. ист. а. припадник Народне 

(Хрватске) странке, коју су 1843. год. основали присталице бивше 

Илирске странке, са циљем супротстављања Хрватско-угарској нагодби. 

б. припадник Народне радикалне странке основане 1881. год. в. 

припадник политичког и друштвеног покрета у Русији у XIX веку, који се 

заснивао на уверењу да се унапређивањем сеоских општина може 

остварити праведнији друштвени поредак; уопште припадник једне од 

разних странака и покрета који су се звали народним. 

2. покр. човек из народа, народни човек. 

3. покр. земљак, сународник. 

4. (народњак, -ака) разг. а. популарна народна песма, обично 

новокомпонована. б. (обично у мн.) певач, интерпретатор таквих 

песама.  

Видимо да је код лексеме назарен пропуштено да се и значење под 1. означи као 

множинско; у том случају бисмо ову лексему посматрали у склопу анализе лексема са 

полисемантичком множинском структуром. 

5) припадници некаквих организација:  

скаути м мн. (јд. скаут) енгл. омладинска организација међународне 

распрострањености, заснована на војничким начелима, са наменом да 

градску омладину доведе у везу с природом, извидници. 
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тредјуниони м мн. енгл. раднички синдикати, професионални савези (у 

Енглеској). 

тредуниони м мн. в. тредјуниони. 

7.1.3. Учесници у обредима и обичајима  

У корпусу смо забележили и лексеме за именовање учесника у обредима и 

обичајима:  

вучар м покр. 1. ловачки пас који гони вукове. 

2. (обично у мн.) етн. учесник у обичају ношења испуњене вучје коже и 

скупљања поклона, који се дају да стока не би страдала од вукова. 

3. в. вучара (3).  

звездар ијек. звјездар, -ара м (вок. звездару ијек. звјездару и -аре, инстр. 

звездарем ијек. звјездарем и -ом) 1. заст. а. онај који се бави звездарством 

(1), астроном. б. онај који се бави звездарством (2), астролог. 

2. (обично у мн.) дечак или младић који на Св. три краља (односно о 

православном Божићу) носи начињену звезду као симбол Христовог 

рођења, идући од куће до куће. 

3. зоол. в. паструга Acipenser stellatus. 

златара ж 1. покр. а. марама украшена златним везом. б. женска кошуља 

у народној ношњи, украшена златним везом. 

2. (обично мн.) етн. девојка (другарица или рођака младе) која помаже у 

спремању дарова за сватове и која дочекује сватове на дан венчања и 

кити их рузмарином. 

3. зоол. а. в. вуга
1
 (а). б. в. муха златица Lucilia caesar. в.: Не знам, какова 

је змија златара, за коју причају око Ступоваче, да чува новце. 

4. агр. врста белог грожђа. 

као и буша
2
, вучјак, звонар, јабучар, јеремије, коледар, кољендаш, корача

1
, краљ, 

крстар, освитац, прпоруша, очице
1
, певицa.  

Код назива за учеснике обичаја карактеристично је то да на нашу перцепцију 

утичу и ванлингвистички подаци, које знамо из традиције и фолклора. Тако се у 

покрајинском значењу лексеме краљ, којом се означава једна од девојака које о 

Тројицама иду од куће до куће певајући и играјући, упркос томе што примери то не 

потврђују, наглашава доминантно множинско значење:  
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Једна се дјевојка [од девојака које иду о Тројичину дне од куће до куће] … 

зове краљица, друга краљ, трећа барјактар (Вук, Рј., 309). У краљице [се] 

облаче обично њих осам девојака и то у бело; једна је краљ (Ост. Т., Кар. 

1900, 115). На благи дан Духовах иду тако зване краљице … Одликује се 

међу њима … тако звани Краљ имајући чисту биелу с разнобојним 

врбцами изкићену сукњу (Округић И., Арк. 3, 317).  

Претпостављамо да је множински карактер ове лексеме последица разумевања краља 

као члана некакве обавезне групе, у којој не постоје исти такви чланови, али постоје 

други, слични, те се сви скупа посматрају као целина. С друге стране, видимо на основу 

потврда да је могуће да је посреди грешка, да се само лексема краљица може посматрати 

као доминантно множинска и надређена осталим учесницима, који могу имати и друго 

име, али се сви скупа могу називати краљице.  

Навешћемо лексеме којима се именују учесници у свадбеном обреду и обичајима:  

дедица ијек. дједица м 1. дем. и хип. од дед(а), дјед(а) (1а, 4а). 

2. покр. а. в. дед
2
 (7). б. (обично мн.) лице које на свадбама увесељава 

сватове слободним шалама, покретима, игром и сл.. 

3. врста дечје игре. 

игларица ж 1. в. игленица (1). 

2. покр. (обично у мн.) младина другарица, рођака, која јој након венчања 

доноси игле као знак њене умешности у везењу, плетењу и сл. 

3. она која израђује или продаје игле. 

кићеник м покр. 1. врста простирке украшене китама, кићанкама, 

ресама. 

2. (обично у мн.) кићени сват; исп. кићен (1б). 

колачар, -ара м 1. онај који прави, продаје колаче (обично лицидерске, 

вашарске); посластичар уопште. 

2. покр. а. гост с којим домаћин ломи, сече славски колач. б. онај који о 

слави носи колач у цркву. в. домаћин заједничке (обично сеоске) славе. 

3. покр. а. (обично у мн.) онај који иде девојци на прстеновање; исп. 

колач
1
 (5б). б. сват који с колачем иде девојчиној кући пре осталих 

сватова. 

4. покр. назив за спљоштене главице, плодове неких врста поврћа (лука, 

купуса и др.). 

нишанџија м (тур. nişana) 1. а. вој. војник који је у митраљеској, 

минобацачкој, артиљеријској, авионској или другој посади задужен да 

нишани и пуца из ватреног оруђа (ређе оружја). б. онај који је вешт у 
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нишањењу и гађању, који добро погађа из стрељачког оружја, вешт, 

добар стрелац; уопште онај који нишани и гађа из оружја, стрелац. 

2. покр. (обично у мн.) просац, просилац; исп. нишан (8), велики нишан и 

мали нишан (под нишан изр.). 

3. ист. високи чиновник у турској администрацији који је стављао 

султанов печат на званичне документе. 

погачар, -а и погачар, -ара м (обично мн.) онај који иде у походе невести 

(првенствено члан породице) носећи дарове (погачу и др.). 

погузијељи м мн. шаљ. и покр. похођани (2). 

похођанин (мн. -ани) м 1. посетилац. 

2. (само мн.) они који иду у походе невести с даровима убрзо после свадбе. 

угледач, -ача м (об. у мн.) покр. онај који иде на углед (5), просилац. 

углеђанин м (об. мн. -ани) покр. један од оних који с девојчине стране 

пре свадбе иду да виде младожењину кућу. 

У ову групу нисмо сврстали оне речи које се односе на младенце, јер овакве речи 

спадају у посебан тип речи којима се именује пар људи. У већини случајева у питању је 

љубавни пар, али бележимо и лексеме којима се означавају нераздвојни пријатељи:  

брачник м а. особа која је у браку, супруг, супружник. б. мн. особе које 

ступају у брак, женик и невеста. 

вереник ијек. вјереник м 1. а. онај који се верио, заручник. б. мн. момак и 

девојка који су се верили, заручници. 

2. песн. у атрибутској служби: веран. 

драган
1
 м 1. а. вољени мушкарац; интимни пријатељ, партнер у љубави. 

б. мн. нераспр. мушкарац и жена који се воле, љубавни пар. 

2. а. хип. онај који је драг, према којему се осећа наклоност, љубимац, 

миљеник. б. (често ир.) са избледелим значењем, при слободнијем 

обраћању (мушкој особи); исп. драг (1б). в. етн. назив који млада даје 

деверу, или уопште млађем мушкарцу. 

женик, -а и женик, -ика м 1. а. онај који се жени, који ступа у брак, 

младожења. б. онај који намерава да се ускоро ожени, момак који је 

дорастао за женидбу, кандидат за женидбу, просилац. 

2. (мн.) младожења и невеста, младенци, млад брачни пар. 

жењаци м мн. покр. младенци. 
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заљубљеник, -ика м (дијал. заљубјеник) а. онај који је заљубљен у некога. 

б. мн. мушкарац и жена који су заљубљени, љубавни пар. в. онај који је 

испуњен љубављу према нечему, приврженик, обожавалац. 

заручник и заручник м а. онај који се заручио, вереник. б. мн. момак и 

девојка који су се заручили, вереници. в. младожења; муж, супруг. 

љубавник м 1. а. (обично пеј.) онај који са неком женском особом 

одржава ванбрачне интимне односе; уопште мушкарац који се доста 

упушта у љубавне авантуре и удварање женама. б. глумац који на сцени 

остварује лик љубавника (1) у неком позоришном комаду, драми и сл. в. 

мн. мушкарац и жена који су међусобно заљубљени, који су у љубавним 

односима, љубавни пар, заљубљеници. 

2. заст. и нар. особа са којом је неко у добрим, срдачним, пријатељским 

односима, пријатељ. 

3. онај који гаји љубав, наклоност према нечему, који је нечему привржен, 

љубитељ, приврженик, обожавалац нечега. 

миљеник, -а и миљеник, -ика (миљеник) м 1. онај који је омиљен, драг, 

мио, љубимац; онај који ужива нечију посебну наклоност, заштиту; исп. 

милосник (2). 

2. а. вољени мушкарац, драган; интимни пријатељ, љубавник; исп. 

милосник (1). б. мн. нераспр. мушкарац и жена који се воле, љубавни пар. 

миодраг (миодраг) м покр. а. драган, љубавник. б. мн. двоје који се воле, 

љубавни пар. 

младоженик, -ика м 1. нераспр. в. младожења. 

2. мн. заст. млада и младожења, младенци. 

младожења м 1. а. онај који се жени, који ступа у брак, женик. б. покр. 

вереник, заручник. 

2. мн. покр. млада и младожења, младенци. 

родитељ м 1. а. отац. б. мати. в. фиг. старалац, васпитач, хранилац. 

2. мн. а. отац и мати. б. мужјак и женка који имају своје потомство. 

3. биљна врста која се укршта с другом ради добијања нове врсте. 

4. фиг. творац, оснивач, покретач. 

супруг м (вок. супруже; мн. супрузи, ген. супруга) 1. брачни друг, муж. 

2. мн. брачни другови, муж и жена. 

младионац (некњ. младјонац), -онца м покр. 1. мн. в. младенац (2а), 

млада и младожења, млади брачни пар. 

2. в. млађак (1). 
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младић, -ића м 1. а. млад мушкарац, момак; исп. младенац (1а), младац 

(1). б. фиг. старији младолики мушкарац. в. покр. неожењен мушкарац 

уопште. г. драган, вереник; младожења. 

2. мн. покр. в. младенац (2а), млада и младожења, млади брачни пар. 

3. покр. помоћник, момак послужитељ на броду. 

диобничићи м мн. (ијек.) покр. млад брачни пар који се одвоји из задруге 

убрзо после венчања. 

диоскур и диоскур м (обично мн.) један од два нераздвојна пријатеља 

или два човека тесно везана нечим; исп. Диоскури. 

У овим лексемама уочавамо да се значење пара реализује као секундарно и оно се 

односи на оба члана пара, за разлику од једнинског облика, који се односи на било ког 

појединца (у примерима брачник и вереник значења онај који је у браку и онај који се 

верио). Реченицом „вереници славе” означава се пар који се верио; тешко да би неко 

овде препознао значење „неколико мушкараца који су верени славе”. Овом типу припада 

и лексема нововенчаник, али није обрађена на исти начин:  

нововенчаник ијек. нововјенчаник, -ика м обично у мн.: брачни пар који 

се тек венчао или се венчава, млада и младожења (у јд.: онај који је тек 

венчан или се венчава, младожења). 

У овом примеру уочавамо комбинацију номенклатурног типа и наглашавања 

доминантности множинског облика.  

Забележили смо и неколико лексема којима се именују родбински односи 

двоматерићи, дрењани, дед
2
, пређи, мајкић, мајчићи. Посебно бисмо истакли називе 

за близанце, будући да се ове речи увек јављају у множини када се њима именују сва 

деца рођена при истом порођају: близни, двојка, тројанац, тројанка, тројке, тројци, 

четворке, четворци, петорци. Осим лексеме близанац која се обично јавља у множини, 

преостале развијају секундарно множинско значење нпр.:  

тројанац, -нца м 1. врста народног кола. 

2. а. мушко дете рођено при истом порођају кад и још двоје деце. б. мн. 

(ген. тројанаца) мушка деца рођена као тројке, тројци. 

тројанка ж (ген. мн. тројанака) а. женско дете рођено при истом 

порођају кад и још двоје деце. б. мн. три женска детета рођена као 

тројке. 
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7.1.4. Видимо да су лексеме којима се именује човек махом именице мушког 

рода, који је неутралан и односи се на оба пола. Називи за народе увек су у мушком роду 

и, уколико бисмо употребили облик женског рода, не бисмо добили значење имена 

народа, већ значење припаднице народа X
88

. Овакви облици су маркирани и њима се 

значење сужава, те упркос модерним тенденцијама да се моција примењује на све 

облике којима може да се разликује пол, добијеним облицима не би могли да се именују 

ни народ, ни верске групе. Мало другачија ситуација је у називима за припаднике 

друштвених група, будући да постоје такве скупине које сачињавају само жене, али које 

нисмо забележили у корпусу (таква би нпр. била лексема сифражеткиње која је у РМС 

дата као: сифражеткиња ж енгл. ист. поборница женског покрета у Енглеској (у 

почетку 20 ст.) за политичка права жене и која би могла да се дефинише као 

плуратив). Ипак, овакви облици би искључивали особе мушког пола, за разлику од 

облика мушког рода, који се истовремено односе како на мушки тако и на мушки и 

женски пол заједно. Дакле, множински облик немаркираног рода користи се да означи 

скуп који се састоји од чланова оба рода (исп. Крофт 1991: 57).  

7.1.5. Можемо закључити да су речи које су у нашем корпусу а односе се на 

човека махом плуративи, и да је таква ситуација последица концептуализације човека 

као јединке, који се пак веома често јавља у групи, јер самостално не би могао да 

реализује неки домен који може у групи. 

7.2. Научна терминологија 

Више пута смо напомињали да се номеклатурна множина јавља у научним 

класификацијама. Навешћемо примере из различитих научних дисциплина којима се 

именују различите таксономијске категорије. У научним терминологијама множинским 

                                                           
88

 Као изузетак би могао да се посматра назив Амазонке, који се односи на народ жена, али се ова 

лексема не налази у нашем корпусу; исп.:  

амазонка ж (грч. Am zon) 1. мит. припадница ратничког народа жена које су на 

коњима ратовале. — Ни амазонке се нису боље држале пред мушкетама! — кличе 

један од младе властеле, заборављајући ... да су амазонке живеле пре проналаска 

барута (Кнеж. Л. 3, 373).  
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обликом се именују таксони
89

. Овај метод није доследан и наш корпус је шаролик – 

бележимо лексеме које припадају истом типу а које су дефинисане на различите начине: 

као праве именице плуралија тантум, као номенклатурне множине, као плуративи и као 

речи са регуларном категоријом броја (које се не налазе у нашем корпусу).  

7.2.1. У терминологијама ботанике и зоологије множинским облицима се именују 

све класификационе категорије без разлике: врста, род, фамилија, ред, класа, коло, 

разред, као и подтипови (подврста, подред, подразред, потфамилија). Множинским 

обликом се дефинишу и групе и скупине.  

 ботаника зоологија 

в
р
ст
а9

0
 

брокуле, -ула ж мн. (тал. 

broccolo) бот. покр. 

врста карфиола Brassica 

oleracea botrytis cymosa; 

вар. прокуле; син. 

брокуљ, каулин. 

 

грудоперке ж мн. зоол. врста риба у 

којих су трбушна пераја на грудном 

делу тела. 

миксомицета ж бот. у мн.: 

врста простијих једноћеличних 

слузастих гљива Myxomycetes (у 

јд.: таква гљива).  

плодождерци, -раца м мн. (јд. 

плодождерац, -ерца) зоол. врста 

нетопира који се хране плодовима 

Megachiroptera. 

 

кремењашица ж (обично у мн.) 

бот. врста алги које у себи 

садрже кремена. 

дугорепац, -пца м зоол. 2. (обично 

мн.) врста дуготрбог рака из ф. 

Macruridae. 

 

р
о
д

 

тетивика ж бот. а. биљка Smilax 

aspera из пор. Convallariaceae, 

која се употребљава у народном 

лекарству. б. мн. назив за биљке 

овога рода Smilaceae. 

 

перајари м мн. зоол. род сисара који су 

се прилагодили животу у води, а ноге 

су им се претвориле у пераје. 

 

                                                           
89

 Према Клајн–Шипка 2008 – групе са заједничким својствима, које се могу означити истим именом. 
90

 Примере ћемо наводити према следећем распореду: плуралија тантум, номенклатурна множина, 

плуратив. 
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лисичина
1
 ж 5. бот. а. у мн.: 

двогодишњи или једногодишњи 

жбунићи рода Echium из 

ф. Boraginaceae, с наизменичним 

густо распоређеним длакавим 

листовима и цветовима 

скупљеним у виду увојка (у јд.: 

таква биљка); назив за 

двогодишње полужбуниће тога 

рода, крутог усправног 

стабла: 1) Е. vulgare (лисичји 

реп) 2) Е. italicum.  

 

пингвини м мн. (јд. пингвин, -ина 

зоол. род морских антарктичких 

птица кратких закржљалих крила, које 

вешто пливају, али не лете Impennes.  

лилокрилац, -лца и лилокрилац, -

илца м зоол. у мн.: род инсеката с два 

пара танких прозирних 

крила, Hymenoptera, опнокрилци (у јд.: 

такав инсекат). 

крестушац, -шца м бот. а. 

(обично у мн.) општи 

назив за род 

једногодишњих биљака и 

трајних зелени, полугрмова 

и грмова Polygala; општи 

назив за биљке из ф. 

Polygalaceae којој припада 

тај род. б. назив за 

поједине врсте тога рода: 

1) Р. vulgaris; 2) Р. comosa; 

3) P. amara. 

зубан, -ана и зубан, -а м 5. зоол. а. 

(обично у мн.) род сисара из реда 

китова са једним или више зуба 

Odontoceti.  

ф
ам
и
л
и
ја
 (
п
о
р
о
д
и
ц
а)

 

звончанице ж мн. бот. назив за 

породицу разних врста биљака 

звонастог цвета 

Campanulaceae. 

 

безубе ж мн. зоол. фамилија морских 

риба Cyprinodontidae, од којих је 

најчешћа обрван (пастрица) 

Cyprinodon calaritanus.  

 

палме ж мн. (јд. палма; ген. 

палма, палми и палама) лат. бот. 

биљна породица тропских и 

суптропских крајева с високим и 

витким стаблом, круном од 

перастог и лепезастог лишћа 

Palmae. 

 

 

плавци, плаваца м мн. (јд. плавац, -вца) 

зоол. породица малих дневних лептира 

(мужјаци живих боја, а женке 

тамносмеђе) Lycaena.  

кројачица ж 1. жена кројач.  

2. зоол. у мн.: птице певачице из 

пор. Sutoridae (већином из 

источне Индије) које праве 
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оштролист м бот. у мн.: 

породица биљака дикотиледона 

Borraginaceae, чији су стабљика 

и листови обрасли оштрим, 

чекињастим длакама (у јд.: 

биљка из те породице).  

заклон око свога 

гнезда прошивајући велике 

листове биљним влакнима (у јд.: 

таква птица) . 

комушница ж (обично у 

мн.) бот. општи назив за 

биљке из пор. Papilionaceae, 

махунарка, лепирњача. 

летоња
1
 м зоол. (обично у мн.) назив 

за породицу љиљака, летећих сисара 

Chiroptera. 

р
ед

 

- безгребенке ж мн. зоол. индив. назив 

за ред птица тркачица Ratitae, које 

немају гребена на грудној кости 

(crista sterni). 

махунарка ж бот. у мн.: ред 

биљака са махунастим 

плодом Leguminosae, у који 

спадају породице: мимозе 

(Caesalpinaceae) и лепирњаче 

(Papilionaceae) (у јд.: било која 

биљка из тог реда).  

 

опнокрилци, -окрилаца и 

опнокрилци, -илаца м мн. (у јд. 

опнокрилац, -лца и опнокрилац, -

илца) 1. зоол. ред инсеката са два пара 

танких и прозирних крила (од којих су 

задња и краћа, помоћу хитинских 

кукица, причвршћена за предња и већа), 

а са два мрежаста и три проста ока и 

пар пипака, усних органа подешених за 

сисање, сркање, лизање или грицкање, 

кожокрилци, Hymenoptera (у јд.: 

инсек(а)т из тог реда).  

кричалица ж зоол. у мн.: ред 

птица Clamatores које имају 

кратке и слабе ноге, а одлично 

лете, викачице (у јд: птица из 

тога реда).  

клобучара
2
 ж 3. (обично у 

мн.) бот. ред гљива 

Hymenomycetes чији се 

надземни део састоји од 

дршке и клобука 

(клобучка). 

дуплоножац, -шца м (обично у мн.) 

зоол. назив за стоноге из реда 

Diplopoda, код којих сваки чланак има 

по два пара ногу. 
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к
л
ас
а 

бактерија ж (лат. bacteria) син. 

микроб бот. а. једноћелични 

микроскопски организам без 

хлорофила, који се размножава 

директном деобом. б. мн. 

систематски назив за такве 

организме који сачињавају 

најупрошћенију класу биљака 

Schyzomycetes (Bacteriaceae).  

 

бичар м зоол. б. мн. систематски 

назив за праживотиње (протозое) из 

класе Flagellata са једним, два или 

више кончастих израштаја помоћу 

којих се покрећу; исп. бич (5). 

- медуза ж зоол. у мн.: класа углавном 

морских животиња Cnidaria из кола 

дупљара (Coelenteratea), радијално 

симетричног клобучастог, звонастог 

и сл. тела, које се састоји од 

желатинозне материје, са отровним 

пипцима по ободу (у јд.: животиња из 

те класе).  

 

 

 

 

мекоглавац, -авца м (обично у мн.) 

зоол. нераспр. класа животиња са 

меком главом. 

гр
у
п
а 
(с
к
у
п
и
н
а)

 

папратњаче ж мн. бот. велика 

група бесцветница, са много 

подврста, које имају јако 

расечене или сложене листове 

Pteridophyta. 

 

циприниде ж мн. група слатководних 

риба с коштаним скелетом која 

обухвата већину рибљих врста наших 

слатких, низијских вода (шаран, сом, 

деверика, смуђ и др.) Cyprinidae. 

ликовчина ж бот. у мн.: 

скупина биљака која обухвата 

неке родове из 

пор. Thymaleae (у јд.: биљка из 

те скупине); исп. ликовац (Бен. 

2). 

 

пипе ж мн. (јд. пипа) зоол. група 

ситних тврдокрилаца издужене главе у 

облику сурле или рилице, риличари, 

жишци Cucurlionidae. 

мизид, -ида м зоол. у мн.: примитивна 

скупина виших ракова, Mysidaceae, 

распрострањених нарочито уз 

обалска подручја северних мора (у јд.: 

рак из те скупине).  

јармашица ж (обично у кошљориба ж зоол. (обично у 
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мн.) бот. систематски 

назив за једну групу алги 

Zygnemaceae. 

 

мн.) најбројнија скупина риба са 

коштаним костуром, Teleostei. 

 

р
аз
р
ед

 

- - 

маховина
1
 и маховина ж 

(некњ. маовина) 1. бот. а. у 

мн.: разред виших биљака 

бесцветница Вryophyta, кој

е имају ризоиде уместо 

корена и размножавају се 

спорама (у јд.: биљка из 

тог разреда).  

нематода ж зоол. у мн.: паразити 

из 

разреда Nemathelminthes, глисте 

издуженог ваљкастог тела, 

које већином живе као паразити 

у телу човека, животиња и на 

биљкама; у јд.: паразит из тог 

разреда. 

- - 

 

У зоолошкој терминологији се јављају додатна класификациона категорија коло, 

као и неколико поткатегорија:  

 зоологија 

к
о
л
о
 (
ти
п
) 

молуске ж мн. зоол. коло животиња које 

немају унутрашњи скелет, мекушци, 

Mollusca. 

памекушци, памекушаца м мн. (јд. 

памекушац, -шца) зоол. коло бескичмењака 

Molluscoidea. 

мекушац, -шца м 3. зоол. а. у мн.: коло 

животиња меканог, слузавог тела, без 

костију, обавијеног кожнатим наборима и 

обично заштићеног споља вапненастом 

љуштуром Mollusca (у јд.: животиња из 

тога кола).  

зглавкар, -а и зглавкар, -ара м (обично 

мн.) зоол. општи назив за животиње из 

кола бескичмењака чланковитог тела са 

хитинским оклопом Arthropoda; син. 

чланконошци. 

п
о
д
в
р
с

та
 

- 

неједнакочланкаш, -аша м зоол. у мн.: 

подврста инсеката тврдокрилаца 
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чији први u последњи пар 

ногу има неједнак, различит број чланака, 

зглавака, Heteromera (у јд.: такав 

инсекат). 

остакличница ж зоол. нераспр. (обично у 

мн.) подврста кошљориба, штитоноше; 

исп. коштуњача (1). 

п
о
тп
о
р
о
д
и
ц
а 

пескар ијек. пјескар, -ара м  

4. зоол. б. мн. (исп. рус. пескари, 

потпородица шарана) општи назив за 

потпородицу шарана Gobioninae, који 

живе у слатководним рекама Европе и 

Азије.  

пантера ж зоол. а. в. пантер. б. у мн.: 

потпородица најснажнијих припадника 

породице мачака Pantherinae у коју спадају: 

лав, тигар, леопард, пантер, пума, јагуар 

(у јд.: мачка из те потпородице).  

- 

п
о
д
р
ед

 

весларица ж 3. зоол.; исп. весларка 

(2), веслоножица а. птица пловуша из 

подреда Steganopodes. б. мн. 

систематски назив за птице из тог 

подреда. 

широконосци, -саца м мн. (јд. 

широконосац, -сца) зоол. подред мајмуна 

широка носа, широконоси мајмуни 

Platyrrhina Hesperopitheci.  

краткотицалац, -алца м зоол. у мн.: 

подред инсеката двокрилаца са 

кратким пипцима Brachycera, чији је 

најпознатији представник мува (у 

јд.: такав инсекат).  

крупноглавка ж (обично у мн.) зоол. 

подред слатководних корњача 

крупне, велике главе Platysternidae. 

п
о
д
р
аз
р
ед

 

шиљоглавке ж мн. зоол. подразред риба 

хрскавичњача у који спадају ајкуле 

шиљоусте Selachia, Plagiostomata. 

ресоперке ж мн. (јд. ресоперка) зоол. 

подразред девонских риба коштуњача, од 

којих се сачувао до данас само један облик. 
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малочекињар и малочекињаш, -аша м 

зоол. у мн.: подразред (одн. разред) 

прстенастих глиста (црва 

колутићаваца) Oligochaeta, са чекињама 

краћим и малобројнијим него у 

многочекињаша, које живе у влажној 

земљи и у муљу и песку слатких вода (у 

јд.: таква глиста).  

- 

п
о
д
ти
п

 

- 

- 

кичмењак, -ака и кичмењак 

(кичмењак), -а м 1. (обично у мн.) 

општи назив за бића (животиње и 

човека) из подтипа Vertebrata (главни 

огранак кола хордата), која се 

одликују лобањом, кичменим стубом 

и високо развијеним нервним 

системом, чулима и другим 

органима; супр. бескичмењак. 

 

 

н
ад
р
ед

 

- 

летачица ж а. летач (1) (о птицама 

уопште или о оним птицама чија су 

имена ж рода). б. зоол. у мн.: надред 

птица које лете (за разлику од тркачица 

и пливачица), Carinatae (у јд.: таква 

птица). 

 

- 

 

Уочавамо да је терминолошки систем зоологије сложенији од ботаничког.  

Множински облици се употребљавају и да би се дефинисао неки општи назив, 

који се некада односи на одређену категорију, а некада је таква информација 

изостављена:  
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једносупница ж (обично у мн.) бот. општи назив за биљке цветнице код 

којих се при клијању јавља једна супка, један котиледон, монокотиледона. 

крстушац, -шца м бот. а. (обично у мн.) општи назив за биљке Polygala из 

ф. Polygalaceae. б. биљка Polygala amara из ф. Polygalaceae. 

шкргаши, -аша м мн. (јд. шкргаш, -аша) општи назив за мекушце који 

дишу на шкрге Branchiata. 

белорибе ијек. бјелорибе ж мн. зоол. општи назив за већину риба из ф. 

шарана Cyprinidae. 

У примерима у којима се не истиче која класификациона категорија се дефинише, 

можемо само да претпоставимо о којој категорији се ради.  

Множински облик ових термина доводимо у вези са препознавањем и 

дефинисањем њихових уопштених реализација, где би се издвајање појединачног 

једнинског ентитета односило на један, могуће репрезентативни примерак. Дакле, 

множински облик је општи, номенклатурни, и употреба у том контексту је множинска. 

Ово су речи код којих множински облик има посебну функцију и у речницима се 

препознају по специфичној дефиницији. Будући да смо уочили два типа номенклатурне 

множине, предложићемо модел за који сматрамо да треба да се користи у 

лексикографским дефиницијама ботаничких и зоолошких термина. У питању је формула 

са паралелном употребом у мн. и у јд.; изнећемо запажање Слободана Новокмета које, 

иако се односи на зоониме, може да се примени и на ботаничку терминологију, а тиче се 

истицања једнинског и множинског облика у дефинисању: оваквом дистинкцијом 

исказаће се „функционално-семантичка подела на општи назив врсте и назив 

појединачне животиње, као типизираног представника породице” (Новокмет 2016: 27).  

7.2.2. Номенклатурна множина се јавља и у терминима из других наука: физике, 

хемије, биологије, минералогије, геологије, географије итд. За разлику од лексема које 

припадају терминологијама ботанике и зоологије, потврда из ових области има знатно 

мање; осим што је терминологија ових наука мало заступљена у општем лексичком 

фонду, разлог за мали број потврда јесте недоследност у бележењу плуралности. 

Поновићемо да се примери из наука препознају у три типа множинских реализација – 



 

137 
 

као именице плуралија тантум, као номенклатурне множине и као плуративи. Тако у 

примерима из области физике:  

алфа-зраци м мн. позитивно наелектрисани зраци које испуштају 

радиоактивне материје. 

гама-зраке ж мн. и гама-зраци (гама-зракови) м мн. физ. зраци врло 

кратких таласа, велике продорности, слични рендгенским зрацима. 

препознајемо појмове који се реализују у групама али који представљају функционалну 

целину, те су њихови сингулативи несамостални. У оваквим случајевима могуће је рећи 

„алфа-зрак” и „гама-зрак”, али је за нас овај сингулатив небитан и немерљив (исп. 

шпагета, мекиња). Оваквим речима се именује збир, скупина, и они се посматрају у 

групи као целина.  

  Код речи којима се именују честице уочавамо недоследност, будући да се обично 

јављају у множини те њихов карактер лако може да промакне лексикографу. То се види 

у примерима:  

мезон, -она м (обично у мн.) в. мезотрон. 

мезотрон, -она м (обично у мн.) физ. тешки електрон пронађен у 

космичким зрацима, тежи од електрона а лакши од протона, који 

настаје и вештачким путем у великим акцелераторима. 

док су друге честице дефинисане без истицања номенклатурне множине: 

електрон, -она м 1. физ. најситнија честица негативног електрицитета 

која у атому кружи око позитивно наелектрисаног језгра. и  

неутрон, -она м физ. ненаелектрисана елементарна материјална 

честица, која је (поред протона) саставни део језгра свих атома осим 

водониковог. 

 7.2.3. Номенклатурна множина се уочава у терминологији хемије:  

сикативи м мн. (јд. сикатив, -ива) додаци уљаним бојама који убрзавају 

сушење (у бојењу, сликарству). 

токсини м мн. (јд. токсин, -ина) грч. отровне беланчевинасте материје 

које стварају микроорганизми, неке животиње и биљке. 
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трансурани м мн. (јд. трансуран, -ана) лат.-грч. хем. хемијски 

радиоактивни елементи чији је редни број већи од 92 (нептун, плутон и 

др.), који долазе иза урана, последњег хемијског елемента у Мендељејевом 

периодном систему елемената. 

парaфин, -ина м (фр. paraffine) хем. 1. бела или жута масна материја 

слична воску која се добија дестилацијом нафте и мрког угља, тресета 

ишкриљаца а користи се за израду свећа, воштане хартије и платна, као 

и за изоловање и очување производа.  

2. у мн.: основна група органских једињења угљеника и водоника у коју 

спадају: метан, етан, пропан, бутан и др. (у јд.: једињење из те групе).  

пентозе ж мн. хем. моносахариди са пет угљеникових атома у молекулу.  

перборат, -ата м хем. у мн.: соли хипотетичне перборне киселине, које се 

употребљавају као јако оксидационо средство за чишћење, бељење, за 

израду сапунског прашка и за бељење вунених и свилених тканина и сламе 

(у јд.: таква со): натријум ~.  

док је за термине из биологије карактеристично да се већином јављају обично у 

множини: ген, големица, зооспора, зооспорангија, леукоцит, метамер, 

нуклеопротеид, нуклеопротеин, нуклеотид, остеобласт. Претпостављамо да то има 

везе са лексикографским поступком, будући да се термини преузети из грађе РМС 

дефинишу као плуралија тантум (пластиди, фагоцити, ферменти, хлоропласти) 

односно номенклатурне множине (провитамини, протеиди, протеини, талофите, 

хормони, хромосоми, тромбоцити).  

7.2.4. Што се тиче термина из геологије, они се већином односе на некакве стене 

и наталожене наслаге: зооморфозе и плутонити (плуралија тантум) и морена и пелит 

(обично у множини).  

7.2.5. За терминологију географије је карактеристично то да се већина појмова 

односи на линије које на картама спајају места са истом карактеристиком. Њих најчешће 

има више па се дефинишу као обично у множини: изобара, изобата, изогона, 

изодинанама, изоклина, изосеиста, изотера, изотерма, изохимена и изохипса. Једино 

је појам који се односи на све наведене, лексема изолиније, обрађена као именица која 

се јавља само у множини:  



 

139 
 

изолиније и изолиније ж мн. (грч. isos + линија) заједнички назив за 

линије које (обично на географској карти) повезују места где се јавља 

иста појава, иста величина и сл. 

За све ове описане речи карактеристично је да се њима именује накаква група. 

Будући да у граматици постоји категорија којој је примарна функција именовање групе – 

збирне именице, неки проучаваоци се залажу за то да ова појава заслужује не само 

детаљно анализу, већ и свој лингвистички термин. Мирко Пети сматра да је неопходно 

увести термин збројина, који би се односио на лексеме са значењем збира, било да се 

ради о једнинским или множинским облицима, збирним или именицама плуралија 

тантум (Пети 2001). Овом појму он опонира појам сингулатива, са чим се слажемо, што 

смо већ истакли, али се наше разумевање тог појма разликује. Наиме, ми сматрамо да се 

сингулативом означава сегмент у збиру односно групи, који не може да функционише 

самостално, и који заједно са осталим елементима из групе има пуну семантичку 

вредност – вредност збира. Пети пак сматра да се сингулативом не означава „jedno, kao 

pojedinačan cjelovit predmet koji se može brojiti, nego se označuje kao jedno, kao jedinstven 

cjelovit pojam koji je nebrojiv” (Пети 2001: 223).  

 7.2.6. Следећу подгрупу коју доводимо у везу са терминологијом географије чине 

лексеме које се односе на рељеф и атмосферске појаве, какве су падавине и ветрови; у 

ову групу смо укључили и неке називе за места, земљишта и сл.  

 Код назива за ветрове уочавамо да је плуралност последица номенклатуре; 

упоредићемо дефиниције из РМС и РСАНУ:  

пасати м мн. (јд. пасат, -ата) тал. стални североисточни ветрови, који 

дувају између тропа и екватора са североистока на северној а с 

југоистока на јужној полулопти. 

пaсат, -ата м (мн. пасати) (нем. Passat) мет. у мн.: стални ветрови који 

дувају између тропа и екватора, са североистока на северној Земљиној 

полулопти, а с југоистока на јужној Земљиној полулопти (у јд.: такав 

ветар).  

Преостали примери за ветрове су  

вилишта с мн. покр. в. вихор (1а), снажан ветар велике брзине. 
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етезије ж мн. (према грч. etesiai) северни летњи ветрови у области 

Средоземног мора.  

 Што се тиче назива за облаке, у корпусу смо забележили термине цирокумулуси, 

циростратуси, цируси, који су интернационалног карактера, али и народни термин 

настао метафоризацијом овчице.  

 Занимљиво је да се општи називи за атмосферске појаве које падају из облака 

обично јављају у множини: оборина, падавина, падалина (у РМС дате као падавине и 

падалине). Германизам атмосферилије јавља се само у множини.  

 Називи за падавине у нашем корпусу се обично јављају у множини, иако се ова 

група лексема везује за градивне именице и самим тим за појаву сингуларија тантум. 

Примери које смо забележили јављају се у множинском облику уколико садрже сему 

збирности (цигани, -ана м мн. = циганчићи ситан град, соља, солика), односно сему 

резидуалности, коју уочавамо у називима за пролећни снег, дакле, остатке снега: 

ластинци и ластињаци, ластичњаци.  

 Лексеме које се односе на рељеф углавном не припадају терминологији јер су 

већином у питању покрајински називи којима се именују различити облици тла. 

Бележимо називе за клисуре (бетине, брдовратнице), брдовите пределе (брдине), 

водене површине (броци, капљетине, поткисли, поплавицае, саставци, ставе; 

меандра, сушица), стене (козли; мисија, сталагмит, сталактит), различите врсте и 

типови земље и земљишта (громиле, зврати, клупе, мељине, напловине, полдери, 

слатине, уврате и уврати, увратине; љанос, под, сипина). Посебно је занимљив 

пример песак ијек. пијесак, који је у РМС дат као множинска лексема у значењу 

простор покривен таквим зрнцима, песковито тло, пешчара. Наиме, ова лексема је 

један од прототипичних примера за градивне именице, које су априори сингуларија 

тантум. Дакле, и она би се могла протумачити као илустрација за енантиосемију броја. 

Међутим, ако анализирамо потврде из РМС којима се илуструје ово значење:  

На пијесцима поврће пожутјело (Бен., РМС). Знате ли да се на дну мора 

налазе пространа поља песка? (Петр. Мих., РМС). 
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видимо да се значење јавља и у једнинском облику, те да је квалификатор мн. испред 

целог значења погрешно употребљен. У РСАНУ се ово значење не обележава као 

множинско, али је дато још потврда у множини:  

Најпосле спадају још овамо [у флору равнице] и пескови, који се у нашем 

Подунављу од Рама до Радујевца пружају и који имају своју особиту, 

степску флору (Панч. 5, 378). У крајевима где влада зараза сушибубе 

једино су се одржали виногради на песковима (Ран. 2, 24).  

Дакле, видимо да је ово значење настало лексикализацијом плуралног облика, који није 

уобичајен за дату лексему, те сматрамо да би га на неки начин требало обележити. У 

заглављу лексеме песак стоји да се обично јавља у једнини, те да се множински облик 

среће само у „специјалним значењима”. Ипак, сматрамо да би оваква значења требало 

додатно обележити и у полисемантичкој структури.  

7.2.7. Можемо закључити да је номенклатурна множина која се среће у научној 

терминологији најближа правој категорији множини. Она је резултат договора и њена 

функција је истицање и именовање општијег појма у односу на појединачни. 

7.3. Делови тела  

Код назива за делове тела који се јављају у множини плуралност се реализује у 

свим видовима, дакле, као партитивност, мултипликативност и као збирност, али се као 

резидуалност јавља у веома ретким случајевима (панога), те стога можемо сматрати да је 

сема резидуалности реткост у овој лексичко-семантичкој групи. Обично су у питању 

органи који се јављају у пару, групи или небројеном мноштву. Плурални облици се 

односе како на називе делова тела код човека, тако и на називе везане за животиње и 

биљке.  

7.3.1. Парни органи човека завређују посебну пажњу у нашој анализи, као и 

појмови који се на њих односе. Наиме, ако посматрамо људско тело, уочићемо више 

парова спољашњих и унутрашњих органа: очи, уши, крајнике, дојке, бубреге, јајнике, 

тестисе, руке, ноге, шаке, стопала итд. Сви ови облици означавају пар одвојивих 

органа, који и самостално функционишу и обављају ту функцију у пару. То значи да, 
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будући да су самостални, непостојање једног од чланова пара не значи и губитак 

функције коју они обављају
91
. Стога се наведени облици јављају и у једнини, дакле, 

сема плуралности није битна за њихову концептуализацију. Међу овим примерима се 

издвајају само облици очи и уши, јер су морфолошки особени. Такође, за нас може бити 

занимљива и фреквенција употребе ових именица (исп. Малори–Адамс 2008: 200–201).  

Други тип парних органа су они који се доживљавају као неодвојиви, те се стога 

веома ретко употребљавају у једнини, или је употреба једнинског облика неуобичајена. 

Споменућемо лексеме плућа и муда (вулгаризам). Именица плућа се у речницима 

двојако наводи: као именица средњег рода једнине плуће и као именица средњег рода 

множине плућа. Ако погледамо изглед овог органа, видећемо да је у питању орган са два 

доминантна дела, повезана помоћним органима, симетрично распоређена, са 

заједничком функцијом дисања. Једнински облик ове именице је у српском стандарду 

редак; чешћа употреба би била везана за медицинску терминологију, и у том случају би 

се облик плуће односио на сингулат, који се уобичајеније реконструише као плућно 

крило. Иако се у РМС наводи као плуратив, за наш језички осећај ова именица је 

плуралија тантум. Слично је и са називом за мушке полне жлезде; будући да се именују 

две жлезде заједно са скротумом у коме се налазе, уобичајенија је употреба у 

множинском облику. Интересантно је да се и називи за скротум јављају у множини – 

мошница (чешће мн.), мошње, јојке, можња (обично у мн.), моћнице, насвојци, 

кулете, титре; претпостављамо да је множински облик у вези са перцепцијом целовитог 

органа, будући да је примарно значење речи мошња (према РСАНУ) „кеса, торбица”, те 

се ново значење проширило и на „садржај кесе”.  

Наведена парност органа последица је симетрије око неке линије. Тако је нпр. код 

неких делова тела множински облик условљен симетријом око кичме: леђа, крста, код 

животиња сапи. Милан Будимир другачије тумачи множински облик ових делова тела. 

Говорећи о броју именице сапи истиче да се са њим слажу и други синонимни термини 

                                                           
91

 На први поглед ова тврдња није тачна, јер недостатак једне ноге или крила онемогућава ходање 

односно летење. Међутим, у фокусу нашег размишљања јесте покрет једног члана пара, који заиста са 

покретом другог омогућава нову функцију органа – ходање, летење. Недостатак једног члана пара не 

узрокује немогућност покрета другог члана пара.  
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(бедра, слабине, леђа…) јер „kolektiv treba da označi masovnost tog dela tela” (Будимир 

1956: 190). Ово је веома необично тумачење семе плуралности, са каквим се нисмо 

сретали у литератури. Иако се не слажемо са оваквим тумачењем, навешћемо једну 

карактеристику оваквих делова тела која је Будимира могла навести на такав закључак а 

то је неодређено простирање ових делова тела. Будући да су у питању заиста највећи 

делови тела, навешћемо и супротне примере, којима се именују веома мали делови тела, 

јер се слична особина запажа и код назива ковије, кофије, кувије, повије, којима се 

означава део између обрва. Код свих ових делова тела уочава се некаква симетричност. 

Множински облик лексеме ковије условљен је симетријом лица. Оваква симетрија 

асоцира на подељеност а самим тим и на дводелност, те у оваквим случајевима имамо 

модификовану сему бипартитности.  

7.3.2. У корпусу смо забележили речи којима се именује коса, односно длаке. 

Обично су у питању називи за праменове косе, којих има два или више, или пак 

скупине длака.  

Секундарно значење именице котлет дефинисано је као номенклатурна множина, 

али са додатком неуобичајено: неуоб.
92

 у мн.: залисци косе односно браде од ушију до 

средине лица (у јд.: такав зализак). И у овом случају можемо говорити о симетрији, јер 

се ретко среће појава залиска само са једне стране главе. Стога се и зализак обично 

јавља у множини у овом значењу, као и бакен, бакенбард, бакенбарт и врунта, 

заобразац, каразулов, наличник, олуп и живица. У истом значењу јављају се и 

покрајинизми у плуралу: забрци и забрчњаци, док се турцизам зулуф чешће јавља у 

множини. 
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 Сматрамо да се ова одредба односи на употребу значења, не на употребу множинског облика, што 

нам потврђују примери којима се илуструје то значење:  

Како ћете ме препознати ... ако сутра не будем имао никакву браду, а прекосутра црну браду 

... па онда котлете, енглеске брчиће (Батуш. 1, 158). Утегнута мађарска господа с котлетима, с 

потсеченим или увоштеним брцима (Петр. В. 10, 222). Носио је царске котлете, какви су били 

прописани за Бахово доба (Ђал. 7, 157). 
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Праменови косе или браде се називају и брунђела, брунчела и бруњкеле; ови 

називи су покрајинизми и јављају се само у множинским облицима.  

Видимо да се коса и брада у праменовима најчешће именују множинским 

облицима. И длаке на телу се јављају у множини: бруце и бручке прве длачице 

(пубертетне) око полних органа; влахуљица и влаулица се обично јављају у множини 

и имају значење маља, нежна мека длачица на људском телу; и лексема маља се обично 

јавља у множини:  

а. врло танка, мека и нежна длачица на људском телу; уопште длака на 

човечјој кожи, руња, рута (ретко зб.: длаке, маље као покривач неког дела 

тела (брада и сл.)). б. слична длачица на телу птица, инсеката или неких 

сисара. в. ситна, нежна длачица на лишћу или плоду биљке. г. вунена 

длака, влас, влакно вуне. д. уопште ситна, танка длачица; влаканце, 

кончић (на одећи, платну и сл.).  

Дакле, уочавамо да се множински облици јављају у именовању длака које су 

груписане. С тим у вези, навешћемо и неколико лексема којима се именује некакав тип 

косе. Лексема коса представља тип лексичке збирности и у једнини и у множини; у 

нашем корусу јавља се неколико примера у множини:  

набушица ж (чешће мн.) покр. б. коса зачешљана навише; исп. набушаст 

(б).  

кереши м мн. покр. гргурава коса. 

космурина ж покр. (обично у мн.) дуга, велика, обично неуредна, 

неочешљана коса, косурина. 

космина ж (обично у мн.) покр. в. космурина. 

седина ијек. сједина ж (често мн.) седа коса.  

И увијена односно уплетена коса може да се означи множинским обликом 

па се тако плетенице и витице (и лексема витица
93

 се јавља обично у множини) 

именују и лексемом бикуља, која се јавља обично у множини, односно букуље. 

Покрајинизмом бароци се означава коса изнад чела, за коју чешће употребљавамо 

назив шишка
 
(обично у мн.). Уколико се такви праменови замећу за ухо, називају 
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 У корпусу нисмо забележили лексему локна, која би могла да се посматра у овој групи. 
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се врањкеле. Интересантан је турцизам кркма којим се означавају различити 

праменови косе или браде:  

кркма ж (тур. kırkma) покр. (обично у мн.) а. равно подрезана коса на 

челу, шишке. б. већи прамен косе на ошишаној глави. в. необријани део 

браде уз ухо, зулуф. 

7.3.3. Осим код назива за длаке и косу код којих се уочавају мултипликативност и 

збирност, ове семе се реализују и код других назива за делове тела. Тако се именица 

веза у једном од секундарних значења (у РСАНУ значење под 9.) реализује као термин 

из анатомије, који се обично јавља у множини – ткиво које везује делове тела. Као 

синоним даје се и термин ligamenta, који је у латинском језику множина. С друге стране, 

одредница лигамент у РСАНУ дата је у једнини, без коментара у вези са евентуалном 

множинском употребом, иако се у примерима којима се илуструје дато значење јавља у 

множини:  

Лигаменти [су] … од чврстог везива грађене уже или шире плоче или 

снопови који међусобно повезују поједине дијелове скелета (Енц. Мед.). 

Влакна могу бити … груписана у правилне и збијене снопове, који, опет, 

могу да граде жиле, апоневрозе и лигаменте (везе) (Див. 1, 9). 

Код оваквих назива множински облик условљен је семом мултипликативности; у 

питању су појединачни, одвојиви елементи, који се посматрају у групи. Слична 

ситуација је и у примеру именице вијуга, која се обично јавља у множини у 

значењу извијени набори мождане супстанције на површини мозга. Уочавамо да је 

у овом случају сема изгледа веома битна. Поновљеност изувијаних облика 

условљава употребу множинске форме именице, док се једнинским обликом 

упућује на конкретни сингулатив.  

7.3.4. Део тела који дели труп од бутине назива се препона, и обично се 

јавља у множини. Плуралност овог облика условљена је постојањем два таква дела 

на телу. Синонимни покрајински називи димња, димњаци и димње дати су само у 

множинском облику. Ова појава да се исти појам именује помоћу облика плуралија 

тантум, али и плуратива па и именицама с регуларном категоријом броја није 

необична и веома је распрострањена. Сматрамо да је и она утемељена на семама 
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плуралности, које се различито вреднују у семној хијерархији. Тако ћемо код 

лексема бубрег (бубрег м 1. анат. орган који лучи мокраћу) и иста
1
 с мн. покр. 

бубрези уочити да се код прве лексеме не истиче плуралност односно парни 

карактер органа, који је у покрајинизму важан.  

7.3.5. Споменућемо и облик јетра, који се у српском језику уобичајено 

посматра као именица женског рода у једнини, док се у хрватском језику посматра 

као именица средњег рода у множини. Сматрамо да у овом случају искуствена база 

концептуализације јетре није у вези са недостатком рендгенских снимака овог 

органа (Белај–Танацковић 2014: 85), већ се заснива на контакту са џигерицом
94

 

животиња. Режњеви су спојени, не издвајају се довољно, толико да би се уочили 

као засебне целине. Човек је, као месождер, приликом чишћења и спремања 

животињског меса за јело био у контакту са унутрашњим органима те је могао 

јасно да види њихов изглед, облик и величину. Контакт са људским органима је у 

овом случају секундаран, али је и он могао да потврди стечена сазнања. Дегтјарјов 

наводи да су значења „унутрашњих органа” лексикализована, те да се у многим 

словенским језицима јављају у множини. С тим у вези наводи и облик јетра 

(Дегтјарјов 1982: 70–71). 

7.3.6. Код неких именица страног порекла уочавамо да се плуралност назива из 

језика даваоца преноси и на језик прималац:  

вазодилататори м мн. (лат. vasodilatatores) анат. живци помоћу којих се 

шире крвни судови. 

вазоконстриктори м мн. (лат. vasoconstrictores) анат. живци помоћу којих 

се сужавају крвни судови. 

вазомотори м мн. (лат. vasomotores). анат. живци којим се покрећу 

(сужавају или шире) крвни судови. 

Множински облик имају и неки називи за положај тела:  

колено ијек. кољено (ген. мн. колена ијек. кољена) с 1. г. (обично у мн., 

кад је тело у седећем положају) део ноге изнад коленог зглоба, крило. 
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 Џигерица је синоним за јетру (именица женског рода, у једнини). 
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кркеђа с мн. покр. в. кркача (1). 

кркице ж мн. покр. в. кркача (1).  

окриље с 5. б. (обично у мн.) уопште крило. 

грст
1
 ж (дат. и лок. грсти; мн. грсти, ген. грсти, дат., инстр. и лок. 

грстима) заст. покр. б. мн. (грсти, ген. грсти, дат., инстр. и лок. грстима) 

обе шаке спојене и коритасто подешене; количина нечега која стане у 

тако намештене шаке.  

кркача ж (обично у мн.) 1. леђа, грбача, хрбат (обично кад је реч о 

ношењу). 

7.3.7. У корпусу смо забележили и називе за делове тела који су заједнички 

човеку и животињама: 

вучић, -а и вучић, -ића м 4. (обично у мн.) а. в. бак. б. један од четири 

прва секутића код коња. 

јагодица ж 2. (обично у мн.) а. истакнути део на лицу испод очију, горњи 

део образа изнад истурене (јагодичне) кости. б. месно задебљање на врху 

прстију са супротне стране од ноката. в. в. брадавица (2). г. покр. 

округласто кожно задебљање које виси испод врата живине (обично 

певца или ћурана), минђушица. 

крајник, -ика м 1. (обично у мн.) анат. а. парни органи у човека, лимфне 

жлезде смештене у грлу између непчаних лукова, tonsillae. б. вет. 

подвилична жлезда, glandula submaxillaris. 

ноздрва ж (дијал. нождрва) 1. (обично у мн.) анат. а. један од два парна 

носна отвора, део носа са спољашње стране носног отвора, носница. б. 

одговарајући носни отвор у животиња. 

веђа ијек. вјеђа (покр. ијек. вљеђа) ж (обично мн.) (ген. мн. веђа ијек. 

вјеђа) анат.; вар. веђ, вјеђ 1. а. в. обрва, длаке на лучном испупчењу изнад 

очне дупље. б. перје изнад очију код неких птица. 

2. очни капак; трепавица. 

односно човеку, животињама и биљкама:  

млечница (млечница) ијек. млијечница (млијечница) ж 4. (обично у мн.) 

а. млечни суд, млечни канал у дојци, односно вимену код женки сисара. б. 

канал код неких биљака у коме се скупља млечни сок. 
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7.3.8. Већ смо говорили о томе да се код лексеме нога плуралност не истиче. С 

друге стране, код животиња се изражава плуралност у оним називима за делове тела који 

подсећају на ноге:  

панога ж 1. (обично у мн.) а. остатак ноге, лажна нога код ларве, 

гусенице; исп. паножица (2). б. накнадно израсла, регенерисана слабо 

развијена нога у рака.  

Плуралност овог облика заснована је на семи резидуалности. 

7.3.9. За разлику од очију, којих код човека и животиња махом има два, органа 

именованих облицима очић и очице има више. У првом случају је у РСАНУ 

употребљена номенклатурна дефиниција: у мн.: органи чула вида једноставне грађе који 

се код неких нижих животиња јављају или као саставни делови ока или као посебни 

органи напоредо са очима (у јд.: такав орган), док је секундарно значење именице 

очице очи једноставне грађе код неких животиња (за разлику од мрежастих очију у 

зглавкара). У оба случаја уочавамо и деминуцију.  

7.4. Болести 

7.4.1. Код назива за болести који се јављају у множини уочавамо три различита 

типа. Први тип представљају називи код којих се плуралност заснива на семи збирности. 

Код оваких назива могуће је исказати нефункционални сингулатив који је уједно и 

манифестација, симптом дате болести: богиње – богиња, хемороиди – хемороид. Такви 

су називи за различите врсте богиња: арапке, богињице, бопке, брсе, варицеле, 

варичеле, кожварке, кожуваре, кожуварке, кожухарке, котлоноше, лећуше, 

морбиле, морбили, смртнице, патуле, петићи, петици, шеше, као и називи за 

хемороиде: маравеле, маравели, маровеле, маројди, мороиде, синигле, шуљеви. И 

код ових лексема уочава се недоследност у лексикографској обради, па бележимо 

номенклатурни тип дефинисања:  

хемороиди м мн. (јд. хемороид, -ида) мед. чворићи на излазном делу 

дебелог црева настали проширењем вена на томе месту, шуљеви. 

као и истицање доминантне плуралности: 
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оспица ж (дијал. ошпица) (обично у мн.) 1. а. дем. од оспа (1а); оспа (1а). 

б. мед. нар. назив за разне (обично заразне) болести код човека и домаћих 

животиња које се манифестују појавом осипа по телу, богиње; исп. оспа 

(1б). 

7.4.2. Други тип представљају називи код којих уочавамо да се множинским 

обликом неког дела тела назива и болест тог дела тела: жлезда, желудац (плуративи). 

Метонимијским преносом оболели део тела постаје назив за болести тог дела тела, нпр. 

отечене жлезде су жлезде, грчеви у желуцу су желуци.  

7.4.3. Трећи тип чине називи за болести добијени од имена изазивача те болести. 

Такви су називи бактерија стафилококе и стрептококе. Они се наводе у множини (исп. 

одељак о номенклатурној множини), а уколико означавају болест (посебно у 

разговорном стилу), користиће се махом у множинском облику (имам стрептококе/имам 

стрептококу). Овај тип се среће код назива за болести, које су уједно и називи за 

гљивице, паразите и друге микроорганизме који те болести изазивају.  

7.4.4. Већина назива за болести има и варијантни једнински назив. Нпр. болест 

бедреници јавља се и у облицима бедреница и бедреник, бедрењача, бедрица, 

бедрњица, који се знатно чешће употребљавају. Видели смо да симптоми и 

манифестације болести могу бити узрочници множинском имену; код ове болести није 

нужно да се јави много пликова, те стога мислимо да је сема плуралности опциона. 

Друго, уколико се ова болест већ именује обликом бедреник, облик бедреници не би 

требало да се наводи као посебна одредница. С тим у вези, навешћемо пример у коме 

уочавамо одредбу „ређе мн.”, којом се наглашава да се дата реч употребљава и као 

множинска:  

засип м 1. а. (ређе мн.) астма, сипња, задуха.: За засипе има врло много 

народних лекова (Тимок, Милен.). Тешко дисање … после најмањег 

ходања или физичког рада, народ зове — засипи (Милос. С. 1, 220).  

Дакле, множински облик је у овом случају име болести и синониман је једнинском 

облику; видимо да је множинска употреба територијално маркирана (тимочки крај, 

хомољки крај).  
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7.4.5. На основу нашег корпуса видимо да су називи за болести који се јављају у 

множини а односе се на човека махом различита имена за богиње, скрофуле, хемороиде 

и различите врсте отока.  

7.4.6. Говорећи о деловима тела приметили смо да називи за парне одвојене 

органе углавном не припадају нашем корпусу (рука, нога). Међутим, приметили смо да 

се лексеме које су у некаквој релацији с таквим органима јављају у множини. Тако се, 

нпр., назив за рахитично обољење ногу јавља у плуралној форми:  

о-ноге ж мн. мед. криве ноге у облику слова О, са коленима избаченим у 

страну (обично последица рахитиса), genuvarum.  

Ова особина, болест ногу, односи се на обе ноге и стога захтева множински облик.  

7.4.7. У корпусу смо забележили и неколико множинских назива које бисмо 

одредили као физиолошка стања. У питању су већином чулни осећаји који се понављају 

или јављају у већем броју и односе се на светлаце пред очима (блеске, блешњаци, 

жмирци, свици), осећаје у телу који су слични боцкању (мравци и трнови, као и називи 

који се обично јављају у множини: жмарак, жмарац, зон, јежуљ, кондрак и кондраћ, 

мурак, трнавак и трнавац, трнак, трнац, памрав) и осећаје праћење дрхтавицом (срх). 

7.4.8. Споменућемо и екскременте који се јављају у облику множине. Код њих је 

доминантна сема резидуалности, и већина се обично јавља у множини: бала, крмељ, 

љига, суза, док су фекалије позајмљеница и пример за праву плуралију тантум. И 

одредница мосољци дата је у множини, за разлику од одредница мосољ и мосур, код 

којих се не истиче множински карактер:  

мосољци, -љака м мн. покр. густа слина, мосури из носа; исп. мосољ.  

мосољ м покр. густа слина, мосури из носа.  

мосур м 2. б. слине које висе из носа; исп. бала
1 

(1).  

Код лексема са семом резидуалности некада је веома тешко успоставити основни 

облик, будући да се ова сема често јавља у комбинацији са семом збирности, или 

градивности. У овом случају јавља се и трећи тип, мултипликативност, што није 
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уобичајено. Одабир једнинског или множинског облика зависиће од тога колико је 

денотат самосталан и уобличен, па ће тако множински облик имати оне речи код којих је 

градивна компонента превагнула.  

7.4.9. Можемо да закључимо да се сема плуралности углавном јавља код оних 

болести код којих се симптоми испољавају у великом броју (богиње, хемороиди), 

односно, у именовању чулних осећаја који се понављају (жмирци, мравци, трнци).  

7.5. Сложени предмети  

Већ смо истакли мишљење руског лингвисте Дегтјарјова (тачка 4.3.3.) (Дегтјарјов 

1982: 65), који сматра да је тумачење о сложености предмета које означавају именице 

плуралија тантум лингвистички небитно и да не припада свака именица која означава 

сложени предмет категорији плуралија тантум. Са овим мишљењем се донекле слажемо, 

јер смо утврдили да је за множински облик неке речи неопходна сема плуралности, и да 

од наше перцепције појма и његове концептуализације зависи да ли ће та сема 

превагнути у семантичком садржају. У нашем корпусу се показало да се сложеност 

реализује као партитивност (особина онога који има делове) и она се јавља у два вида – 

као дводелност и вишеделност. Сложеност се такође испољава и у значењу групе. У 

зависности од тога да ли су елементи те групе самостални или нису, исказаће се семе 

мултипликативности односно збирности. 

Љашевскаја (2001) управо се бави анализом речи којима се именују сложени 

предмети и једна од првих чињеница коју констатује јесте да се „објекти који се састоје 

из неколико делова могу означавати како множинским обликом, тако и облицима у 

једнини” (Љашевскаја 2001: 286), те стога пореди тзв. апсолутне плуралија тантум са 

семантички блиским речима у облику једнине, односно речи код којих се уочава 

колебање у броју (И., 287). Даље, код именовања сложених предмета уочава да именице 

са дефективним бројем означавају предмете који се састоје од истородних делова, те да 

су овакви предмети већином бинарне структуре, али да их има и састављених од више 

делова (И., 288). Она прави разлику између парних и дводелних појмова; код парних 

појмова који имају облик множине могуће је употребити једнински облик који се односи 
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на део тог пара (ципеле – ципела), док код дводелних појмова није могуће употребити 

форму сингулара којом би се именовао саставни део (панталоне – *панталона) (И., 289). 

Иако је њено истраживање засновано на примерима из руског језика, већина 

претпоставки и закључака може се применити и на српски језик. Навешћемо и особине 

по којима се сложени појмови разликују од простих: они означавају предмете од два 

дела, који су међусобно повезани, притом исти или слични, симетрично распоређени у 

односу на место спајања. Што се функционалности тиче, они су равноправни и 

непостојање једног од делова узрокује нефункционалност целог објекта; с друге стране, 

ови делови не морају бити једини (могу постојати и други елементи), али су 

функционално битни (И.). Лексика којом се именују сложени предмети веома је 

разнородна и није ограничена на одређену лексичко-семантичку групу; могуће је 

пронаћи примере у већини терминологија, тематских група, лексичко-семантичких 

поља. Представићемо напродуктивније групе које смо забележили у корпусу. 

Најзаступљеније лексичко-семантичке групе у оквиру сложених предмета јесу 

покућство и окућница, називи за одећу и обућу, инструменте. Мање заступљене групе 

јесу називи за накит, оружје, новац, спортске реквизите, превозна средства итд. 

7.5.1. називи за предмете који припадају покућству и окућници  

Међу предметима који се односе на ПОКУЋСТВО И ОКУЋНИЦУ издваја се неколико 

подгрупа
95
; под појмовима покућство и окућница подразумевамо предмете који се 

употребљавају у једном домаћинству, с том разликом што се под окућницом 

подразумевају предмети који се углавном односе на сеоско домаћинство, а који су 

везани за помоћне објекте, односно најчешће се налазе и функционишу ван куће. Тако се 

покрајинским називима кавалети, кораће, крекле, ногара, крошни, приче, прична 

(обично у мн.) именују дрвени лежаји, односно елементи НАМЕШТАЈА. Већ смо говорили 

о томе да се лексема врата сматра за прототипичну именицу плуралија тантум. У 

корпусу смо забележили називе за врата и њихове делове (шарке, браве, рамове и сл.): 

вратица, међуврата, неврата; шарка (обично у мн.), јеленице, обувачи, палaнгарица 

                                                           
95

 Подела на подгрупе биће направљена према моделу преузетом из (Ристић 2006). 
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(обично у мн.). Врата се јављају и као део окућнице: вратњица (обично мн.), коншипка 

(обично у мн.). Иако лексема прозор има регуларну категорију броја, испоставило се да 

се појмови које везујемо за прозоре, најчешће прозорске капке, јављају у множинском 

облику: гатра и гитер (обично мн.), гриље, демири, жалузија и жалузина, жалукатра 

(све обично у мн.), ребреница, шалон и шалона, шкур
 
и шкура (све обично у мн.), 

шпалетне, крижице, пaрмак, персијана (обично у мн.). За све наведене речи је 

карактеристично то да се односе на решеткасте капке, дашчице којих има много, а које 

имају заједничку функцију – стварање заклона на прозору од сунца, хладноће и сл. 

Једино се лексемом луминарје (која се дефинише двоструко – као множинска именица 

женског рода и као збирна именица средњег рода) именују прозори на крову.  

7.5.1.1. Сема збирности једна је од битних компоненти значења код именица које 

се јављају само у множини. Збирно значење множине може се јавити као основа за 

настанак именица плуралија тантум, код оних именица које означавају свеукупност 

истоимених предмета, који се перцепирају као једно цело и као нови предмет (Дегтјарјов 

1982: 70). Он наводи као пример именице које означавају поплочан под; у српском 

језику се не јавља ова лексичко-семантичка група. Забележили смо само једну лексему 

која припада овој групи, именицу паркет. Она је у РСАНУ дефинисана на следећи 

начин:  

пaркет
1
, -ета м (фр. parquet, нем. Parkett) 1. а. зб. или у мн. кратке, глатке 

дашчице са ужлебљеним бочним рубом којима се прекрива под. б. под, 

патос покривен таквим дашчицама.  

Будући да је у питању позајмљеница (у дефиницији се наводе и француски и немачки 

етимони), сматрамо да је дефиниција последица наше перцепције појма који се именује 

(збирност и мноштво), али да језичка стварност није у складу са том перцепцијом 

(једнински облик позајмљенице). Именица паркет се односи на свеукупност дашчица, 

али ниједна од њих појединачно није паркет. Такође, значење под б. може утицати на 

нашу перцепцију појма – под (као целина) састављен од мноштва (спојених) дашчица. 

Овде бисмо направили паралелу са градивним именицама које се састоје из сегмената 
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типа грашак. Употреба множинског облика паркети имплицира различите врсте 

паркета, не множину сегмената из којих се састоји.  

7.5.1.2. Од назива за СУДОВЕ, у корпусу смо забележили примере за посуде са 

поклопцем заклопке, дрвене судове у којима се држе разноврсне намирнице залупци, 

као и називе турског порекла јелтас и јолтас, који се обично јављају у множини и 

означавају судове који се слажу један у други ради лакшег преношења. Посебан тип 

судова представља назив за дрвено корито, које служи за мешење хлеба – наћве; ова реч 

се јавља у неколико варијанти, махом покрајинским и дијалекатским облицима: наћва (с 

мн.), наћви, наћуви, нећве, ничви, млаћве. Иако се под појмом наћве обично мисли 

само на корито за мешење хлеба, неки проучаваоци сматрају да је множински облик ове 

речи у вези са посматрањем овог предмета у целости са ногама на којима стоји (исп. 

Скок 1972: 496 s. v. naćve); са оваквим мишљењем се слажемо, те стога анализирамо 

наћве као сложени предмет. У вези са овим појмом јавља се лексема насејача (ијек. 

насијача) чије је примарно значење множинско и дефинише се као направа од две 

уздужне летве спојене двема попречним летвицама, која се ставља на наћве када се сеје 

брашно, севача, севаљка. Треба напоменути да њене синонимне одреднице севача и 

севаљка не реализују множинску компоненту значења.  

7.5.1.3. Код назива за НАПРАВЕ ЗА МЕРЕЊЕ уочавамо да је множински облик ових 

лексема у вези са перцепцијом појма као објекта са два истакнута дела, који 

функционишу као једна целина: баланзете, везме, везмије, везне, веси, вјеси, 

климавице, микротеразије, терезије, палакaрије. Уочавамо да су у питању већином 

позајмљенице, с напоменом да је веси русизам који и у језику даваоцу има плурални 

облик (весы). У направе за мерење сврстали смо и облик гради ж мн. којим се означава 

справа са скалом и подеоцима, која служи за различита мерења (алкохолометар нпр.).  

7.5.1.4. Што се тиче УРЕЂАЈА ЗА ДОМАЋИНСТВО, у корпусу смо забележили 

невелик број примера из ове групе; у питању су назив за земљану пећ грнци и називи за 

различите елементе изнад огњишта, већином вериге на којима виси котао: комастре и 

комастри, комаштре и комаштри, комештре, комојстра, комостра и комостре, 
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комоштра и комоштре, камостре, ошње; јеригла се јавља обично у мн. у истом 

значењу, док су трепиља с мн. италијанизам са значењем троножац, саџак на 

огњишту. Као један од делова на веригама забележили смо и кукаљу, која се обично 

јавља у множини и дефинише као дрвена кука на веригама или у близини огњишта, која 

служи за вешање судова. 

7.5.1.5. Као веома продуктивна подгрупа јављају се називи за АЛАТКЕ. Углавном 

су у питању предмети састављени од два спојена симетрична дела, али смо забележили и 

примере код којих се уочава више делова уз један доминантни (обично код алатки који 

припадају окућници – виле, грабуље и сл.). Овој групи припадају и прототипичне 

именице плуралија тантум маказе и клешта, као и машице, менгеле и рачве. За све 

наведене именице важи да представљају хиперониме за различите врсте сличних алатки: 

маказе: декцангле, крклице, макасе, мумаказе, мумакасе, мум-маказе, 

сечице (ијек. сјечице), ножици 

клешта: бурумлије, гризуље, изолирцанге, клампе, комбинирке, криве, 

клеште (ијек. клијеште), клешти (ијек. клијешти), циврије, папaгајке,  

рачве: брукље, клипице,  

машице: кукачи, мокете, молете, мулите, штипавице,  

менгеле: менгелице, менђуле, менџели, мингеле, минђеле  

У вези са именицом клешта изнећемо запажање на основу примера из исте 

лексичко-семантичке групе – именице комбинирке. Наиме, именица клешта је средњег 

рода множине, док се именица комбинирке (комбинована, тј. комбинирана клешта) јавља 

у облику женског рода множине. Сматрамо да су два разлога због којих се ова именица 

јавља у женском роду. Први, облик комбинирка је универбизовани облик, који се може 

односити на све што је комбиновано (комбинирано); тако се односи и на врсту 

грађевинске машине, и можемо рећи да је овај облик такав да несумњиво асоцира 

говорника на женски род. С друге стране, именица маказе је доминантна у лексичко 

семантичкој групи бипартитних алатљика, те је и контаминација са овим обликом могла 

да буде узрок множинском облику женског рода у примеру комбинирке. И други називи 

за клешта су такође у облику женског рода (бурумлије, гризуље, изолирцанге, клампе, 
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криве, циврије, папaгајке), али нам је облик комбинирке додатно интересантан, будући да 

је у питању универбизована именица. 

 У алатљике бипартитне структуре спада и направа за увијање косе  

брене, брена ж мн. варв. покр. в. бренајз(н) (1); коврчало, направа за 

коврчење (бреновање) косе. 

Овај назив могао је да настане и скраћивањем од бренајз н  м (нем. Brenneisen). 

Немачки облик је исти и у сингулару и у плуралу. Међутим, ова застарела алатљика за 

увијање косе била је ликом веома слична клештима, или маказама, с тим што су држачи 

могли да се померају горе и доле а не лево и десно, што је горњи део алатљике одвајало, 

да би између доњег дела (лопатице) и горњег дела – зубаца (два или више) стао прамен 

косе. Стога сматрамо да је бипартитност узрок плуралности овог облика. Ову особину 

налазимо и код именице коламистри м мн. направа за коврџање косе. 

 

Слика 4: бренајз
96

 

Дакле, видимо да се код назива за оруђе и алатљике бипартитне структуре 

множински облик тумачи управо структуром денотата, за коју можемо претпоставити да 

је мотивација за концептуализацију. Ипак, уочавамо да неки предмети упркос 

поседовању наведених особина немају множински назив. Тако према тумачењу 

Љашевскаје, пинцета нема плурални облик јер не садржи сему покретни делови, која је 

потребна за концептуализацију какву имамо код маказа, клешта итд. (Љашевскаја 2001: 

291). У овом конкретном примеру она увиђа да је у питању позајмљеница (из немачког 

или француског језика), а ми додајемо да се у неким другим језицима ипак јавља у 

                                                           
96

 Преузето са сајта http://www.eichwaelder.de/Altes/altesgeraetnr195.htm 
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плуралу (у енглеском нпр. tweezers). Већ смо спомињали да реч која се односи на маказе 

у немачком језику има регуларан облик једнине. Очигледно је да се у различитим 

језицима појмови концептуализују на различите начине, и да је сема плуралности у 

неким језицима доминантна и захтева множински облик имена тог појма. Могуће је да 

се у српском (и у руском) језику пинцета перцепира као мањи предмет, који се користи 

једном руком. Сматрамо да је ово истицање коришћења предмета помоћу једне или обе 

руке значајно, јер се може узети као критеријум при одређивању основног облика назива 

тог предмета. Ако посматрамо однос виле и виљушка, две етимолошки сличне речи и два 

по изгледу слична предмета, можемо применити на њих споменут критеријум – будући 

да је за коришћење првог предмета неопходно ангажовање обе руке, његов одреднички 

облик би требало да буде множински, док се у другом случају ова функционалност не 

испољава, те називи за виљушку имају регуларну категорију броја (изузетак су 

застарели облик виљушке и вилице).  

Ипак, именица виле употребљава се и у варијанти вила. У РСАНУ су ове речи 

тако и забележене, као две различите одреднице. Пешикан сматра да то јесу „посебне 

ријечи, лексичке варијанте”, али да их треба обрадити заједно, осим у случајевима када 

би требало истаћи значајније лексичке појаве (Пешикан 1977: 344).  

Употреба једнинског облика у случајевима предмета бипартитне структуре, или 

пак вишеделних предмета могла би се третирати као секундарна сингулативизација 

множинских форми, која би била заснована на немогућности говорника да препозна 

овакву сложену структуру.  

На примеру виле видели смо да се бипартитност и вишеделност предмета уочава 

и код назива за алатке које припадају окућници; издвојићемо неколико подгрупа ових 

алатки:  

ракљасти предмети: ракље, расове, расохе, рачва (обично у мн.), рогље, 

рогуље, чатале  

виле: виле, грабилнице, драчевиле, драчовиле  
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грабуље: грабља (обично мн.), грабуља (обично мн.), грабуљке, гребуља 

(чешће мн.), зубац (обично мн.).  

За све је заједничко да садрже два или више рогова или зубаца (у примеру зубац (обично 

мн.) очигледно је да је то доминанти сегмет којим се и именује предмет).   

 У корпусу смо забележили и називе за делове плуга, који имају множински 

облик:  

граде ж мн. покр. дашчице на плугу које стоје на козалцу и чине да плуг 

оре дубље или плиће. 

жагра ж покр. 2. (најчешће мн.) део плуга или воловских кола састављен 

од двеју дашчица у средини повезаних клином, које спајају руду са јармом. 

крчелан, -ана м (обично у мн.) покр. в. заворањ (1а), спојни клин на 

запрежним колима, ралу или плугу. 

расоје ж мн. покр. ручице од плуга. 

 У предмете који се употребљавају у (сеоском) домаћинству а који имају 

множински назив спадају и називи за ограду од летава (виларете и филарета 

(обично у мн.)), кош од испреплетеног прућа (дућме), корита за испирање руда 

дворишта, затим делови сушнице (засуљачи), даске на којима стоји калуп за 

сечење црепа (калапница (обично у мн.)). Овде ћемо навести и пример за направу 

од дасака у облику корита, која служи за стављање сточне хране – јасле, и њихове 

варијанте: јасла и јасли.  

 Занимљив нам је Вукова потврда за покрајинизам крошње: Крошње … (у 

Сријему и у Бачк.) на два савијена дрвета испреплетано узицама, те се у њему носи 

слама (једни говоре траље). Иако Вук уочава бипартитну структуру предмета и 

истиче је граматичким квалификатором (f pl.), у потврди коју наводи не види се 

њен плурални карактер: те се у њему према те се у њима. 

 Бипартитна структура се уочава и у примерима:  

подворе ж мн. два коца што се на њима носе навиљци, сенско коље 
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парог м б. мн. направа од два дужа дрвета, две мотке на којој се преноси 

стог сена. 

док је код именице крчељке ж мн. покр. предње даске на дрљачи, брани које при 

влачењу крче земљу множински облик мотивисан множином даски – зубаца.  

 7.5.1.6. И предмети којима је хипероним назив мердевине имају множинске 

називе: зинђеле, мездревине, мендервине, мердиване, мердивене, док се дужница 

јавља обично у множини и означава уздужну, бочну страну на лествицама. Видимо да 

се мердевине јављају у неколико варијантних облика, а забележили смо и једнинске 

варијанте (мердиван и мердивен). У поморску лексику спада назив за лествице од 

конопца које се везују уз јарбол (грижеле).  

 7.5.1.7. У корпусу су се као посебна подгрупа издвојили називи за конопце: 

мазаге, праће  1 , стрмке, паштуре; литар (обично у мн.). Ова лексика је посебно 

продуктивна у терминологији бродарства: сартије, имброљи, припоне, венти, демези, 

праће  2  и убраља и патарица
1 
(обично у мн.). Наведени примери спадају у специјалну 

лексику, и нису познати ширем кругу говорника. Претпостављамо да је мотивисаност 

ових множинских облика најчешће у вези са бројем предмета – конопаца, којих има два 

или више нпр.:  

праће ж мн. 1. ужад с једне и друге стране самара којим се веже терет. 

2. мор. конопци којима се управља једрима. 

  7.5.1.8. Шире посматрано, у окућницу спадају и помоћни објекти, па ћемо нешто 

рећи и о терминологији млинарства. У називима за делове воденичког кола уочавамо 

сему плуралности те се ови називи јављају у множинском облику: у питању су 

различити називи за крижнице (кришпете, кришпети и кришпетље, крижана (обично 

у мн.), кризница (обично у мн.) и лапацке (лопацка (обично у мн.), матаруга
1
 (обично 

у мн.), матурага (обично у мн.), моторуга (обично у мн.), мотурага (обично у мн.), 

пернице), као и називи за клин углављен у осовину воденог кола (заперак (обично у 

мн.), решетку на горњем отвору воденичног бадња (грабнице , дрвене стубове који 

држе, подупиру воденицу (оје (обично у мн.)), и дрвене зупце, пераја на „сувом” 

воденичном колу у које удара вода (палци/ паоци .  
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 7.5.1.9. Неки делови јарма такође имају множинске називе – у питању су називи 

за направу која саставља јармове волова на плугу и на колима (крпеле и варијанте 

крпела с, крпеље, крчале, крчељи , затим назив за две криве дашчице на јарму 

(поврте , као и облоге на јарму за заштиту врата волова (пустине . Обликом јармењача 

именују се најразличитији делови јарма, али је значење у коме се овај облик обично 

јавља у множини везан за именовање дрвеног или гвозденог клина који спаја горњи и 

доњи део јарма (по један са сваке стране). Забележили смо и назив вагови којим се 

означава јармац удешен за три коња (при орању). 

7.5.1.10. И међу називима за коњску опрему издваја се група која има множински 

облик, мотивисан структуром предмета који се именује. Махом су у питању дводелни, 

парни или вишеделни предмети. Бележимо имена за бисаге (бисаке, бисаци, двањка 

(обично мн.), дисаг и дисага (обично у мн.), ебге, егбета, еђбе, елба (обично у мн.), 

елбета (обично у мн.), ељбета)), разне врсте каишева (грудњаци, нагрудњак (обично 

мн.), опрсина (обично у мн.), похве и похви), поводац (дизгин (обично мн.), обођа
 

(обично у мн.), уздице, војка
 
(обично мн.)), наочњаке (зазирци, засенак ијек. засјенак 

(обично у мн.), камашири), путо (кариге, марвант (обично у мн.)), прапорце 

(ђинђири), мамузе (мамуза (обично у мн.), оштрица (обично у мн.)). У примеру брунде 

дрвена направа за стезање усне или ува коњу да се умири при прегледу или поткивању на 

први поглед не препознајемо сложену структуру; ово значење је добијено метонимијом, 

према имену за уста, у којима се именовани предмет налази.  

7.5.2. називи за музичке инструменте  

 7.5.2.1. Код назива за ИНСТРУМЕНТЕ уочавамо неколико типова инструмената који 

се именују множинском обликом. У прву групу спадају називи за дводелне жичане, 

прецизније гудачке инструменте, код којих се разликују тело инструмента и гудало. У 

питању су разне врсте гусала:  

гусле, гусала ж мн. 1. народни гудачки инструмент, обично од јаворова 

дрвета, са једном струном (састављеном од више длака из коњског репа), 

уз који се певају јуначке народне песме. 

вигулице ж мн. покр. врста гусала. 
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гега
2
 ж (чешће у мн.) покр. гусле са две струне.  

гусли ж мн. покр. в. гусле.  

и виолина (виола): 

гусле, гусала ж мн. 2. в. виолина. 

гуслина ж (понекад мн.) в. виола
2
. 

јегеде, јегеда ж мн. покр. в. виолина; исп. егеда. 

музука ж (обично у мн.) покр. музички гудачки инструмент, виолина. 

Свим овим инструментима је заједничко да се тело и помоћни део, иако су одвојени, 

посматрају као функционална целина, с тим да се на телу налази и одређени број жица, 

углавном већи од један. Код гусала је тај жичани део специфичан јер га чини струна, 

сачињена обично од коњске длаке, која се перцепира као један елемент, што можемо 

видети из примера гега
2
 ж (чешће у мн.) покр. гусле са две струне, који се разликује 

управо по томе што има две струне. С друге стране, Скок наводи да гусле имају 

множински облик због множине жица (Скок 1971 s. v. gusti), а Љашевскаја да је гусль у 

староруском имало значење „струна”, те да се цео предмет концептуализовао као 

„множина струна” (Љашевскаја 2001: 297). 

7.5.2.2. Други тип инструмената представљају дувачки инструменти, код којих се 

истиче више делова. Издвајамо називе за двојнице и свирале:  

видулица ж (обично мн.) муз. покр. в. двојнице, врста дувачког 

инструмента са две цеви. 

двогласке, -сака ж мн. муз. покр. в. двојница (1а). 

двогрла ж покр. 3. мн. в. двојница (1а). 

двојенице ж мн. покр. в. двојница (1а). 

двојице ж мн. покр. в. двојница (1а). 

двојкиње и двојкиње ж мн. покр. в. двојница (1а). 

двоњице ж мн. покр. в. двојница (1а). 

дипље, дипаља ж мн. покр. в. дипле. 
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зарамане ж мн. покр. в. дипле (1). 

свирала ж муз. б. мн. в. двојнице. 

дуда
1
 ж покр. 1. а. (обично мн.) в. дудук (1).  

дудла (дудла) ж покр. 2. (обично мн.) в. дудук (1а). 

гарабље ж мн. покр. в. карабље, врста свирале.  

караблица ж (обично у мн.) в. карабља. 

карабља ж (обично мн.) 1. врста пастирске свирале. 

карабљице ж мн. 1. в. карабља (1). 

сопиле, сопила ж мн. дрвени народни дувачки инструменат. 

и гајде (и њихове делове): 

карабља ж (обично мн.) 2. свирала у облику цеви, на гајдама, пребираљка; 

исп. двојница (1б). 

карабљице ж мн. 2. в. гајде (1).  

корабљ м и корабља ж заст. 2. мн. танке цеви на гајдама. 

дуде, дуда ж мн. покр. в. гајде. 

гадље и гадљи ж мн. заст. в. гајде (1).  

мешнице (мешнице) ијек. мијешнице (мјешнице) ж мн. врста народног 

музичког инструмента сличног гајдама, дипле с мехом, мешином. 

оредавице ж мн. шатр. народни музички дувачки инструменат састављен 

од мешине и свирале, гајде. 

 7.5.2.3. Трећи тип представљају ударачки инструменти (и њихови делови): 

даира (некњ. дахира) ж (ген. мн. даира) (тур. daire) 1. (обично мн.) 

источњачки музички инструмент за пратњу уз игру и песму у облику 

малог плитког, с једне стране кожом превученог добоша, по чијем су 

ободу прикачене округле металне плочице и прапорци који звече при 

ударању. 

даире (даире), -ета (некњ. дахире) с (мн. даира, даира и даирета) (чешће 

мн.) в. даира (1). 

звонац, -онца и звонац, звонца м 3. мн. муз. в. звончић (2), инструмент. 
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зила ж (обично у мн.) (тур. zil) 1. две округле плочице које звече код удара 

једна о другу и служе као саставни делови дефа и даирета или као 

самостални музички инструменат, чинеле, кастањете.  

2. прапорац, звонце. 

зиља ж (обично у мн.) заст. в. зила (1). 

кастањета ж (обично у мн.) (шп. kastañetas) удараљке од дрвених, 

металних или коштаних котурића који се причвршћују за палац и покрећу 

осталим прстима или се држе у рукама и ударајући једним о други 

производе резак шум. 

кротал, -ала м (и кротали, -ала м мн.) муз. грчки народни музички 

инструмент из групе удараљки, сувог, оштрог и реског звука који потиче 

од дрвених шкољки причвршћених на дршку; исп. кастањете. 

маља
3
 ж (обично у мн.) покр. в. маљица (1б), палица за бубањ. 

цимбал м и цимбала ж грч. муз. 2. мн. а. два диска од бакра којима се 

удара један о други, чинеле. б. регистар на оргуљама са звонцима. 

чинеле ж мн. и чинели м мн. тал. музички инструменат који се састоји 

од две округле бронзане или бакрене плоче којима се ударањем једне о 

другу производи оштар, продоран звук. 

 Као посебна врста издваја се комбиновани тип инструмената: 

клавикорд м и клавикорде ж мн. (према лат. clavis, типка и chord, жица) 

муз. најстарији тип жичаног музичког инструмента са диркама, 

типкама, претеча данашњег клавира; исп. клавичембало. 

клавиркорде ж мн. муз. неуоб. в. клавикорд. 

органе ж мн. врста музичког инструмента с клавијатурама. 

оргуље, оргуља ж мн. (ређе јд. оргуља) (према грч. organon) муз. музички 

инструмент великих димензија који производи звук на тај начин што се 

притиском дирке на клавијатури омогућује (механичким, пнеуматским 

или електричним путем) струјање ваздуха из меха у цев, свиралу. 

а забележили смо и опште називе за инструменте: 

милозујка и милозујка ж песн. инструмент који одаје пријатан звук, зуј 

(у мн., о гуслама). 

справа ж 1. в. мн. музички инструменти. 
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гудотворине ж мн. ков. неодом. гудачки инструменти; музички 

инструменти уопште, музикалије. 

7.5.3. називи за одећу и обућу  

Називи за ОДЕЋУ и ОБУЋУ у нашем корпусу заузимају значајно место, али се 

степен плуралности између ове две подгрупе значајно разликује. Иако нам корпус даје 

другачије податке, у називима за обућу препознаје се нижи степен плуралности, јер су у 

питању одвојени предмети који се јављају у пару, али који се посматрају као целина те 

се доминантно употребљавају у множини. То значи да називи за обућу нису праве 

именице плуралија тантум, иако бележимо примере емелије, јарепутине, комотшуе, 

комоче и комочуе, комотке, пантофле, патике, пречавине, спринтерице, шимике 

итд. Међу овим називима уочавамо највише недоследности када је у питању 

лексикографска обрада одредница, јер је сема плуралности пренаглашава (као у 

наведеним примерима), или се уопште не истиче (нпр. галоша (фр. galoche) в. каљача, 

обућа, обично гумена, која се навлачи на ципеле да их чува од блата, влаге и сл.; чизма ж 

тур. 1. врста обуће, обично кожне, која сеже до колена или преко колена). Ове 

недоследности последица су логичке и семантичке везе са деловима тела на које се 

наведени називи односе. 

Видели смо да код парних органа непостојање једног од чланова пара (углавном) 

не значи и губитак функције коју они обављају. С друге стране, појмови које доводимо у 

везу са овим деловима тела типа рукавице, ципеле, наушнице, минђуше, чарапе итд. у 

пару имају своју функцију (наравно, у случају да постоји пар органа са којима су у вези). 

Сингулативи нису целовити, за обављање неке функције потребно је да појам о коме 

говоримо буде у множини. Купујемо рукавице, чарапе, ципеле, а не рукавицу, чарапу, 

ципелу. Ове лексеме упућују на пар, или на више парова (пари) и тек у облику множине 

реализују целовито значење
97
; стога се у РСАНУ ретко наводе једнински примери за 

илустровање оваквих значења. Такође, у раду о називима за обућу у савременом српском 

језику Јованке Милошевић и Данијеле Радоњић (Милошевић–Радоњић 2011: 53 у фн) 

видимо податак да је анкета у којој се наводе називи за обућу показала да испитаници 

                                                           
97

 Тафра чак сматра да „kada imenica cipele znači ’par’, izjednačena je s imenicama pluralia tantum” 

(Тафра 2017: 568). 
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доследно употребљавају множински облик, али су ауторке у раду наводиле једнински 

облик, за који су истакле да је „у складу са лексикографском праксом у изради 

дескриптивних једнојезичких речника” (Милошевић–Радоњић 2011: 53 у фн). 

Интересантно је да су епонимски називи за обућу ипак остављени у множини: дизелке, 

камперице, кикерсице, мартинке, најке, најкице, пуме, старке, џорданке, максерице, 

тајгерке, тајгерице (Милошевић–Радоњић 2011: 57). У питању су жаргонски називи, 

настали универбизацијом, углавном на основу имена модела или произвођача. Ови 

облици се даље употребљавају као атрибутиви, прецизније одређују општији назив 

(ципеле мартинке), па би се наше тумачење њиховог множинског облика заснивало на 

елизији општијег назива у синтагмама. Стога су ови множински облици другачијег 

карактера и једини су облици у којима се ови називи јављају (у ЕК нисмо потврдили 

употребу једнинског облика) (исп. Клајн 2003: 133). 

Недоследност у вези са одређивањем облика одреднице код именица које се 

јављају у пару у вези је са концептуализацијом појма који означавају. Појединачан 

сегмент пара је могуће исказати једнинским обликом, али се појам везује за множински 

облик, те обрађивачи долазе у недоумицу на који начин да представе и дефинишу ове 

лексеме. У случајевима када је одреднички облик дат у множини, једнински облик се 

даје у загради и на тај начин истиче да је могућа његова употреба. С друге стране, у 

случају да се одредница успостави у једнини, у загради се напомиње да се она јавља 

обично у множини. У датом пару који се дефинише сегменти су физички одвојиви, али 

су функционално повезани. Ако посматрамо реченице:  

Обула је ципеле и одјурила напоље и  

Обула је ципелу и одјурила напоље  

видећемо да употреба једнинског облика имплицира неколико додатних информација: а) 

субјекат је већ имао једну ципелу обувену б) субјекат је имао само једну ципелу в) 

субјекат има једну ногу г) субјекат је у толикој журби да нема времена да обује и другу 

ципелу, за разлику од прве реченице која нам пружа три информације – субјекат је био 

бос, субјекат се обуо и субјекат је одјурио напоље. Употреба множинског облика указује 

на то да је у питању целовит појам, док употреба једнинског облика изискује додатну 



 

166 
 

информацију којом би се отклониле недоумице које настају због нарушавања 

целовитости појма. Из овога следи да је једнински облик ових именица маркиран. 

7.5.3.1. У корпусу смо забележили називе за различите врсте обуће: ципеле 

(емелије, јарепутине, шимике, парчелије; обично у множини: еменија, еменлија, 

емерлија, јемелија, јеменија, јеменлија, кримка
2
, кундра, кундура, кондра, кондур, 

кондура
1
, лапчина, полуципела, постол и постола, постула, салонка, цревља, 

пепела, еспадрила), чизме (биркавице; обично у множини: жутовојка
2
, јарум-чизма, 

штифла, штифлет н а), као и посебне врсте обуће – дрвене ципеле (обично у множини: 

кломпа и кломпа, манула, налана,налук,налула, налун, налухна, нанула
1
), кућне 

ципеле (комотшуе, комоче и комочуе, комотке; обично у мн.: зепа, крпача, папак, 

папица
3
, патица), спортске ципеле (спринтерице и спринтерице; обично у множини: 

копачка
1
, пaнтљика

2
, пaнцерица), папуче (пантофле, пантуфле, патике, патице; 

обично у мн.: лапа
2
, лапуча, лапчуња, нества, пачмага, хламуча, пантофла, пантуфа, 

пантуфла, пaпук, пaпучић, патака, пачмaгa, пашa
3
, пашмaг, пашмaгa). Већи број 

лексема односи се на опанке, што је очекивано, с обзиром на то да је овај тип обуће био 

веома заступљен у нашим крајевима (каишије, врчанци, жабари; (обично у мн.) 

капичар, капичаш, капничар, крмећак, крмећњак, кроват, кузолаш, кукњак, 

напушњак, ножањ, ножањац, опанак, опутар и опутар, опуташ и опуташ, опутка, 

опутњак, осапњак, исполњак и испољњак, шиљкан, шиљкаш, шишкар
2
, пaнџука, 

папула
3
, парожак, парушак); данас се јављају махом у вези са традиционалном одећом. 

Забележили смо и називе за навлаке преко обуће, али и посебну врсту обуће која се ради 

заштите носи преко неке друге обуће (блатњача, калаша, калочина и калочна, 

калоша, калошна, калцуња, каљача, шнешуа); данас се неки од ових назива 

употребљавају за самосталну обућу па се тако лексемом каљача/каљаче означавају 

ципеле, најчешће гумене, које се могу користити по блату и влази (овај назив се односи 

и на медицинске навлаке за обућу, које се користе у медицини, индустрији и сл.). 

Такође, и неки делови обуће имају множински облик, па се тако горњи део опанка 

односно чизме назива навразаче односно сара (обично мн.), а петља на врху сара 

штруфла (обично мн.), потпетица на опанку петњача (обично у мн.). И одређене 
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направе за лакше ходање (нпр. по снегу, блату и сл.), будући да су у директној вези са 

обућом такође се доминантно јављају у множини па тако бележимо примере грамзељи, 

дерезе, крапља
1
 (обично у мн.), крлепа (обично у мн.), крпља (обично у мн.).  

Код назива за обућу и одећу јавља се заједничка сема резидуалности, која у 

случају назива за обућу нема утицаја на плуралност, јер је дводелна парна структура 

толико доминантна, да се остале семе плуралности не реализују: калаврње, калевре, 

крпљача (обично у мн.), ђоза и ђоза (обично мн.), ђозле, опрачаница и опрачаница 

(обично у мн.), опречаница и опречаница (обично у мн.). У називима за одећу је 

ситуација супротна; овде се ова сема реализује, у многим случајевима и у комбинацији 

са семом поновљености: одерина (обично у мн.), одерак (обично у мн.), одирак, 

одорина, одрпаница и одрпаница (обично у мн.), отранчине, крпежи, лакезине, 

траља
1
 (обично у мн.), пaндрус (обично у мн.), шукаре, парцaман (обично у мн.), 

пaштимаљ (обично у мн.). Значење ових лексема је изношени, подерани делови одеће, 

рите, прње. Код лексеме крпа резидуалност се не јавља у свим значењима са 

множинском компонентом, већ само у оном које се односи на исхабану одећу, рите, 

дроњке:  

Покадшто … дотрчи до овог слијепог старца двоје мале … дјеце у 

изблиједјелим крпама … милују му меку браду (Батуш. 3, 86). Скрене 

[учитељ] покрајњим улицама, јер је опазио, да хлаче оног ђака опет зјапе 

од рупа. Крпе на њему висе (Ловр. 2, 47).  

Интересантно је да деминутив ове лексеме у разговорном језику такође развија значење 

гардеробе, али најчешће са позитивном конотацијом, поготово у женском жаргону. 

Издвојићемо и пример палaндрке ж мн. покр. поцепане, подеране чакшире. Будући да се 

односи на врсту панталона, сматрамо да је већ системски множински облик за називе ове 

групе доминантан, те да је значење остатака, отпадака у другом плану; паландрке су пре 

свега панталоне, а затим уже поцепане, похабане панталоне.  

7.5.3.2. За разлику од назива за обућу, у називима за ОДЕЋУ јављају се две 

прототипичне именице плуралија тантум – гаће и панталоне, као и сви хипоними ових 

хиперонима. На основу примера из корпуса за именицу гаће, видимо да се значење у 
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односу на оно што данас подразумевамо под овим појмом модификовало, те уместо 

првобитног значења, које је било синонимно панталонама (чакширама), данас овим 

именом називамо доњи део рубља (исп. Јанић 2011: 43):  

бунгасије, -ија ж мн. црне и танке гаће које су носили стари Приморци. 

двогаће ж мн. покр. гаће које се облаче преко других гаћа. 

достегнице ж мн. покр. гаће, чакшире које досежу до стегна, кратке 

гаће, чакшире. 

ерделија ж (често мн.) покр. врста гаћа; исп. ердерлија. 

лажигаће ж мн. гаће за децу са разрезом позади. 

лахорије ж мн. покр. врста гаћа (од лахура?). 

оплатњаче, -а ж мн. покр. гаће од оплате
2
. 

пеленгири м мн. широке мушке гаће (чакшире) од грубог сукна или вуне 

(беле или црне боје) и простијег кроја које допиру до испод колена (до 

половине листова, али су у појединим крајевима могле да буду и нешто 

краће); исп. пеленгаће.  

Данашње значење видимо само у примеру свитице ж мн. покр. део доњег мушког рубља, 

гаће. У дефиницијама одредница достегнице и пеленгири употребљава се облик 

чакшире, што нам експлицитно потврђује претпоставку о модификацији значења. 

 У групи именица које означавају панталоне (овај облик узимамо као хипероним 

за све одевне предмете који имају дугачке ногавице, а уједно и за прототипичног 

представника ове групе) издвајају се предмети дефинисани као панталоне (краварке, 

крчакшире, лоне, набранице, нитнерице, пумперице, траперице и траперице, хлаче, 

шпилхозне и шпилхозне), чакшире (беневреке и беневреци, босанке, мргузије, 

шалваре), шалваре (туманлије, шаренгаће), или као комбинација ових појмова (нпр. 

панталоне и чакшире: ђозаре, лаге, рајтхозне; панталоне и хлаче: фармерице и 

фармерке, чакшире, палталоне; чакшире и гаће: брагеше, пеленгаће). Као и код 

представника подгрупе гаће, сви примери су именице плуралија тантум. Изузетак је 

облик ерделија који се често јавља у множини. У питању је турцизам којим се именује 

предмет пореклом из Ердеља, или нешто направљено на ердељски начин, што нужно не 
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мора да упућује на панталоне, већ на било који предмет. Дакле, овај атрибутив, уколико 

се односи на панталоне јесте плуралија тантум, док у другим случајевима не мора да 

буде:  

Не могу их познавати | Већ на њима руво знати: | На једном је ерделија 

(НП Рајк., 215). Ев’ обуче гаће ерделије (Вук, Рј.).  

У првој потврди ерделија може да се односи на руво, које има регуларну парадигму 

броја. 

 Називи за панталоне у нашем корпусу већином су позајмљенице. 

Адаптација позајмљеница које садрже сему плуралности углавном је у складу са 

начином исказивања те плуралности, те ће се новоусвојене лексеме прилагодити 

постојећем систему. У варијантама албанизма беневреке уочава се ова особеност; 

чак дванаест варијанти ове речи такође имају множински облик: 

беневраке, беневреке, беневреци, беневрке беревнеци, беревници, 

банабреке, брвенеци, брвеници, бревенеци, бреврењаци, бреневеци и 

бреневреци. 

Што се тиче назива за чарапе (множински су обрађене: гранчелије, киналије, 

крналије, објеље, чалампуре; плуративи су: белача ијек. бјелача, бечва ијек. бјечва, 

грлача, жутиљача, зокна, калцет м и калцета, клечара ијек. кљечара, копица, лиса
3
, 

мрежача, најлонка, ноћаја, оризача, коприца, лучарапа, приглавак и приглавак, 

сокна, фусекла, чарапа, шкапин, перача
2
), рукавице (колчаци, надланица (обично у 

мн.)), доколенице (обично у множини: глежњача и глежњача, голеница ијек. 

гољеница, дизлак, дизлук, кавчина, наглежница, надошивач, комашина; плуралија 

тантум: врзанице, копче, тозлуке и тозлуци) итд., на њих се могу применити иста 

тумачења као за називе за обућу, будући да су у питању дводелни парни предмети. Рећи 

ћемо нешто више о облику најлонка. Данас се обично употребљава облик најлонке, који 

се односи на чарапе од најлона. Оне својим ликом подсећају на панталоне па 

претпостављамо да је то имало утицај на њихову концептуализацију. Што се тиче назива 

за доколенице, у савременом језику је примарно значење ових речи сукнени или кожни 
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омотач за ногу, од колена до чланка, камашна замењено секундарним чарапа која 

допире до колена.  

Каишеви, појасеви и трегери који служе за опасивање и придржавање (најчешће 

панталона) такође се јављају у облику множине: жужња ж (обично у мн.), тканице; 

кундак (обично у мн.), надраменак (обично у мн.), нараменица и нараменица (обично 

у мн.), орамнице, пораменице, прекораменице и прекораменице, раменице, трегер 

(обично у мн.), хозентрегери. Уочавамо недоследност у дефинисању нараменица, 

трегера – уска гумена или платнена трака која пребачена преко рамена придржава 

панталоне. Пошто се налазе на раменима, оваквих предмета има два, и у пару обављају 

своју функцију. Ипак, они су одвојени, и недостатак једног умањује функционалност, 

али је не отклања у потпуности. Будући да су одвојени и да непостојање једног члана 

пара не значи и немогућност другог члана да обавља своју функцију, сматрамо да би 

овакве именице требало дефинисати са обично у множини. 

У корпусу смо пронашли и примере за одевне предмете који се типично не 

јављају у плуралу у основном облику: пенђуле (кошуља) и жокља ж (обично у мн.) 

(сукња). Забележили смо и примере за неке делове одевних предмета који имају 

множинске називе; то су обично нашивени додаци, или горњи, односно доњи делови тих 

предмета, као и рукави и ногавице (жиљњак (обично у мн.), запонац (обично у мн.), 

запунак и запунак (обично у мн.), каланћов (обично у мн.), кевчета с и кевчети, 

мезалонице, нагрљак и нагрљак (обично мн.), нашавак и нашавак (обично у мн.), 

скути, хлачница ж (об. у мн.), достави).  

7.5.3.3. Овде ћемо нешто више рећи и о предметима који не припадају одећи и 

обући у ужем смислу, али припадају предметима за личну употребу. Такође се односе на 

парне органе – очи. Прототипични пример за ове именице јесу наочари/наочаре и 

њихови синоними, који се у највећем броју случајева јављају у множинском облику:  

консерве, наокаљке, наочале и наочали, наочила с, наочници и 

наочници, окале и окале, окаљке и окаљки, окна с, оћале и оћали, 

очале и очале и очали, очаре и очаре, очари, прозорци, стакла с, 
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очајле и очајле, очајли и очајли, очајлије, очале и очале, очали и 

очали, очаљи, очаре и очаре, очари и очари, очарлије, очила и очила с  

Издвојићемо примере који се обично, односно често јављају у множини: 

ђозлук
1
 ж (обично мн.) (ген. мн. ђозлука) (тур. gözlük) покр. 1. наочари. 

цвикер м (често у мн.) нем. наочари, наочале које се на носу држе помоћу 

металне штипаљке. 

Сматрамо да је први пример требало да се обради као и остале именице ове 

групе, дакле, као плуралија тантум. Именица цвикер означава нешто 

другачији предмет, који нема дршке, те је концептуализација овог предмета 

могла да утиче и на облик имена (нпр. да се не перцепира као целовит 

предмет и сл.). У језику постоје називи и за предмет који се састоји од једног, 

самосталног сегмента са овом функцијом – лорњон, монокл. У нашем 

корпусу смо пронашли реч наочник и наочник која означава оба ова 

предмета, и значења се разликују у зависности од тога да ли је употребљена у 

једнини или у множини: 

1. а. наочаре на склапање са једном дршком (које се само по потреби 

стављају на очи), оптичко стакло за једно око, монокл са дршком, 

лорњет, лорњон. б. мн. в. наочаре (1).  

 У примерима стакла и окна поново имамо појаву да се делом предмета именује 

целина, док су називи консерве и прозорци настали метафором. 

Прокоментарисаћемо и примере који се нису нашли у нашем корпусу, али 

припадају овој групи – лећа и сочиво. Ни у једном од извора које смо користили за 

прикупљање грађе код ових речи није наглашен њихов множински карактер. Сматрамо 

да би требало назначити да се обично јављају у множини; за разлику од назива за групу 

наочари, која се од њих разликује сложеном структуром са укљученим трећим везивним 

елементом (два стакла, додатни елемент који их повезује и две дршке, исп. (Љашевскаја 

2001: 288), у примерима лећа и сочиво препознаје се структура каква постоји код назива 

за обућу, односно назива за предмете који се односе на руке, ноге, стопала и шаке. 

Будући да би овакве предмете требало означавати наведеном формулом, сматрамо да би 
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то требало учинити и код именица лећа и сочиво, али само код значења које се односи на 

предмет којим се коригује вид. Ове две именице су додатно интересантне јер се код њих 

уочава појава коју бисмо могли назвати „енантиосемија броја”. Наиме, код речи са 

развијеном полисемантичком структуром, код којих је једно од значења искључиво 

везано за једнину (градивне, збирне, неке апстрактне именице – једним појмом 

сингуларија тантум) у неким случајевима јавља се и сема плуралности, те имамо случај 

да се иста реч у једном од својих значења јавља у једнини, а у другом у множини. Тако 

се обликом сочиво именују плодови истоимене биљке, и њиме се означава како један 

тако и безброј плодова (исп. грашак). Употреба множинског облика у овом значењу није 

уобичајена, множински облик имплицира другачије значење (помагала за корекцију 

вида).  

Дакле, називи за предмете којима се означавају помагала за кориговање вида 

имају множински облик јер се односе на чуло вида у целини, на оба ока заједно, и 

њихову заједничку функцију.  

7.5.3.4. Рећи ћемо нешто и о предметима који се јављају у пару, а које семантички 

повезујемо са ногама. То су предмети који се користе као помагала у ходању – гиљаге, 

гингаље, кучме, штуле, кроцуље и кроцуљи; (обично мн.) ђиђа, гигаљица, ношилка, 

одуља. Видимо да се двојако наводе у речницима, као праве плуралија тантум и као 

плуративи. За нас је интересантно да проценимо да ли овај начин дефинисања почива на 

перцепцији различитог степена учествовања именованих помагала у ходању. Наиме, 

дати предмети могу се користити као ослонац у ходању и у том случају могуће је 

употребити само један сегмент пара. Уколико су неопходни за ходање (нпр. прелаз 

преко блата, воде и сл.), онда би требало да се употребљавају у множини, јер у том 

облику остварују своју функционалност, као нпр. ципеле. Ипак, сматрамо да постоје 

разлике у односу на бипартитне предмете типа ципеле. Прва се односи на ово што смо 

већ навели – могуће је коришћење само једног сегмента из пара (што је код назива за 

ципеле могуће само у изузетним ситуацијама), а друга је у вези са фреквенцијом 

употребе лексема из ове групе. Оне се знатно ређе користе и налазе се на периферији 
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општег лексикона. Ове посебности би могле да утичу и на лексикографску обраду, али 

на основу наших примера не уочавамо дату систематичност:  

гингаље ж мн. покр. в. гигаља.  

ношилка ж (обично у мн.) покр. једна од две мотке са ракљама које 

служе за ходање и лакше прелажење преко бара, блата, потока и сл.; 

исп. гигаља (1).  

7.5.4. називи за накит  

 Видели смо да се називи предмета који се односе на парне органе такође јављају 

у пару. Забележили смо и називе за НАКИТ који се јављају обично у множини, управо 

због ове карактеристике. Као и код назива за одећу, јављају се недоследности у 

бележењу ових назива па смо тако у корпусу пронашли називе за минђуше, наушнице 

(велендуци, калаклуци, ушњаци, бјончуге, крилци, кулакуци; обично у множини: 

брница
1
, менђук, менђух, менђуха и менђуш, морица, наувица, наухвица, обушница, 

орекин, орећин, оречин, рећина и рећина, клига) и наруквице (решме и решмета с).  

 7.5.4.1. Код назива за минђуше и наруквице уочавамо да су то предмети 

који се нужно не употребљавају само у пару. У већини случајева јесте тако, али се 

под утицајем традиције, обичаја и моде наушница и наруквица могу 

употребљавати као један, самостални предмет, дакле, само на једном увету или 

руци. 

 7.5.4.2. У другим називима за накит препознају се другачије манифестације 

плуралности. Тако се нпр. збирност из појма накит манифестује као множина у 

ужим називима за овакве украсе:  

клеме и клемице ж мн. покр. метални накит у женској народној ношњи. 

лалинци, -инаца м мн. покр. врста накита. 

титреике, -ика ж мн. тур. врста женског накита који због своје лакоће 

титра, трепери, подрхтава. 

узресе ж мн. покр. женски накит на глави. 

уплетке, -така ж мн. накит на глави. 
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уплитке, -така ж мн. уплетке. 

Слична је ситуација и у називима за огрлице, и украсне низове парица, новчића 

(гранате, грмићи, коклочике коларде и коларди, коралде и коралде, коралдице, 

мрђелице; врсте
1
, грошићи

1
, укосници); појединачни сегменти ових предмета немају 

значење као њихов збир. Могуће их је сингулативизовати, али своје пуно значење имају 

само у множинском облику. Занимљиво је да смо забележили и називе за ове сегменте:  

енџе и енџије ж мн. (тур. inci) в. бисер (1, 4). 

мрнђела ж (према лат. margella) покр. (обично у мн.) зрнце (обично од 

обојеног стакла) које се употребљава као украс, ђинђува, перла; исп. 

мрђела. 

перлица ж а. дем. од перла. б. мн. ситна стаклена зрна пробушена по 

среди, која се нашива на предмете од тканине или коже ради украса. 

 7.5.4.3. Овде ћемо споменути и украсе за одећу, који се користе као ознаке за 

војни чин: акселбанди, акселбанти, акселбендери. Оваквих гајтана обично има више, 

па би множински облик могао да се протумачи њиховим изгледом. С друге стране, 

чињеница да је у питању германизам, који је у РСАНУ дефинисан веома давно, као и 

специфичност појма, навели су нас да истражимо ову лексему у ЕК и на интернету; 

резултата у облику множине има веома мало, па сматрамо да је упитно да ли је ово реч 

са плуралним значењем.  

7.5.5. називи за превозна средства  

Још је Маретић (1899: 451) констатовао да се неки називи за ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 

јављају у множини, и то позајмљенице из италијанског и мађарског каруце и (х)интови. 

Он претпоставља да је множински облик ових позајмљеница условљен слагањем са 

домаћом именицом кола. Овај облик заиста припада именицама плуралија тантум и 

додатно је инспиративан за истраживаче, јер представља пример синегдохе – један 

сегмент појма проширује своје значење на цео појам, али у новом, множинском облику. 

У општем лексичком фонду фреквентан је и деминутивни облик колица, који се 

лексикализовао и изгубио значење умањености. Ове две лексеме се користе и као 

прототипични представници за превозна средства, што се може уочити и у нашем 
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корпусу, где је већина возила дефинисана управо помоћу ових речи: кола (дрварке, 

ђидије, канатаре, каписларе, каруца
2
 с, ковчије, колеса с, колија

1
 с, конице и 

конице, таљиге, тарнице, чезе, врндељи), колица (гуралице, драгаче, кариоле и 

кариоле, колечка с, колечке, коца
2
 с, кулазе, орнице, трагаче), док су колесаре 

дефинисане обема лексемама. Наспрам ових примера налазе се и плуративи кароца и 

кароца, каруца
1
, колесница, такође дефинисани као одређена врста кола.  

 7.5.5.1. Само множински облик имају називи за санке и саонице; ово је 

општесловенска појава (Љашевскаја 2001: 297) у којој се такође огледа именовање 

сложених предмета: влачице, грапље, каике, каице, кајке, каљке, кочинке
2
, легуре, 

лингурице, родле, сане, санице, санке, сањке, саоне и саони, сонице, пaлаге. 

7.5.5.2. Видимо да у нашем корпусу има знатно више назива за превозна 

средства која имају множински облик него што се у литератури спомиње. Осим 

различитих врста возила, и њихови делови имају (само) множинске обике, углавном 

исказујући бипартитност и мултипликативност: делови кола (арњеви, бирвати, 

бирнице, гаче
2
, гачке, задњишта с, каре

1
 и каре, кривајице, литре, складње, 

шараге, шарагље, шврачице, шереге, шкарићи, колешнице; обично у множини 

блен, калкан, крачина), делови брода (браци, бокије, жбаји, гобеље, зоје, платнице, 

чакмаци; обично у множини: егија, маникела; понекад у множини: леса ијек. љеса), 

делови саоница (плуративи: салинац, солинац), делови авиона (прорези). 

Интересантна је лексема гобеље – покрајинизам који је дефинисан у РСАНУ 

упућивањем на множински облик плуратива егија: в. егије, врста ребра у конструкцији 

чамца или лађе. С друге стране, њихов синоним бокоњ се нпр. упућује на егију, дакле, 

облик у једнини; бокоњ је синонимна лексема са регуларном категоријом броја, што 

нас подсећа на мањкавост теорије о множинском облику сложених предмета, али нам 

такође показује и различите начине концептуализације сличних појмова. С тим у вези 

ни саоник се не посматра као лексема са семом плуралности у значењу, за разлику од 

његових синонима салинац и солинац (један од два доња дела саоница који је с предње 

стране повијен увис и који клизи по снегу). 
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7.5.5.3. О томе колико је некада тешко утврдити одредницу сведоче нам лексеме 

каруца
1
 и каруца

2
, у РСАНУ дате као две одреднице, хомоними: 

каруца
1
 ж (према тал. carrozza) (обично у мн.) луксузна кола (обично 

покривена) на четири точка са коњском запрегом; лака кола, кочије. 

каруца
2
 с мн. в. каруца

1
.  

Међу примерима за илустровање значења друге лексеме нашао се и један који би 

требало да стоји уз прву одредницу:  

Возићете се на каруцама с њим у његову постојбину (Ђорђ. Јов. 2, 26).  

Лексема кочија ж (ж мн. кочије) (мађ. kosci) лакша запрежна кола затворена или 

са (покретним) кровом, која служе за превоз људи је интересантна утолико што је 

множински облик дат непосредно иза облика одреднице, у загради. У лексикографији 

(према пракси РСАНУ) тиме се обележава фреквентан облик који није нормативно истог 

статуса као одредница, већ је нижег ранга. То би значило да би било боље 

употребљавати једнински облик ове лексеме. С друге стране, ако називи за возила, која 

имају точкове, имају множински облик у већини случајева, онда и овај пример може да 

се посматра на тај начин. Из наше перспективе, проблем у вези са овом лексемом, као и 

са другим позајмљеницама, јесте адаптација у језику примаоцу. Имамо реч која треба да 

се модификује да би се уклопила у нови језички систем и приликом те адаптације она 

може проћи и кроз морфолошко-семантичке промене, поготово у случајевима речи које 

сачињавају доминантна семантичка поља, какве су нпр. називи за превозна средства.  

7.5.5.4. Прокоментарисаћемо и лексему двоколица која се осим очекиваним 

множинским обликом тумачи и једнинским:  

Бесан ђогат, запенушен, упрегнут у двоколицу, иђаше кораком (Мат., 

СКГл 12, 643). Николај Николајевић вози се на двоколици (Данас 1934, 

268).  

Једнина се и узима као основни облик ове лексеме, што је неочекивано, будући да 

морфолошки ова реч у себи садржи лексему колица, која је множинска, те би такође 
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требало да се препознаје као именица плуралија тантум. Претпостављамо да је 

модификацији броја у овом случају допринела промена акцента.  

7.5.6. предмети различите намене  

7.5.6.1. У ову групу сврстали смо предмете који имају сложену структуру, али 

који не образују богату лексичко-семантичку групу. Такви су називи за црквене 

предмете (дикире и дикирије, трикирије, утвари, парaменти и парaменте), бројанице 

(коковци, патрице, оченаши, очинаши, патрице, гозноци), решетке (граделије, 

градикуле и градикуље, градила
2
 с, градиље, градуље), конфете (змијице, 

коријандоли, пулије). Уочавамо различите типове плуралности у овим подргрупама; 

код назива за црквене предмете плуралност се заснива на броју доминантних делова 

предмета (свећњаци са два или три дела), код назива за решетке на мултипликативности, 

док се код назива за бројанице и конфете уочава збирност.  

 7.5.6.2. Следећа група су називи за окове; то су предмети бипартитне структуре, 

који се стављају на руке и ноге, и међусобно су повезани да би спутавали те делове тела: 

(бокагије, букагије, букаглије, бухагије, завезице, зарукве, клоце, лисе
2
, негве, 

пранге, путе, пута с, томруке ж и томруци, узе, валаке, валоге, чампраге, шклоце; 

(обично у мн.) беочуг ијек. биочуг, ланац, пaндрк, пегвa). Веома сличне овим 

предметима су и справе за мучење, које такође спутавају руке и/или ноге, али имају и 

функцију мучења: шпанга, клада и кврга (обично у мн.)
98
. Претпостављамо да је 

плуралност код ових облика управо у вези са поимањем бипартитне повезане структуре 

у основици. Нешто другачија ситуација је у примеру фалаге, фалага и фалаке, фалака ж 

мн. тур. врста мучила која су се у ранија времена употребљавала за ударање по 

табанима; у овом случају назив је настао према штапу којим се извршавају ударци, те 

множински облик представља име за више удараца. Сличан пример имамо и код речи 

батине. 

                                                           
98

 У Нормативној граматици се као примери за илустрацију појаве плуралија тантум наводе именице 

кврге и кладе, али се напомиње да оне имају само облик множине у случају када значе справе за 

мучење (Пипер–Клајн 2013: 85).  
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 7.5.6.3. У корпусу смо пронашли неколико потврда за називе за носила (носала 

с, носилнице, носиља, с, ношње, сколке, тезгере, чивјере; плуративи: носиљка
1
, 

траља
2
) и удлаге (обично у множини: блага, длаг, длага, зблага). За разлику од 

носила, за које је уобичајено да имају два доминантна дела, спојена платном, удлаге се 

састоје бар из једног дела (једне дашчице), али се због веће сигурности употребљавало 

и више, што се може протумачити као мотивација за доминантно множински облик 

(данас је овај предмет осавремењен, али је назив остао). 

 7.5.6.4. Овде ћемо набројати и називе за прибор који се користи у риболову; 

забележили смо називе за мреже и њихове делове које имају множински облик 

(гажњаци, простице и грипа
2 
која се понекад јавља у множини; главари, гоче

2
, гуче 

жилке), као и неке друге направе и оруђа за лов (засторци, коца
2
 с, осве, оспи, ости, 

охћи, ошћа с, ошће, ошћи, пари, препони). Као оруђа за лов употребљавају се и 

различите замке, посебно за хватање дивљих животиња, мишева и птица. И међу њима 

смо забележили множинске називе: вучаре, гвожђије, гвожђице
2
, желесца, желеца, 

железа и жељеза, клаптала, кладуше, ошица
1
, омча, као и кладица и ошица

1
, који се 

јављају обично у множини. Претпостављамо да је плуралност последица сложене 

структуре. 

7.5.7. називи за спортске реквизите  

7.5.7.1. Називи за спортске реквизите у нашем корпусу су малобројни и односе се 

на реквизите који се јављају у пару. То су скија ж (обично мн.) и смучке, утези и 

тегови. Иако се односе на исти предмет, скије и смучке нису дефинисане на исти начин 

у РМС, чиме се још једном потврђују недоследности у перцепцији и дефинисању 

парних, одвојених предмета. За разлику од њих, утези и тегови означавају две гвоздене 

кугле одређене тежине, причвршћене на крајевима металне полуге. У овим случајевима 

нема сумње да се ради о правим именицама плуралија тантум.  

7.5.7.2. Забележили смо и неколико назива за гимнастичке справе: барне и 

кругови, односно плуративи паралела и пaралелка. Облик барне је германизам, који је 

лако могао да буде добијен метатезом крајњег сегмента, или пак уметањем н (што није 
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ретка појава код германизама у српском језику, исп. називе за панталоне пумпхозне, 

рајтхозне, шпилхозне). Код назива кругови видимо номинацију целине помоћу имена 

једног дела, али у множини (слично је и у руском, према Љашевскаја 2001: 297). 

7.5.7.3. У групу назива сложених предмета који су везани за спорт сврстали смо и 

спортску опрему, која се понаша идентично као и називи за обућу, будући да су у 

питању називи за клизаљке и котураљке, које се јављају у пару:  

корчуља ж (обично у мн.) (мађ. karcsolya) варв. покр. в. клизаљка (1). 

котрљача ж 3. (обично у мн.) спорт. в. котураљка (3). 

котурача
1
 3. (обично у мн.) спорт. в. котураљка (3). 

ролшуе, -уа ж мн. (јд. ролшуа) нем. варв. котураљке. 

тоциљача ж (обично у мн.) необ. направа за клизање која се причвршћује 

на обућу, клизаљка (1). 

клиза ж покр. 1. (обично мн.) в. клизаљка (1). 

Видимо да је за већину лексема правилно уочено да су у питању плуративи, 

осим у случају ролшуе, који је обрађен као номенклатурна множина. Ова лексема 

се може протумачити и на другачији начин, будући да је у питању германизам, 

који у овом облику у немачком језику означава именовани појам у множини. Реч, 

дакле, има регуларну категорију броја, али у множини има завршетак -е (der 

Rollschuh, die Rollschuhe), који је уз парност предмета могао да утиче на тумачење 

ове лексеме као множинске.  

7.5.8. називи за оружје  

Множински облици у називима за оружје нису честа појава; обично се јављају у 

именовању делова (држак) или корица хладног оружја (кршнице; обично у множини: 

казма, камза, канза
99
; крње, крњице, цагрије; обично у множини: крна

2
, сагрија, 

ножна, ножница) или у називима за муницију (бенари и плуративи: драмалук  1 , 

зечар, ливеница, синџирлија). И називи за кесе у којима се држи муниција се обично 
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 Варијанта кабза на коју се упућује све ове одреднице нема множинску квалификацију. 
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јављају у множини: вишак, вишеклија, катија уз лексему вишек-ћесе, која је у 

РСАНУ дата као множинска именица. Као назив за џепни нож дрвених корица јавља се 

и облик клепке, док се застарело значење лексеме лим, обично у народним песмама, 

односи на гривну, карику (обично металну) којом се учвршћују делови пушке. На пушку 

се односи и један атрибутив – пaрице
2
, конкретно на две мале пушке, које су се носиле и 

употребљавале у пару, мада се овај атрибутив може употребити да означи било који 

предмет који се јавља у пару, те сматрамо да није искључиво у вези са називима за 

оружје.  

7.5.9. називи за новац 

Употреба назива за новац у множини није неуобичајена, поготово ако имамо у 

виду да под овим називом подразумевамо и различите новчанице и банкноте, којих 

сигурно има више примерака, и више врста. Множински облик се чешће употребљава, 

поготово у разговорном језику, али се упркос томе у нашем корпусу налази тек неколико 

потврда за ову подгрупу: бање, беци, девизе, пенези ијек. пјенези, спенђе и обично у 

множини: асигнат, дукат, никл, средство. Ипак, нашу пажњу су посебно привукле 

лексема пaра и њена множинска, жаргонска реализација пaре са значењем новца 

уопште. Овај облик је несумњиво настао преносом имена са дела на целину, уз промену 

броја. За разлику од РМС који бележи склоност ове лексеме да се јавља у множинском 

облику, у РСАНУ је (нехотице) изостављен множински квалификатор.  

Овде ћемо споменути и лексему финансије, која се не односи само на новац, већ 

уопштено на новчане прилике, новчана средства. Ова реч је у Вуково доба имала (и
100

) 

једнински облик, па тако бележимо више потврда у којима се овај облик јавља:  

Сто талира … сам од попечитељства Финанције … примио (Вук 13, 804). 

Многи старији чиновници … данас, истина озбиљно, али мукло и 

благочино, ступају у државни парак министарства финансије (Шапч. 6, 

81). Мато Крајинић бројач попеч[итељства] финансије (Златој. 1, 159). 

Квита на 83.333 гроша и 12 пара добри, коју сам суму примио од 
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 Примера у множини који датирају из XIX века је тек неколико: Изашао је распис министру 

финансија да може ... подићи увозну ђумручину (СЛ 1880, 14/4). Министар финансија није ни једно 

перо искречио на побољшању заната (Самоупр. 1883, 1/2). Свега је био један извештајчић министра 

финансија, којим се врло кратко и непотпуно казивало стање ... државне благајне (Одј. 1886, 47/1). 
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Попечитељства Финансије (Мих. Ст. 1, 315). Хиљаде дуката биле су лепа 

закрпица за тадашњег … министра финансије (Игњ. Ј., Бршљан 1885, 14). 

Да се његовом министру финансије удари тридесет штапа, што није умео 

пронаћи новчане изворе (Нен. Љ. 26, 73). Министар финансије има водити 

бригу, да износак наплаћених сума од оба зајма не пређе законску суму од 

24 милиона динара (Груј. Ј. 3, 226). Он нам је, веле, најозбиљнији 

кандидат за министра финансије … Може, али морген! Министар, — ама 

у пањевима! (Срем. 16, 59). Тај факт побудио је министра финансије, те је 

одредио неке нарочите комисије, којима је утврдио дијурне и награде за 

прегледање општинских рачуна (Н. Скуп. 1, 84). Онда … треба … узимати 

онако на терсуме како кад и како од кога нађе за добро министар 

финансије (Одј. 1886, 82/1). Открију [се] и многе злоупотребе у 

набављању хране за војску … те се услед наређене истраге убије и сам 

министар финансије с више других непоштењака (Зеч. Мил. 1, 976). 

Министар финансије Цукић … стао се обрецивати и издирати на 

посланике из опозиције (Јов. С. 6, 128). И у његове самовољне руке 

предају војску, штампу, финансије (Нен. Љ., РМС).  

На основу потврда из часописа Одјек, у коме су у два броја исте године 

употребљена оба облика, видимо да постоји несигурност у одабиру облика:  

Свега је био један извештајчић министра финансија, којим се врло кратко 

и непотпуно казивало стање … државне благајне (Одј. 1886, 47/1).  

Онда … треба … узимати онако на терсуме како кад и како од кога нађе за 

добро министар финансије (Одј. 1886, 82/1)
101

.  

У РМС је ова ситуација разрешена тако што је успостављена посебна одредница 

која има облик једнине, финансија (финанција), те је обележена квалификатором 

застарело. Овај облик свакако јесте застарео, будући да је међу наведеним примерима 

најмлађи из тридесетих година XX века. С друге стране, лексема финансије је 

позајмљеница, и ово може да нам покаже на који начин се она усталила у језику. Сема 

плуралности је очигледно била доминантна у њеном значењу, те је узроковала да 

реплика има коначни облик множине.  

7.5.10. називи за различите збирке текстова  

7.5.10.1. Издвојићемо и лексичко-семантичку групу која се тиче текстова у 

најширем смислу. Испоставило се да се оно што је написано често концептуализује као 
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целина састављена из многих делова. У зависности од тога шта је у тој 

концептуализацији у првом плану, фокус ће бити или на написаном (тексту) или на 

материјалном домену, тј. папирима на којима је тај текст написан. Тако смо забележили 

примере за белешке у тексту: 

дидаскалије и дидаскалије ж мн. (грч. didaskalia) белешке, објашњења 

писца у тексту драме, којима се дају упутства за сцену и извођење. 

маргиналије ж мн. забелешке, примедбе исписане на маргинама; опаске 

уз неки текст. 

схолије, схолија ж мн. грч. примедбе, напомене, објашњења, тумачења уз 

текст. 

У овим примерима множински облик је мотивисан семантиком, мала је вероватноћа да 

се ове речи односе на једну једину забелешку, обично их је више, али се гледају као 

целина. Иако не припада нашем корпусу, рекли бисмо да се и лексема белешка углавном 

употребљава у множинском облику у овом значењу – кратко прибележена нека 

чињеница, податак или мисао. Њој је слична и лексема коментар, која ипак реализује 

множинско значење:  

коментар, -ара м (лат. commentarius) 1. а. тумачење, објашњење (обично 

стручно); расправа, мишљење, изјава поводом неког догађаја, дела, 

текста и сл. б. кратка белешка, објашњење. в. мн. мишљење, тумачење с 

критичким напоменама, опаскама о чему.  

 7.5.10.2. Множина папира који чине једну целину јавља се као продуктивна 

подгрупа, будући да се односи на појмове из администрације и називе докумената и 

списа: 

анали м мн. (лат. annales) 1. спис у којем су догађаји изнети хронолошким 

редом, летопис, хронограф; исп. хроника. 

2. назив за разне периодичне часописе; исп. годишњак: геолошки ~, 

историјски ~ и сл. 

архивалија и архивалије, архивалија с мн. (лат. archivalia) списи, 

документи који се чувају у архиву, архивска грађа; вар. аркивалија. 

артија ж (ген. мн. артија) (грч. hart s) в. хартија 2. (обично у мн.) 

рукописи, списи.  
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лиштра ж покр. 3. (мн.) а. спис, исправа, документ. б. свеска за белешке, 

бележница. 

материјал, -ала м 4. а. подаци, грађа за проучавање чега, за стварање 

научних, уметничких и сл. дела. б. в. материја (4). в. основ, повод; 

предмет, тема (разговора). г. (често мн.) скуп званичних списа о чему, 

документ, акта. 

папир, -ира м 2. а. писмени докумен(а)т службеног карактера. б. мн. 

документи, исправе о чијем рођењу, служби, занимању и сл.  

регеста с мн. лат. хронолошки сређен попис, списак свих важнијих списа, 

аката, повеља и сл.  

Запажамо да је већина именица којима се именују документи, папири и 

забелешке пореклом из латинског и грчког језика.  

7.5.10.2.1. У ову подгрупу смо сврстали и називе појмова из књижевно-теоријске 

области, укључујући и конкретна књижевна дела: 

мемоар, -ара м (фр. mémoire) 2. мн. књиж. спис, дело у коме писац износи 

своја сећања, своје успомене о догађајима које је доживео (као 

савременик или учесник) и о људима које је познавао. 

запис м 1. а. прибележен податак или мисао, забелешка. б. текст 

записан или урезан као објашњење, посвета или натпис (обично на каквој 

грађевини и сл.). в. (обично у мн.) опис догађаја изложених хронолошким 

редом, хроника; мемоари, дневник.  

правилеђа с мн. нар. старе књиге, књиге староставне. 

скрипта, скрипата с мн. лат. предавања обично професора високих и 

виших школа, умножена циклостилом, шапирографом и сл. 

табак
1
 м тур. 1. исп. арак. а. лист папира, обично већи. б. штамп. јединица 

мере за обим или формат књиге или новина, одређена бројем страница 

које се добију пресавијањем једног листа папира, одн. одговарајућим 

бројем слова, знакова. в. мн. шк. умножене белешке са часова или текст 

предавања, скрипта. 

сваштице, -ица ж мн. 1. а. кратке белешке о нечему изнесене у рубрици 

кратких информација о различитим стварима. б. рубрика у појединим. 

листовима, часописима и сл. публикацијама у којој се објављују кратке 

информације о разнородним стварима, белешке; збирка, зборник таквих 

бележака. 
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инедита с мн. (лат. ineditus, с мн. inedita) а. необјављени, неиздати 

рукописи. б. музичка дела која нису јавно изведена. 

периегеза и периегеза ж (periégḗsis) ист. б. мн. списи у којима се 

набрајају и описују различите знаменитости с путовања.  

ксеније м мн. (према грч. xenia) поет. духовити и сатирични епиграми 

(према називу епиграма римског песника Марцијала, којим су пропраћани 

дарови пријатељима). 

дамаскин
2
, -ина м (обично мн.) назив (настао према имену грчког 

беседника Дамаскина Студита) за зборнике беседа, писане на народном 

језику, који се од 17. до 19. в. јављају код Срба, Македонаца и Бугара. 

загребуља ж (обично мн.) назив који је А. Шеноа дао једној серији својих 

фељтона. 

инкунабул м и инкунабула ж (обично мн.) (лат. incunabula) назив за прве 

штампане књиге (од проналаска штампарске вештине до почетка 16. 

века). 

клаковнице ж мн. свете књиге (у нар. песми, обично кад је реч о Талу 

Личанину). 

ксеније м мн. (према грч. xenia) поет. духовити и сатирични епиграми 

(према називу епиграма римског песника Марцијала, којим су пропраћани 

дарови пријатељима). 

7.5.10.3. Трећи тип који смо уочили јесу збирке закона, књиге и зборници из 

области права:  

институција (некњ. инштитуција) ж (лат. institutio) 3. мн. у римском праву 

назив за елементарни приручник (одн. уџбеник) грађанског права. 

капитулар, -ара м (према лат. capitulum, capitularis) 2. (обично у мн.) 

наредба са законском снагом коју је издавао франачки владар; уопште 

зборник закона (нарочито црквених). 

капитуларије ж мн. в. капитулар (2). 

дигеста с мн. правн. в. пандекта, збирка одломака из списа старијих 

римских правника, коју је приредио цар Јустинијан. 

пандекта с мн. и пандекте ж мн. грч. правн. збирка римског права. 

7.5.10.4. Као посебну подгрупу навешћемо лексеме којима се именују дневна и 

периодична гласила:  
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новине ж мн. дневно или периодично гласило са одређеним именом и 

спољашњим изгледом, састављено од штампаних листова (обично већег 

формата), где се објављују новости, вести, коментари актуелних 

збивања и други текстови, лист; исп. новина. 

џерида, -е ж и џериде, -а ж мн. тур. новине. 

вољете, вољета ж мн. (тал. foglietto, мали лист, мале новине) покр. новине, 

дневна штампа. 

Хипероним за ову подгрупу јесте лексема новине. У последње време се у разговорном 

језику често чује једнински облик новина да би се именовало једно гласило, односно да 

би се именовао један сегмент, лист папира. И РСАНУ бележи одредницу новина. Иако 

није обележена нормативним квалификаторима и упућује се на множински облик, 

сматрамо да једнински облик у значењу дневног или периодичног гласила није 

књижевни облик и да припада супстандарду. У основи ове секундарне сингуларизације 

вероватно стоје измењена концептуализација и промена у перцепцији денотата, али 

сматрамо да је сема плуралности и даље доминантна, што захтева основни множински 

облик. 

7.5.10.5. У корпусу смо забележили множинске речи које се односе на оно што се 

каже, изговара; ове лексеме су углавном негативно експресивно обојене:  

бљувотина ж 2. (обично у мн.) фиг. оно што изазива осећај или осећање 

гађења (ружне речи, псовке, увредљиви поступци и др.); исп. бљузготине.  

бљузготине ж мн. покр. в. бљувотина (2). 

злоба ж 2. (мн.) злобне речи, зле, пакосне примедбе. 

кундурарија ж (обично у мн.) покр. новост, прича која се обично 

злонамерно шири, трач, брбљарија; оговарање, опадање. 

мудролија ж 2. а. смишљен, срачунат поступак да се преваром нешто 

постигне. б. (у мн.) празне досетке, измишљотине, којештарије. 

небивалица ж (најчешће у мн.) покр. измишљени догађај, измишљотина, 

неистина. 

прича ж 2. мн. гласине, вести, већином невероватне или неистините, 

измишљотине.  
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реч, речи ијек. ријеч ж (инстр. речју и речи ијек. ријечју и ријечи, лок. 

речи ијек. ријечи; ген. мн. речи ијек. ријечи, дат., инстр. и лок. речима 

ијек. ријечима) 9. мн. препирка, свађа. 

свекојештарије ж мн. бесмислице, којештарије, глупости. 

стрела ијек. стријела ж 3. фиг. (обично мн.) заједљиве, пакосне речи 

управљене на нечију адресу; поступци, акције уперене против некога. 

тупарија ж (обично у мн.) будалаштине. 

ћакула ж (обично у мн.) тал. покр. говоркање, брбљарија. 

Овде се посебно истичу лексеме прича и реч; обе припадају веома фреквентној 

лексици у српском језику, а значења која садрже сему плуралности су им секундарна. У 

првом случају примарно и секундарно множинско значење стоје у опречном односу:  

усмено причање, казивање о коме или о 

чему 

гласине, вести, већином невероватне или 

неистините, измишљотине 

  

Примарно значење је неутрално, док секундарно које се реализује у множини садржи 

компоненте – неистинито, измишљено, лажно. 

Што се тиче лексеме речи, приметили смо да мноштво речи углавном имплицира 

говор, разговор, па би и множински облик речи требало да буде неутралан. Међутим, као 

и лексема приче, множинска реч речи негативно је обојена. Могуће је да се ово значење 

реализује као контаминација са изразима у којима се такође јавља множински облик, 

који такође нису неутрални: тешке речи, крупне речи имају значење тешке увреде, 

увредљиве речи. Израз имати речи такође има значење свађати се, препирати се.  

7.5.10.6. Можемо да закључимо да се код назива за збирке текстова јавља сема 

плуралности у оним случајевима када се текст концептуализује као множина написаног, 

односно код оних именица код којих је материјални сегмент у првом плану (папири, 

хартије, књиге), али и оно што је на том материјалу написано. 
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7.6. Називи јела 

7.6.1. Називе за јела издвојили смо као посебну подгрупу, коју одликује 

хетерогеност, јер се код ње плуралност манифестује на неколико начина, те у зависности 

од тога коју сему плуралности садрже, разликујемо неколико типова назива за јела. У 

прву групу спадају лексеме код којих се уочава сема мултипликативности. Оне имају 

множински облик са номинационом функцијом, и у овом случају употреба једнинског 

облика јесте могућа, али да би се означио сингулатив – један одвојиви сегмент овог јела. 

Сингулативом се не именује цело јело (осим у специфичним случајевима, када се 

именује измењено јело у односу на оно које има име у облику множине; најчешће су у 

питању увећани сегменти и то толико да могу представљати цело јело – нпр. палачинка, 

ћевап (Томић 2014: 41–42). Овакви називи се у речницима најчешће дефинишу са 

додатком обично у множини, али се као и код других плуратива, јавља недоследност у 

перцепцији појма па и имена оваквих јела:  

амић, -ића м (обично у мн.) покр. врста колача који се пеку у масти; исп. 

мавиш.  

бошчалук м (тур. bohçalık) 2. (обично мн.) врста колача.  

гибанац, -нца м (обично у мн.) покр. лепињица печена на масти. 

гибанка ж (обично у мн.) покр. в. гибанац. 

јунчић, -а и јунчић, -ића м 2. (обично мн.) покр. ваљушак од теста, 

кнедла. 

медењак
1
, -ака м 1. (обично у мн.) а. суви, с медом умешен слатки 

колачић, обично полулоптастог облика. б. такав колачић од кукуруза; 

исп. бубуљ (3). 

младенче (младенче), -ета с покр. 2. (обично у мн.) в. младенчић; исп. 

младенац (3). 

наполитанка ж а. (обично у мн.) врста слаткиша направљеног од 

неколико слојева обланди премазаних различитим надевима, филовима. б. 

врста чоколаде. 

нокла ж (ген. мн. нокли) (нем. Nocke) варв. (обично у мн.) обло уваљан 

мањи комад теста, који се пржи или кува за јело, кнедла, ваљушак. 
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ормашица ж (обично у мн.) покр. в. урмашица, врста оријенталне 

посластице, колачић у облику урме направљен од маслаца, јаја и брашна и 

преливен растопљеним шећером. 

орошчић
2
 м нераспр. (обично у мн.) врста колача с млевеним рогачем. 

погачица ж 2. (обично мн.) врста колача округла облика, од теста 

помешаног са сиром, чварцима и сл. и печеног у пећници. 

приганица, ражњић, ребарце, ћевапче, фритула, кроштула, крустула, гуџмица  

Као речи које имају само множински облик забележени су примери: 

арамбашићи м мн. покр. сарма од киселог купуса.  

брдари, -а м мн. покр. в. брдарица (2), врста колача са медом или 

шећером, исп. брдари, брдељуша, брдењача, брдоница, татлија, 

урмашица. 

врапчић, -а и врапчић, -ића м (ген. мн. врапчића и врапчића) 2. мн. покр. 

ваљушци од брашна. 

голубић м 5. мн. врста јела од брашна, ваљушци.  

клипци, клипака м мн. кув. ваљушци с гушчијим месом. 

ђулари (и варијанте ђунлари, ђулнари, ђунларчићи), волови, мудљини, мудљинци, 

палачинке и палачинке (у РСАНУ је ова лексема обележена квалификацијом често у 

мн.), пијанци, пофезне, рутавци, сурлице, харамбашићи, шненокле, проминцле, 

бундаве
1
.  

 7.6.1.1. Забележили смо и називе који су у речницима обрађени као речи са 

номенклатурном множином. Ова необичност је управо у вези са чињеницом да је назив 

јела овог типа множински, али да се сингулативи употребљавају да би се именовали 

појединачни сегменти из којих се јело састоји: 

пирошке ж мн. (јд. пирошка) и пирошки, -ожака м мн. (јд. пирожак, -

ошка) рус. уштипци пуњени сланим надевом. 

младенчић м етн. покр. у мн.: колачићи од хлебног теста који се месе за 

празник Младенце (а) и једу преливени медом (у јд.: такав колачић); исп. 

младенац (3). 



 

189 
 

7.6.2. Други тип чине називи код којих се уочава сема збирности. Њима се 

означава неизбројиво мноштво (односно „мноштво које је могуће пребројати, али се не 

броји” (Вјежбицка 1985б: 338) у коме сингулатив нема самосталну функцију, а уколико 

се употребљава, то је обично у пренесеном значењу (шпагета
102
), или да се означи 

састојак именованог јела. Дакле, у овом случају је могуће употребити једнински облик, 

али се он тада односи на индивидуални сегмент, и нема значење надређеног множинског 

појма јело (исп. Вјежбицка 1988: 532). Овај поступак да се (главни) састојак јела јавља 

као име за то јело није ретка појава, и у нашем корпусу имамо више потврда, с том 

напоменом да назив састојка и назив јела могу да се разликују управо у облику броја, 

нпр.:  

обланда а. танка кора од печеног теста која служи као облога за 

прављење колача, односно за надев који се ставља између таквих кора. —

 Узети четвртасте обланде, те на једну изручити сву масу и равномерно је 

размазати ножем. Сад ставити другу обланду, слепити једну за другу, а 

преко њих ставити тежи предмет да се обланде с надевом сједине (Велики 

народни кувар, Народна књига, Београд, 1978, 408). У котарицама [су 

биле] свакојаке шећерлеме … Лежали су тамо комадићи свилених 

бонбона, смотуљци од обланде, па свакојаке киселе бонбоне (Вин. 2, 

207). б. у мн.: колачи начињени од таквих кора и надева. — Спремила сам 

за славу обланде (Љештанско, Тешић М. 1). (Горобиље, Ник. Мир. 

1). в. уопште оно што изгледом личи на обланду (1а) и што има сличну 

намену. — Видех … једну девојку … како задовољно једе сладолед, који 

се топи између две обланде од желатина (Ћос. Б. 1, 84).  

макарон, -она м (тал. maccherone) 1. у мн.: врста тестенине у облику 

дугуљастих, цевкастих комадића и јело од такве тестенине (у јд.: 

комадић такве тестенине). — Одъ нѣга [жита] и найлепше и найбелѣ 

брашно бива, одъ когъ се … ситни резанци (макарони) праве (Лазић 2, 

103). Прехранбена индустрија … је позната по својим специјалитетима 

као што су сиреви … макарони из Напуља (Прикр. 1, 196). Сваки дан кило 

хлеба. И пасуљ, и сочиво … И макарони (Јањуш. 1, 142). Нису од оних 

Црногораца, што их Талијани заведоше рижом и макаронима (Назор 27, 

163). 

млинац, млинца м 3. кув. а. у мн.: врста јела од сечених кора теста 

печених на штедњаку, мало прокуваних у води а затим у соку од ћурећег 

                                                           
102

 Неки проучаваоци сматрају да именица шпагети не припада групи плуралија тантум, јер се 

употребљава и у једнини, упркос томе што ова два облика имају различито значење (Корбет 2019: 71) 

Корбет ове именице назива „именице с доминантном множином” (И.).  
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печења (у јд.: комад тако печеног теста). — Од кисела … купуса до 

дивно испечене, јасносмеђом корицом превучене пурице и гушчице са 

млинцима — ах — све га је испуњало радошћу (Ђал. 5, 298). Млинци се 

овако праве: умијеси се тијесто и оклагијом развуче. Развучени се листови 

испеку на плочи од шпорета, а затим искидају на мале комадиће који се 

скувају, проциједе и у чинији зачине (Банија, Шкар. 1). Све је то 

[подграда у руднику] тијесто. И ми смо тијесто … и ми смо танки као 

папир. И печени као млинци (Цес. 3, 274). Та је тета захтијевала час 

кухану рижу са парадајз-сосом, час млинце у кави (Крл. 1, 123). Мјесто 

круха једу неке … хрскаве лепињице, отприлике оно, што се код нас 

назива именом млинци (Батуш., ХК 13, 241). 

Видимо да се ова дистинкција постиже помоћу дефинисања номенклатурном 

множином, за шта сматрамо да није добар начин да се дефинишу називи јела. Овакав 

поступак срећемо и у дефиницији за лазање:  

лазања
2
 ж (тал. lasagne

103
) покр. у мн.: уске траке танко развијеног и 

изрезаног теста (као додатак супи, чорбастим јелима или као главно јело 

с неким умаком, сиром, месом и др.), резанци (ретко у јд.: трака, комад 

таквог теста).  

7.6.2.1. У литератури се појава да се називом састојка неког јела именује то јело 

препознаје као „метонимијска формула састојак–јело зготовљено од тог састојка” 

(Радоњић 2013: 407). Овакав механизам јавља се и у називима јела насталим од 

градивних именица (грашак, купус, пасуљ).  

 7.6.2.2. Сему збирности уочавамо у називима за резанце и тестенине (бигула, 

крпица, крпичица, макарул и макаруљ, пантлика и пaнтлика, пантљика и 

пaнтљика, резанац, локша (обично у мн.); јуфке, трганци, трганчићи, тргањци, 

тренци, флекице, млинци, шпагети, гркљанчићи), као и код назива за јела која се 

састоје од оваквог теста и неког надева (ташци, клепе, штрукле и штрукље, кулаци). 

Називи за резанце у нашем корпусу углавном се односе на јела која бисмо данас назвали 

тестенине, али оне које имају специфичан облик (танки, дугуљасти, дугачки); у 

савременом језику се овим именом називају ситни и танки резанци, који се додају супи 

или чорби (фида).  

                                                           
103

 Видимо да је у питању позајмљеница из италијанског језика; облик који се наводи је множински у 

језику даваоцу.  
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 Такође, сему збирности уочавамо и у називима за кокице (пуцаница и пуцанка, 

китир и китира, кокалица, коканица, кокица и кокица – све се јављају обично у 

множини), суво грожђе (плуративи сушак, сушац, цвеба и множинско розине) и 

мекиње (паље). Иако су мекиње типичан представник овог типа плуралности, у 

РСАНУ су дефинисане на следећи начин:  

мекиње, мекиња ж мн. (ретко у јд. мекиња) љуске зрневља жита, које се 

приликом млевења или сејања одвајају, трице.  

Сматрамо да је издвајање једнинског облика необично, али да је вероватно у вези са 

једном од потврда којом се илуструје значење ове лексеме:  

Људи [су] правили кашу од мекиње (Шен. А. 6, 18).  

Оваква употреба може се објаснити и стилистичким поступком писца. Код 

множинских именица са компонентом збира сингулативизација би могла да се 

протумачи управо осамостаљењем збирности, те би овакви примери могли да се 

посматрају као неке врсте збирних именица. Овакви једнински облици би се, због своје 

градивне компоненте, могли посматрати и као градивне именице. Сличну појаву смо 

уочили и код неких лексема са семом резидуалности (о чему ће бити речи у одељку о 

отпацима и остацима). Код примера овог типа тешко је направити границу између 

збирности и резидуалности. Код мекиња се нпр. уочава и сема резидуалности, али 

сматрамо да је она мање важна за концептуализацију од семе збирности. Ова лексема је 

временом променила свој домен, тако да данас говорницима можда и није познато да 

мекиње настају као отпаци приликом млевења жита, а са популаризацијом здраве 

исхране, свакако се више не доживљавају као храна нижег ранга, мање вредности. 

Слична ситуација је и са осталим цереалијама. У вези са тим, сматрамо да лексема 

мусли не улази у наш корпус; иако је за Суботић (1999) ова именица припадник групе 

плуралија тантум, наше мишљење је да она не припада множинским лексемама. Мусли 

је позајмљеница, германизам. У ЕК нисмо забележили недвосмислен пример за 

множински облик ове именице. Облик мусли обично се јавља у номинативу или у 

акузативу, што потврђује његов једнински облик. Такође, постоје примери употребе 

облика муслија у ЕК: 
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Funkcionalna hrana može biti čvrsta, u obliku energetskih pločica, praškasta i 

zrnasta, u obliku muslija, kao i tečna u obliku šejkova i napitaka (Политика 25. 

5. 2008); Pravo na rafove prodavnica zdrave hrane proizvodi poput soje 

i muslija stižu iz Japana, Švajcarske, Poljske, Nemačke, Kine i drugih 

zemalja (Политика 8. 2. 2010); Namirnice poput muslija, uvek su u 

kombinaciji sa jogurtom preporučljiv doručak – objašnjava Milka Kurteš, 

nutricionista (Политика 8. 2. 2010).  

Упркос томе, лексеме цереалије и житарица (обично у множини) употребљавају се у 

облику множине у том значењу. 

7.6.2.3. С друге стране, постоје други називи јела код којих се уочавају обе ове 

семе и код којих је тешко разлучити која је сема доминантнија. Такви су називи за житко 

тесто које се сипа у кључалу супу да би се добиле громуљице капанци, љеванци, 

дроњак (обично у мн.), мудљинци. На први поглед лексема мудљинци има своју 

варијанту у облику мудљини. Међутим, ако упоредимо дефиниције, уочавамо да се 

облик и изглед разликују, мудљинци су ипак некаква маса, док су мудљини кнедле:  

мудљинци, мудљинаца м мн. покр. иситњено ређе замешено тесто 

закувано у јухи, супи, дроњци; исп. мудљини.  

мудљини м мн. покр. ваљкасти комадићи теста од брашна, јаја и млаке 

воде, који се обично додају супи и кувају у њој, ваљушци, кнедле; исп. 

мудљинци. 

7.6.2.4. Навешћемо и лксему презле, која се није нашла у нашем корпусу, јер је у 

РМС и РСЈ ова именица дата у једнини. Примери у ЕК потврђују доминантно 

множинску употребу ове речи. Наше мишење је да се код ове именице уочавају градивна 

и збирна компонента. Њено значење мрвица од осушеног и самлевеног финог хлеба 

односи се на сингулатив. Употреба једнинског облика, осим приликом 

сингулативизације, може се протумачити или као синегдоха или као истицање градивног 

значења:  

Odrao sam je, ispržio, premazao sokom od sardele i uvaljao u sitnu prezlu od 

hleba (ЕК, Dima, Aleksandar. Četrdeset i pet vitezova (knjiga prva). Preveo A. 

M. Popović 1964). Obarene knedle ocedite i pospite prženom prezlom (ЕК, 

Политика, 21. 8. 2008). Fileti, sirovi, samo pokriveni maslacem ili prezlom 

(ЕК, Закон о царинској тарифи). Za pohovanje: dva cela jaja, dva belanceta, 

brašno, ulje, prezla (ЕК, Политика 31. 7. 2008). 
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Сматрамо да је множинска употреба ове лексеме обичнија, што нам потврђују и примери 

из ЕК, којих има три пута више од једнинских. 

7.6.2.5. У други тип бисмо сврстали и називе које нисмо забележили у нашем 

корпусу, а који се односе на називе различитих тестенина, јела и састојака за та јела, 

најчешће италијанизме: канелони, равиоли, таљателе, фузили и сл. 

7.6.3. Трећем типу припадају називи код којих је доминантна сема резидуалности. 

У овом случају уочавамо масу, са понеким засебним делом, комадом који се истиче. За 

ову врсту Љиљана Суботић истиче да представља храну мање вредности, отпатке 

(Суботић 1999: 91–92); иако је њен рад настао у новије време, савремени начин живота 

је изменио наше погледе на кулинарство па се тако јела која су се могла сматрати јелима 

„мање вредности” данас сматрају за специјалитете и деликатесе (шкембићи, чварци), или 

се пак везују за здраву, дијеталну исхрану (мекиње, цереалије, пахуљице).  

Међу називима за ова јела издвајају се она која се односе на изнутрице (нпр. 

дробељи, трипе, филеки и филеци, шкембићи и шкембићи, крезле, пацaле), која 

имају пихтијаст изглед (обично у мн.: дрхтавица, дрхталица, ладнетина; дрхче, 

дрче
2
, дрчеле, паче

2
, пиктије, питије, пихтије, петије) и која представљају остатак, 

отпадак од нечега: 

обалина
2
 ж покр. (обично у мн.) јело које је неко обалио, обалавио једући; 

уопште начета а до краја непоједена храна, огризине. 

обирина ж покр. 1. мн. оно што се обира, скупља, скида са млека (скоруп, 

кајмак). 

одина и одина ж покр. 1. (обично у мн.) остатак при дну суда (од хране, 

пића и сл.), који је (обично) изгубио на квалитету; уопште оно што је на 

дну посуде, талог. 

однина ж покр. а. доњи део нечега. б. (у мн.) оно што остане на дну 

посуде (нпр. јело, пиће).  

остражина ж покр. (обично у мн.) остатак од јела, хране. 

остружница
2
 ж покр. 1. (обично у мн.) остатак теста оструган са 

наћава. 

2. в. острушка
1
 (2а). 
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остуљина ж покр. (обично у мн.) а. преостали необрани гроздови лошијег 

квалитета са трулим и оштећеним зрнима. б. оно што остане после 

цеђења вина из грожђа. 

обамељци, обамељака м мн. покр. брашно које после млевења остане 

испод млинског камена. 

жмира ж (ген. мн. жмира) покр. 1. а. в. жмара (1). б. мн. талог који 

остане после топљења кајмака или масла. 

Видимо да се у овој групи јављају девербативи са значењем резултата неке радње, 

прецизније, оно што се испољава као остатак, отпадак од тог резултата – обалине су 

нешто што је неко обалио, избалавио, остружнице нешто што је остругано, обамељци 

нешто што је млевено. Дакле, сема резидуалности се налази у основи плуралности код 

назива овог типа. Будући да основна значења назива за јела имају позитивну 

конотацију, а да су ови називи ипак негативно маркирани, њих нема много, те се 

називи овог типа чешће јављају у неким другим лексичко-семантичким групама.  

7.6.3.1. У ову групу смо укључили и лексеме масла
1
 ж (с мн.?) и шмугавци, 

којима се означавају јела слична попари; рекли бисмо да се у њиховој структури 

ипак не познају сегменти (сингулативи), какви постоје у називима са семом 

збирности. 

7.6.4. Бипартитност није карактеристична за називе за јела; препознајемо је у 

ретким примерима као што је: 

мушкец м (обично мн.) покр. свињско месо са обеју страна кичме (свеже 

или сушено), печеница. 

7.6.5. У корпусу смо забележили и неколико назива за пиће, али је 

множински облик ових именица последица збирног назива (винија с мн. покр. в. 

вино. и спиритуозе ж мн. алкохолна пића) односно резидуалности (тропина ж 2. 

мн. покр. трога (2), џибра). Дакле, ова група се не јавља у основном множинском 

облику. 

7.6.6. На основу примера које смо навели можемо закључити да се сема 

плуралности код назива за јела реализује у различитом степену, те се тако називи за јела 
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код којих се уочава мултипликативност обично јављају у множини, док се називи у 

којима се уочавају збирност и резидуалност јављају као праве именице плуралија тантум 

(уз изузетке који се тичу метафоричних преноса или сингулативизације). Сема изгледа је 

веома важна код назива за јела; што је облик конзистентнији, то се више приближавају 

првој групи. Недефинисана маса се поистовећује са остацима, док је збир између; код 

ове групе се назире облик, али он нема функцију.  

7.7. Апстрактна лексика 

У граматикама савременог српског језика обично се наводи да апстрактне 

именице углавном имају само облик једнине, те се често наводе као примери за именице 

које се не употребљавају у множини (исп. Стевановић 1975: 187; Пипер–Клајн 2013: 58). 

С тим у вези, може се извести и дихотомија апстрактно–конкретно, која се успоставља 

између именица сингуларија и плуралија тантум, али би се ова тврдња искључиво 

односила на прототипичне примере обеју врста. И Љиљана Суботић је приметила како 

Стевановић истиче да именице плуралија тантум означавају „предмете и жива бића, 

нешто видљиво и опипљиво” па је оповргла ту његову тврдњу наводећи примере који не 

припадају заједничким именицама (празници, болести, атмосферске појаве и сл.) 

(Суботић 1999: 90–91). Алеш Бранднер (2009: 102) такође међу апстрактне именице 

наводи стања у природи и временске интервале, различите облике изражавања и 

комуникације, као и друштвене игре. Увид у нашу богату грађу потврдио је да се 

апстрактне именице јављају у множини.  

7.7.1. У литератури се писало о томе да апстрактне именице могу имати 

множину, углавном у случајевима када се множином именује више различитих врста 

именованог денотата, односно када се више не односе на апстрактно, већ на конкретно 

(исп. Алексић 2013) и када се односе на „различите ситуације са истим доминантним 

стањем или особином” (Пипер–Клајн 2013: 58). Нас интересују има ли апстрактних 

именица којима је основни облик множински, као и то да ли множинско значење 

обавезно модификује примарно значење из апстрактног ка конкретном. Апстрактне 

именице се могу идентификовати помоћу суфикса (-ост, -оћа, -ота и сл.), односно према 

значењу којим се исказује некаква особина; ова значења се не јављају у множини, нисмо 
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их пронашли у нашем корпусу. То не значи да ове речи не реализују множинска 

значења. У корпусу смо забележили неколико лексема са наведеним суфиксима, али се 

множинско значење односи на конкретне, не на апстрактне јединице: вредност ијек. 

вриједност, древност; каквоћа, масноћа; красота, лепота ијек. љепота. Све ове речи 

су плуративи, множинско значење је секундарно значење. 

7.7.2. У литератури се наводи да међу апстрактне именице спадају и глаголске 

именице. Према речима Александра Терзића „смисао глаголске именице је целовит, 

недељив, јер је она јединствена, апстрактна представа процеса глаголске радње” (Терзић 

1969: 34). Видели смо да се један тип девербатива обично јавља у множини, али праве 

глаголске именице нисмо забележили у корпусу.  

7.7.3. За нас су интересантни примери детерминологизације физичких величина. 

Наиме, у примерима назива за димензије уочавамо да се једно од значења у 

полисемантичкој структури реализује понекад као множинско, и оно се односи на 

именовање неког конкретног појма: 

висина ж (ак. висину (висину), вок. висино; мн. висине (висине), ген. 

висина); исп. високост (1), височина (1, 2) 3. (понекад мн.) простор далеко 

изнад земљине површине; небо, небеса; исп. вис (4), висост (1), висота (1), 

височ.  

време
104

, времена ијек. вријеме, времена с (мн. ек. и ијек. времена, ген. 

времена, дат., инстр., лок. временима) 4. а. период историје, епоха 

(обично везана за име неке личности, владавине и сл.). б. (често мн.) 

прилике, околности под којима се живи у неком раздобљу. 

У ову групу бисмо сврстали и лексеме даљина, која се јавља често у множини у 

значењу велике удаљености, далеких пространстава и далеког света, као и димензија, 

којом се у множини означавају размере, величина (у физичком смислу) и снага, 

интензитет, опсег (неке појаве). Ово преувеличавање које се препознаје у множинском 

значењу лексеме даљина среће се и код именица са значењем броја/бројне вредности, 

какве су хиљада, милијарда, милион.  
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 Трима димензијама које дефинишу простор додали смо и време као четврту димензију.  
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7.7.4. За речи којима се означавају веће вредности и које су по својој врсти 

гранични примери између бројева и именица
105

 (иљада, милијарда и милијарда, 

милион, тисућа, хиљада) карактеристично је да развијају секундарна множинска 

значења, којима се указује на веома велики број, односно мноштво. Зељић истиче да се 

множинским обликом „изражава приближност, али далеко шира од приближности 

изражене бројним именицама на -ак” (Зељић 2016б: 92):  

Иљадама иљада неприлика правио му је (Весел. 3, 175).  

Све око Милоша поста сиво од милијарда ситних капљица воде (Уск. 2, 

238). Великих комараца … је милијардама било у Чертомељику (Кнеж. Л. 

4, 141). Нека се запита француска сиротиња која вуче милијарде дугова … 

да ли је то њихова воља била да плаћају те дугове (Марк. Св. 9, 107). Она 

[Галаксија] од милијарди звијезда неједнако разасутих по небеској сфери 

(Калм. Р. 1, 8). Сивозелене муве неуморно сију своје јајчане наслаге по 

гнојним ранама, да се … излегу милијарде инсеката (Зог. 4, 146).  

Небо ведро и осуто милионима звезда (Мил. М. Ђ. 2, 125). Милиони браће 

наше | у сужанству тешком пишту (Каћ. В. 1, 96). Стенице размножаваху 

се ту на милионе (Звезда 2, 313). Мора бити да милиони птица живе … у 

овим шумама (Макс. Д. 1, 14). Ој на груди загрљаја млада | Свинути ћу 

милијоне јада (Крањч. С. 7, 7). Пред страшном смрћу, знао је да с њиме | 

Милиион руку тад сегну да скине | Заставу туђу с лица домовине (Витез Г. 

1, 68).  

Тифус је обарао људе у тисућама (Крањч. Стј., РМС). [Смишљали смо] 

тисућама пројеката (Недић Љ., РМС).  

Сиротиња, па макар на себе метнули хиљаде свилених сукања (Доман., 

РМС). Хиљаде срдаца већ чекају на вас (Назор, РМС).  

Изузетак је једино лексема миријада, која у РСАНУ бележи само хиперболично 

значење врло велики број, велико мноштво, безброј: 

Та је планина резана миријадама столећа (Милијаш. 1, 55). Пара, капље 

воде, грудвице, које се нагомилавају за миријаде векова, то је почетак 

наше планете (Калик С., ПГл 1892, 749). Ноћ [је], осветљена миријадама 

“небеских кандила” (Цар 5, 77). Цвркут птица и зујање миријада ситних 
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 У РСАНУ се уз ове именице налази граматички квалификатор за род, што је уз могућу 

деклинациону парадигму разлог да их посматрамо као именице. С друге стране, из њихове дефиниције 

произлази да су у питању бројеви. 
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кукаца испуњава ваздух (Мил. В. 9, 297). О Риме, о Риме, само у теби, | У 

кругу твојих седам врхова, | Несложне ће миријаде људске | Наћи јоште 

широко и узвишено јединство (Назор, ХК 13, 13).  

Дакле, у овим случајевима плурализацијом се добија значење велике, небројене 

множине. Ово преувеличавање се јавља само у секундарном, множинском значењу. За 

разлику од већине примера из наше грађе код којих секундарна множинска реализација 

може али и не мора да има и множинско значење и што се разрешава контекстом, ове 

лексеме се у свом примарном значењу јављају у множини само као део партитивних 

синтагми у квантификацији: пет милиона, седам милијарди, двеста хиљада. У 

секундарном значењу ове лексеме нису бројиве. 

7.7.5. Видимо да се апстрактне именице не јављају у основном множинском 

облику, али да реализују секундарна множинска значења. У тим случајевима могу да 

изгубе своју апстрактност (древности), али и да је задрже (времена).  

7. 8. Фолклорна лексика 

У нашем корпусу се издвојио лексички слој који ћемо назвати фолклорна 

лексика. У питању су појмови који се тичу материјалне и нематеријалне културе из 

области лексике ткања, народних и дечијих игара; у ову групу смо сврстали и имена 

празника, као и посебне лексичке облике за загонетке, игре речи, бројанице и сл. 

 7.8.1. Лексика ткања 

Иако се у савременом друштву налази на периферији лексичког система, лексика 

ткања има велику историјску и традиционалну вредност. У нашем корпусу су се нашли 

називи за разбој и његове делове, као и имена за вез, шаре, украсе који се користе 

приликом ткања.  

7.8.1.1. Разбој је справа за ткање која се састоји из више делова. Неки од 

ових делова такође имају сложену структуру, и та се сложеност огледа и у 

њиховом именовању. Као назив за разбој (или његове делове) забележили смо 

називе: влачила с, ламеле, лаптаци, напрушци, кросна
2
 с, кросње, ногаље, 

подложнице, сапони, стативе; као и плуративе мачуга, збојеница, чимбар, 
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пабрдило, који се обично јављају у множини. Ово су називи који се махом односе 

на неодређене делове разбоја, што се види и из речничких дефиниција:  

влачила, влачила с мн. покр. део разбоја за ткање.  

мачуга ж 3. (обично у мн.) покр. део разбоја.  

кросна
2
, кросана с мн. зан. ткачки стан, разбој.  

статива ж 2. мн. ткалачки стан, разбој. 

пабрдило с зан. (обично у мн.) део ткачког разбоја. 

За разлику од ових уопштених назива, код разбоја се издвајају два елемента, 

који имају сложену структуру и за које смо забележили и множинске називе. То су 

називи за брдило и његове делове (била
2
 с, набрдиља с, шипила с; брдило, вучер, 

вучерак, вучерић, вучило, забрдњача, лепирица, набрдило – сви обично у 

множини), односно нити (бројила, колотури и колотуре, колотурићи, 

колотурице, колутурице, кончићи, мигољице, нити
1
, нитке, ните, нитила с, 

нићанице, нићевнице и нићенице, нишенице, нишчи, скочци, шкокци, 

шкољци; котурић често у множини и нићаница, ништаљка, цепац ијек. 

цијепац, пaшкрипaц обично у множини). Дакле, сложеност ових предмета 

односно делова на предметима, огледа се и у њиховом именовању (нити: сваки од 

два, одн. четири покретна дела на ткачком разбоју који се састоји од жица, нити 

(јачег конца, вуне, канапа и сл.) испреплетених и натегнутих између два штапца 

кроз које се навија пређа основе). 

7.8.1.2. Што се тиче назива за вез и шаре, у литератури смо пронашли потврде да 

се ова лексика јавља углавном у облику множине (Марјановић 2009: 230). У везу се 

препознају мотиви који се понављају. Управо овај процес понављања је изузетно важан 

за концептуализацију, што се уочава у нашој подели на типове плуралности, где је 

мултипликативност један од видова испољавања плуралности. Анализирајући 

лексикографску грађу, а самим тим поредећи дефиниције истих типова множинских 

речи, уочили смо да се мултипликативност и резидуалност најтеже препознају као 

манифестације плуралности. У случају мултипликативности поновљено јављање неког 



 

200 
 

предмета, појаве и сл. лако је уочљиво и имплицира множину па самим тим и 

множински облик, али не нужно и множинску реч. Овај случај имамо у називима за 

шаре и мотиве у везу. Најпре се уочава да ови називи настају метонимијским преносом 

нпр. животиња – слика животиње, биљка – слика биљке итд., или метафором преко семе 

изгледа (Новокмет 2016: 213–214). Друго је понављање ових шара и мотива, који се у 

ретким случајевима, обично у зависности од величине, јављају у једној слици. Најчешће 

се слике понављају, а величина се може тумачити и из основног облика, који је махом 

деминутив:  

звонце с 2. мн. мотив у народном везу.  

зубић и зубић м 2. (мн.) врста веза. 

зупчић м 2. (обично мн.) један од начина везења, мотив у везу. 

јагњушац м (обично мн.) врста народног веза. 

кокотић м 2. (мн.) мотив у народном везу.  

крушка ж 4. покр. (обично у мн.) врста украсног веза или мотива у везу; 

исп. крушчица (4).  

ноктић и ноктић м 2. мн. покр. мотив и шара на тканини у народном 

везу.  

орлић и орлић м 5. мн. покр. врста мотива, орнамента у народном везу. 

Шаре у везу се јављају као линије (дугајлица, дугаљица, кривка, дугарела, 

пруга; завртаче, вргуљке), кружни мотиви (колце, облица и облица, оканце и оканце, 

очица; котачи, лоптице), вегетативни и зооморфни орнаменти (крушка, крушчица, 

крушкица, ђулови, малине, пасуљице; гњида, змајеви, кокотићи, орлићи, паунице) 

(подела према Марјановић 2009: 228–229). Облици најразличитијих предмета могу да 

буду инспирација у орнаментици, па смо тако забележили и више назива добијених 

према облику крста (крижић и крижић, крстељац, крстуљак, крсташци, крстице), али 

и појединачне нпр. према облику слова М (мислета), новчића (ђинарчић) итд. 

Споменућемо и лексему која има боју као мотивациону основу – модрице.  
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Видимо да су ово називи добијени углавном према облику; већином их 

препознајемо као лексеме општег лексичког фонда, јер су значења шара и мотива у везу 

најчешће њихова секундарна значења у полисемантичкој структури нпр.:  

котач, -ача м 1. а. точак, коло. б. ист. средњовековна справа за мучење; 

исп. коло (1д). в. оно што својим обликом подсећа на котач (1а). 

2. возило на два точка (један за другим), које возач покреће ногама, 

точак, бицикл. 

3. покр. камењем ограђен простор уз обалу реке, који служи за хватање 

рибе. 

4. мн. покр. шара, мотив у везу.  

кутија ж (тур. kutu) 1. а. предмет израђен од различитог материјала, 

најчешће у облику шупљег правоугаоног паралелопипеда, обично са 

поклопцем, који служи за држање, чување, преношење нечега и сл.; 

количина, запремина коју тај предмет захвата. б. в. гласачка кутија. в. 

заст. ковчег за чување новца, каса; благајна. 

2. покр. в. кутао (1г). 

3. покр. прозорски оквир утврђен у зиду. 

4. агр. покр. врста крушке. 

5. (мн.) покр. врста веза и мотива у везу или ткању.  

облица и облица ж 1. а. одсечено обло, ваљкасто дрво (најчешће тање 

стабло). б. в. лемез (а). в. покр. обло дрво којим се (обртањем) таре 

друго дрво да би се добила ватра. 

2. мат. заст. геометријско тело чије су основице две једнаке паралелне 

кружне или елиптичне површине спојене ваљкастим омотачем, ваљак, 

цилиндар. 

3. а. дебела и обла женска особа. б. угојена, дебела крава. 

4. (обично уз именицу „кула”) грађевина, кула кружног облика. 

5. покр. назив за разне обле, заобљене или округле предмете а. врста игле; 

исп. облеушка. б. старински, обли цреп у виду корита; исп. коритњача. в. 

округла капа. г. врста округлог колача. д. котур, округла плоча. 

6. покр. (обично у мн.) врста веза. 

7. покр. кугла, лопта. 

8. агр. а. врста маслине. б. врста смокве, изнутра беле, споља зелене. в. 

врста ливадске траве с танким облим стаблом. 

9. зоол. а. в. гира (1а). б. в. трагаљ Maena vulgaris. 

лоптица ж 1. дем. и хип. од лопта. 

2. лоптаст измет неких животиња, брабоњак. 

3. анат. в. Адамова јабучица (под јабучица изр.). 

4. мн. нар. лоптасте шаре на женским прегачама, кецељама. 
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Другу групу чине лексеме само са једним значењем: зуберак, огњилце с; 

беденчићи, белушке, ботуначе, буквице, забранци, заигле, китмице, кишићи, кјуке, 

ковчанице, лебрице, мошкаре, обројци, одбројци, ошве, бребена с, дуће итд.  

Ове шаре је могуће пребројати и уочити сваку појединачно (што указује на 

разликовање збирности од мултипликативности), а оне заједно чине функционалну 

целину. Зато се обично јављају у множинском облику.  

 7.8.2. Називи празника и прослава  

Појава да се називи празника и прослава често јављају само у множини није 

карактеристика само српског језика, већ се бележи и у другим језицима, нпр. у 

естонском, финском, литванском и летонском. Корбет овакву појаву упоређује са 

називима болести које се односе на вишеструке ознаке на телу. Сматра да именице у 

оваквим групама могу мотивисати једна другу, чак и када се изгуби првобитна 

мотивација (Корбет 2004: 176)
106
. Ово мишљење није нетачно, али бисмо га ми 

уопштили, и проширили и на неке друге групе, не само на називе болести и празника 

(нпр. називи превозних средстава, обуће и сл.). С друге стране, у српском језику постоји 

извесна разлика међу овим називима утолико што се код назива за болести уочава 

неколико типова плуралности (пре свега збирност и мултипликативност), док се код 

назива празника јавља само сема мултипликативности. 

 7.8.2.1. Међу називима за празнике у нашем корпусу издваја се неколико 

подгрупа. У прву бисмо сврстали називе за празнике и прославе, као и имена свечаности 

које се везују за одређени датум, доба године и сл.:  

бакљари, -а м мн. вечерња свечаност уочи Ивањдана на којој момци и 

девојке пале бакље. 

маскара и маскара ж (тур. maskara; тал. maschera); исп. машкара 2. мн. 

етн. обичај, обред, забава уз покладе, месојеђе и сл. на којој учесници носе 

маске, машкаре; исп. маскарада (1). 

                                                           
106

 До сличног закључка је дошао и Аквавива када је истакао да су називи за болести, празнике и игре 

категорије у којима се показује „значајна међулингвистичка доследност” (Аквавива 2008: 20). 
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фашанге и фашанке ж мн. нем. варв. веселе карневалске забаве под 

маскама, покладе; исп. фашник.  

зауз м цркв. б. (само мн.) покладе, покладна седмица. 

задушница
1
 и задушница ж 1. (најчешће мн.) рлг. а. дан посвећен 

успомени на мртве. б. в. задушје (1).  

кармина (кармина) ж (лат. carmina) (обично у мн.) гозба за спомен 

мртвима, даћа, подушје.  

7.8.2.2. Множинским обликом се именују и неки обичаји:  

ђурђевштина ж (често мн.) покр. обичај да се уочи Ђурђевдана или на 

сам Ђурђевдан у зору обилазе поља и бере врба. 

курјача ж 2.  курјаче ж мн.
107
) етн. покр. а. (ређе курјача ж јд.) покладни 

обичај, забава у којој учесници иду по селу и скупљају поклоне који се дају 

да стока не би страдала од курјака, вукова.  

лазарица и лазарица ж 1. етн. а. мн. народни обичај уочи Лазареве 

суботе, или рано на сам дан Лазареве суботе, у којему учесници (обично 

девојке) иду од куће до куће певајући нарочите песме. 

оратница ж покр. етн. б. мн. обичај ложења бакљи и ватри уочи празника 

покладе. 

 Слична појава постоји и у латинском језику, одакле смо позајмили неколико 

лексема са значењем празника, прослава и свечаности: баканалија, баханалија, 

дионизија и дионизија (обично у мн.); лемурије. У ову групу спадају и Луперкалије ж 

мн. (лат. Lupercalia) ист. свечаност у старом Риму која се приређивала у част Фауна 

(Луперка), бога пастира и Нептуналије и Нептуналије ж мн. (лат. Neptunalia) мит. 

најзначајнији римски празник посвећен богу Нептуну.  

 7.8.2.3. Посебно је интересантна група лексема која се односи на посете кући из 

које је изашла невеста; ови одласци спадају у обичаје везане за свадбу и обављају их 

невеста, невестин род, или девер и барјактар
108

:  

                                                           
107

 Овим обликом се именују и учесници у покладном обичају који иду по селу и скупљају поклоне. 

108
 Видели смо да се учесници у овим обичајима називају погачари, погузијељи, похођани. 
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гостић, -а и гостић, -ића м 2. мн. етн. покр. прва младина посета 

родитељима после венчања. 

девер ијек. дјевер, -ера м (мн. девери и деверови ијек. дјевери и 

дјеверови) (дијал. ијек. ђевер) 2. етн. г. мн. (девери, дијал. деверје) покр. 

посета коју, по народном обичају, сутрадан после свадбе чине девер и 

барјактар младином оцу у знак јавног признања за девојчину невиност.  

походе ж мн. и походи м мн. б. посећивање које род чини невести први 

пут по удаји. 

7.8.2.4. Осим општих назива за празнике забележили смо и имена црквених 

празника
109

 који се јављају у множинском облику. У питању су празници који се 

празнују више дана (Мратине, Мратинци
110
, Мратињаци и Богојавци) или су 

посвећени већем броју особа (Врачеви и Врачеви, Врачи, Макавеји, Макевије, 

Макивије, Младенци и Мученици, Духови, Русаље, Русаљи и Тројице). Већи број 

ових назива има и своју једнинску варијанту, као и једнински синоним, поготово 

празници посвећени неком свецу који се именују творбеним процесом слагања према 

творбеном обрасцу светац + -дан. Претпостављамо да је разлог овоме усклађивање са 

појмовима празник, слава, који су у једнини:  

Николица б. ж мн. в. Никољдан (б); исп. Никољице (Дубица, Хрваћ.). 

Никољице ж мн. нар. в. Никољдан (б); исп. Николица (3б) (Борј.). 

Варице ж мн. в. Вариндан. 

Слично је и у примеру Богојавци – Богојављење. Овај празник се другачије назива 

и Водица, с тим што се чешће употребљава у множинском облику:  

Дани између Божића и Водице (Богојављења) су некрштени (Деб., Чајк. 3, 

215). На Водице је обичај да се устане врло рано. Чим зора забели, већ је 

                                                           
109

 Називе црквених празника смо сврстали у ову групу, а не у ономастику, иако се према Шимуновић 

(2009: 77) имена празника сврставају у хрематониме. Учинили смо то због сличности са општим 

називима за празнике и временске периоде, које смо забележили у корпусу, а који се понашају на исти 

или сличан начин када је плуралност у питању. 

110
 Лексема Мартинци такође се односи на овај празник; у РСАНУ се ова одредница упућује на 

католички празник Мартиње, али смо у литератури пронашли да се и у јужној Србији употребљава 

лексема Мартинци (Раичевић 1935). 
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све на ногама (Грб. С. 1, 22). Прекосутра су наше Водице, Баба-Гајо (Поп. 

Ђ., Венац 10, 389). 

И празник Благовести ијек. Благовијести се јавља нешто ређе у једнинској варијанти 

Благовест, а бележи се и у облицима Благовештеније, Благовештење, Благојица.  

Празници посвећени оцу, мајци и детету такође имају облик множине: Детинци 

ијек. Дјетинци, Детињци ијек. Дјетињци, Материце, Оцеви, Оци, Очеви, Очићи, 

Очице  

 7.8.2.4.1. За разлику од осталих примера који су махом мотивисани бројем 

дана или светаца са којима су у некаквој релацији, пример Благочасне вериге се 

доводи у везу са предметом – веригама којима је био окован Свети Петар. Будући 

да овај предмет има множински облик, он је пренесен и на назив празника. Тако је 

и у варијанти Верижњаци. 

7.8.2.4.2. Занимљива је и лексема Коросанте, која представља модификацију 

латинске синтагме corpus sanctum. Добијени облик се због завршетка -е третира као 

множинска реч, што уочавамо и у називима Коледе и Коледе и Коленде, које можемо 

довести у везу са латинским календе (лат. calendae) први дан у месецу код старих 

Римљана. 

 7.8.2.5. У ову групу назива за празнике сврстали смо и лексеме којима се именују 

периоди који трају одређено време. Тако се време након порођаја назива бабине односно 

бабиње, време на измаку бабина грушалине; 

време између Божића и великог поста блажићњаци, месојеђе и месојеђе, 

меснице и меснице, месвеђе, месувеђе и месувеђе, мрснице, мрсојеђе и 

мрсојеђе; 

дани са некарактеристичном климом за то доба године  

лепи дани у јесен и зиму: бабињаци;  

хладни, снежни дани у марту и априлу: позајменици, позајмници, 

заимњаци, зајамници и зајамници, зајемци, јарменици; 
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период најхладнијих дана: земхерије (земхерије) ж мн. (тур. zemheri) 

покр. период најхладнијих зимских дана. 

и варијанте захмерије, земерија, зехмерија;  

жарки летњи дани у августу: горешњаци, у јулу каникула с мн. и 

каникуле ж мн. 

дани око славе или крсног имена: делиуставци, меснице, мешње ијек. 

мијешње, науставке, патарица
2
 ж (често мн.), преуставци, уставци  

дани око празника: крешеви, коризмићи, павечерци, међудневице, 

међудни, вјешалице  

временски интервали у току дана: догонци, заранчићи, заранак 

(најчешће мн.), захладак (обично мн.). 

 7.8.3. Називи дечијих игара  и игара уоште  

7.8.3.1. У корпусу се издвојила група множинских речи употребљених као допуне 

уз глагол играти се (нечега), што је посебно интересантно јер се односи на именовање 

дечијих игара. Генитив именица женског рода на -а који се јавља као допуна овом 

глаголу осамосталио се елидирањем глагола, тако да се у многим случајевима препознаје 

као множински облик. На питање како се зове дечија игра у којој један учесник жмури а 

остали се крију, већина испитаника, колега лексикографа из Института за српски језик, 

одговорила је „жмурке” или „жмуре”. Тек након дискусије о овој теми, закључили су да 

би требало да се зове жмурка, како је у РСАНУ и дато:  

жмурка ж в. жмура
1
. — Једном приликом, када смо играли жмурке, ми се 

заједно сакријемо у једно буре (Нуш. 5, 246). Док су болесници у кући, на 

одељењу, са оним малим, лаким завојима преко очију … изгледају као да 

играју жмурке (Сек., КБС, 324). Но ајде сађи доље да се играмо жмурке 

(Пав., ЗНЖ 28/I, 232). Жмурка … игра се када се деца похватају за руке и 

направе круг, онда једноме вежу очи марамом и онда он хвата другога 

коме очи нису везане. Њега јури по кругу док га не ухвати (Мали 

Пожаревац, Ост. Д.). фиг. Звезде се већ играле жмурке кад се Аћим 

пробудио (Радић Д. 4, 86). Звијезде [се] окупиле на хрпу па се играју 

жмурке (Шов. 1, 168). Ти несташна варко, слатка, | Што си некад тако 

радо играла се жмурке с меном (Крањч. С. 5, 105).  

жмура
1
 ж (обично у облику генитива) врста дечије игре у којој један од 

учесника жмурећи сачекује да се други сакрију па их затим тражи, назив 

за разне друге игре у којима један учесник жмури или се креће везаних 
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очију. — Врло је важно извежбати децу да се умеју управљати у мраку … 

За ово је врло добра игра жмура (Мил. М. Ђ. 12, 38). Као да је јуче било 

кад сам се … крио играјући „жмуре” са Божом (Доман., НИ 1899, 6). Ђеца 

се играју жмуре, весело трчећи и кријући се (Јакш. М. 2, 121). Чобанске 

игре данас су: кајиша … жмуре и крмаче (Павл. Јер. 3, 142). Скакала су 

дјеца по цијеле вечери испод њега, вриштећи и свађајући се играла жмуре 

(Симић Н. 4, 333). фиг. Лаорићи по ливади росној | … Вијају се, сиграју се 

жмуре, | Кријући се у недарца лале (Поп. Мита 1, 188). Време је да се 

престане с овим жмурама, и да се озбиљно води политика у овој држави 

(Село 1923, 201/2). И тако се ове италијанске жмуре протегоше до 20. маја 

1915 (Јов. Ј. 3, 44). 

Доминантна употреба петрифицираних облика утицала је на перцепцију обрађивача, па 

тако у РСАНУ бележимо и примере:  

дама
1
 ж (фр. dame) 2. (и дама) (често мн.) врста игре сличне шаху, мица. 

— После вечере играли смо даме (Лаз. Л. 1, 10). Ту се други картају, 

играју даму, доминају (Самок. 2, 14). О политици је говорио ... тоном 

шахисте кад говори о игри „даме” (Стојић В. 1, 112). За Кутузова је то 

било математички јасно, као што је јасно, ако у игри дама имаш једну 

даму мање (Крањч. Стј. 5, 177). (Параћин, В—С; Ниш, Стој. Д.; Мостар, 

Ћор. С. 3).  

дарда ж (чешће мн.) а. врста карташке игре. б. три карте исте боје, 

поређане по поступној вредности. — Неколицина тамо засела ... па 

играју: санса, дарде или пикета (Весел. 14, 353). Сматрао се ... као доктор 

санса, дарде ... и осталих ... игара (Јовановић П., БВ 1901, 370). Врло 

пажљиво [је] ... кибицовао дарде (Чипл. 2, 115). По цео боговетни дан 

играмо дарде (Јејо 1, 24).  

Овакви облици могли би се назвати псеудомножински облици.  

Упоредићемо и лексеме лекови и лека:  

лека ж покр. врста игре са зрнима пасуља или кукуруза, каменчићима, 

дугмадима и сл., у којој се она повлаче по правоугаоном цртежу, мица. — 

Ајд од дуга времена да играмо леке (Банат, Бај. С.). (Змај 4; Поп. Ђ. 4).  

лекови, лекова м мн. в. лека. — Лекови су врста игре, мице (Вук, Рј.). 

Оба облика се односе на исту игру, али је лека именица женског рода која се понаша као 

именица жмурка. Називи игара у мушком и средњем роду су ретки и у њима не долази 
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до мешања, будући да се облик генитива не подудара са номинативом. Ипак, у корпусу 

смо забележили множинске називе и у примерима овог типа:  

бошкари, -ара м мн. покр. назив за дечју игру пиљака. 

дугме, -ета с 1. б. мн. тај предмет у дечијој игри; исп. дугметати се. 

коњички м мн. покр. врста дечје игре; исп. коњалопте. 

леб ијек. љеб м 6. мн. покр. врста момачке игре. 

лекови, лекова м мн. в. лека, врста игре. 

натурала с мн. покр. врста игре лоптом. 

ножић и ножић м 3. мн. покр. врста дечје игре; исп. ножати (II, 1). 

петкамен, -ена м (обично у мн.) покр. дечија и чобанска игра која се игра 

са пет каменчића; каменчић у тој игри; исп. петкаменац, петкач, петкаш.  

Посебно су интересантни примери у којима је истакнуто да се јављају у генитиву 

множине:  

пaрић
1
, -ића м покр. 2. (обично у ген. мн.) коцкарска игра младих у којој 

се користи ситан метални новац; исп. крајцaрица (2). — Младеж се у 

коризме … скупља у недиљу прид цркву, па се играје парића, котача, 

лапке (Варош, Лукић Л., ЗНЖ 25, 297). 

пенез м (ретко ж) (дијал. пјенез) (према нем. Pfenning) заст. и покр. 2. 

(у ген. мн.) етн. врста друштвене игре. — Пенеза. Сједе се унаоколо. 

Маистар сврне туру па њом ошине по руци првог до себе на лијево, па 

му рекне: „Мај ти пенез!” и преда му туру (Варош, Жуљић М., ЗНЖ 10, 

115). 

лончић м 3. а. мн. (обично у ген.) покр. дечија игра у којој су главни 

учесници девојчице, девојке. — Од ови игара не играју се момци ... 

лончића (Слав., Јурић Б., ЗНЖ 13, 267). Млађи се мушкарци играе лопте, 

девојке лончића (Ретковци, Филаковац И., ЗНЖ 19, 170). На испиту после 

игре: „пилићи” и „лончићи” ученици Лалини певали су песму (Стој. Ј. 1, 

7). После ми је причао: како се они играју робова, жмуре, лончића и 

других игара (Весел. 11, 195). (Срем, Вук, Рј.).  

И у овим случајевима постоји поклапање у облицима генитива једнине и множине, али 

је јаснија разлика у изговору (акценту), па се поставља питање да ли се назив 

употребљава у једнини или множини.  
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7.8.3.2. Проблем са одређивањем основног облика у овим случајевима може бити 

последица малог броја примера у корпусу, који служе лексикографима да дефинишу 

лексему. У неким случајевима су лексеме потврђене само у појединачним примерима, 

што некад није довољно да би се уочила множинска природа лексеме. 

7.8.3.3. Нешто је јаснија ситуација у називима учесника игара. Њих је најчешће 

већи број, па се у именовању јавља сема плуралности. У корпусу имамо неколико 

примера за учеснике у играма, а забележили смо и лексему којом се именују и игра и 

њени учесници:  

барјачкиња ж (обично у мн.) учесница у једној дечјој игри.  

јелачкиња ж 1. девојка висока и витка као јела. 

2. (обично у мн.) учесница у једној дечијој игри. 

кобила ж 9. мн. нар. обичајна женска игра која се игра током беле 

недеље, учеснице у тој игри. 

Упркос томе што анализа показује да називи познатих игара махом немају 

множински облик, сматрамо да тумачење ових облика као множинских има упориште и 

у семантици, јер се они могу посматрати као потенцијално множинске речи. То значи да 

већи број учесника, понављање неке радње, већи број реквизита који се употребљавају и 

сл. могу утицати на нашу перцепцију те игре, те говорници могу да препознају називе 

ових игара као множинске облике. 

 7.8.4. Кратке народне умотворине 

7.8.4.1. Множинске лексеме које се употребљавају у загонеткама и играма речи за 

нас имају посебну вредност, јер су у питању махом измишљене речи, које немају своје 

значење, већ га преузимају од речи на коју се односе. Уколико реч која се погађа има 

множински облик, и загонетка ће га имати. На тај начин се онај који погађа упућује на 

облик непознате речи:  

вијалица ж покр. 2. мн. у загонеткама: виле; исп. вијанице. 

вијанице ж мн. само у загонеци: жито и жетва; исп. вијалица (2). 
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врчеле ж мн. само у бројаници, без одређеног значења.  

гледавчић м (обично у мн.) у загонеткама: око.  

гледанчић м (обично у мн.) у загонеци: в. гледавчић.  

живиљићи м мн. само у загонеци: прасад, прасци. 

живорићи м мн. само у загонеци: прасад. 

живуљићи м мн. у загонеци: прасад, прасци. 

зијавчићи м мн. у загонеци, о устима. 

ката-мрави м мн. у загонеци, о људима. 

катаризе ж и катаризи м мн. у загонеци, о пастирима који чувају овце. 

керекендије ж мн. само у загонеци, о ногама у мачке. 

клепов, -ова м покр. 3. мн. у загонеци, о ушима. 

кокови м мн. у загонеци, о роговима. 

мисле ж мн. у загонеци, у вези са речи “тисле”, о гуслама; исп. дисли. 

мисли-гусле ж мн. у загонеци, реч без одређеног значења. 

мрљавчић м (обично у мн.) у загонеци, нејасно значење. 

огледавчићи м мн. у загонеци, о очима. 

катареци м мн. у бројаници, без значења. 

квочићи м мн. (у игри речи, према „мачићи”) пилићи, пилад. 

мисли ж мн. у загонеци, у вези са речи “дисли”, о гуслама; исп. мисле. 

баканци, баканаца м мн. у загонеци, о саоницама.  

Ова релација између загонетке и одгонетке се добро види у примеру:  

пaриза ж покр. у загонеци а. о игли за шивење. — Пара париза | све село 

нагизда, | а себе не може (НЗаг Нов., 69). б. мн. о маказама. — Пођох 

пућем распућем, | нађох ризе и паризе; | нит. су ризе ни паризе, | него 

Турске рукавице. … Ножице (Вук, Рј., под пуће). (НЗаг Нов., 144; РЈА).  

Загонетка се јавља у једнини уколико се односи на реч са регуларном категоријом броја, 

док се у другом случају јавља у множини, јер се односи на именицу плуралија тантум. У 
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примерима из загонетака уочавамо да овај множински облик не мора да се односи на 

плуративе и плуралија тантум, већ може и на просту множину. Међутим, пошто је у 

питању облик који се искључиво јавља у том контексту, он је обавезно дефективан, 

стога припада нашем корпусу. Тако би било и у обрнутом случају, облик загонетне речи 

би нас упутио на број одгонетке. То нам потврђују и две речи из општег лексикона које 

се употребљавају у загонеткама – пошто су њихова разрешења множински облици и ова 

значења су обележена као множинска: 

перо с 11. мн. у загонеткама а. зуби. б. шарке причвршћене на довратку. 

в. кравље уши.  

петлић, -а и петлић, -ића ијек. пјетлић, -а и пјетлић, -ића м 9. мн. у 

загонеци, о пет прстију на нози.  

Будући да се загонетке јављају само у том једном облику, оне јесу праве 

плуралија тантум. 

7.8.4.1.1. Ипак, пронашли смо неколико примера који су у супротности са нашом 

претпоставком о обавезној релацији категорије броја код загонетке и одгонетке. У овим 

примерима загонетка има множински облик, али одгонетка нема:  

котареса с мн. (у игри речи према „небеса”) котар (4а), котарица.— 

Седи, бако, у котареса, да те вучем на небеса (Вук, Рј.). 

перундије ж мн. само у загонеци (о морнару).— Морнар. Миш се пење уз 

кутију низ кутију, | ките бере, ките веже, | пендије, курундије, | прстом 

пером ромајлије … В. Врч. има трећу и четврту врсту овако: „курундије, 

перундије, страном брдом Романијом” (НЗаг Нов., 137).  

Лексема котареса има овакав облик јер је посреди игра речима, да би се добио 

стилски ефекат употребом риме. Облик перундије завређује нашу пажњу из неколико 

разлога. Прво, у питању је лексема која се среће само у овом облику, само у овом 

примеру. Такве су и друге лексеме из ове загонетке: курундије, пендије. Оне у РСАНУ 

нису обрађене као речи са дефективном парадигмом. Друго, ако погледамо целу 

загонетку, не можемо са сигурношћу да утврдимо да ли се ове речи односе баш на 

одгонетку. Уколико се односе, требало би их све обрадити као речи са регуларном 

категоријом броја. Уколико су употребљене из стилских разлога, не односе се на 
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одгонетку, дакле, непознатог су значења, требало би их обрадити као речи плуралија 

тантум, тако да се код све три одреднице истиче само множински облик.  

7.8.4.1.2. Релација коју смо уочили између загонетке и одгонетке може се 

препознати и код оних множинских речи које се срећу као атрибутиви и односе се на 

неку другу реч која је или множинска, или се у том случају употребљава у множини.  

вијеница ж покр. 2. мн. (у атрибутској служби уз реч „тканице”) које су 

украшене вијеном; исп. вијено
2
.  

вигоље ж мн. покр. оно што се миче (о рукама).  

вучкулије ж мн. само у изразу: гаће ~ покр. гаће које се везују учкуром.  

канатлије ж мн. покр. (као апозиција уз именицу токе) в. канат
1
 (4б).  

колајлија ж заст. и покр. 1. (мн.) в. колалије (1а), која има облик круга.  

лозаш, -аша м 2. (обично у мн. и атрибутској служби) врста чарапа са 

извезеним шарама до глежања. 

Слично је и у примеру носица, чији се множински облик тумачи слагањем са речју 

„саонице”:  

носица ж покр. 2. мн. (због слагања са „саонице”) нераспр. терет за 

ношење(?). 

 7.8.4.2. Следећа подгрупа су речи које су у РСАНУ дефинисане као речи нејасног 

значења:  

јанкоше ж мн. покр. нејасно значење. 

језови м мн. етн. покр. нејасно значење. 

клобутине ж мн. покр. нејасно значење. 

објага с мн. покр. нејасно значење. 

Оне су блиске измишљеним речима јер им не знамо право значење, али су њихове 

контекстне реализације везане за општи лексикон. Будући да је тешко или у неким 

случајевима немогуће утврдити које им је значење, такође је тешко утврдити имају ли 

сему плуралности у том значењу и имају ли облик једнине. Говорници не посежу за 
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стварањем и употребом нетранспарентних облика, осим уколико не постоји жеља да се 

изазове реакција саговорника, било да су у питању хумористички ефекат, наглашена 

индивидуалност, маштовитост и сл. (исп. Шмид 2008: 15).  

 7.8.4.3. Лексеме о којима смо говорили у овом одељку су изузетно занимљиве за 

истраживање. Њихов множински облик није последица сема плуралности, будући да 

оне ни немају своје (право) значење; облик је преузет од речи на коју се односе и у 

случајевима да су оне у облику множине, невезано за врсту (права множина, плуратив, 

плуралија тантум), тај облик ће обавезно бити множински.  

7.8.5. Називи митских бића и празноверице  

7.8.5.1. Наредну групу чине називи за митска бића и празноверице. 

Претпоставили смо да ћемо се код назива за митска бића сусрести са номенклатурном 

множином, јер би се множинским обликом именовала врста натприродних бића. 

Међутим, дефиниције у нашим примерима су оповргле ову претпоставку. Тако 

бележимо примере букумире, пенати, силфе, силфи, силфиде, односно плуративе 

душманица = душманка, елф, орисница, лар:  

букумире ж мн. покр. према народном веровању, добронамерна 

натприродна бића која живе по горама или поред вирова.  

силфе, силфа ж мн., силфи, силфа м мн. и силфиде ж мн. грч. мит. 

лагана, провидна ваздушна бића мушкога и женскога рода која су 

представљала стихију ваздуха, духови ваздуха, вилењаци, виле.  

елф м (ген. мн. елфа) (нем. Elf) (обично у мн.) мит. ваздушасто 

натприродно биће, дух природе, обично благонаклон према људима, 

вилењак (првобитно у германској митологији).  

лар м (лат. lar) мит. (обично у мн.) староримски бог заштитник куће и 

земљишта које припада кући, породици; бог заштитник неког рода, неког 

града и др.  

У овој групи забележили смо и различите лексикографске поступке у РСАНУ и 

РМС приликом дефинисања лексеме пенат и . У РМС је дата као плуралија тантум:  

пенати м мн. лат. у старих Римљана домаћи богови, заштитници 

породице и државе.  
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док је у РСАНУ дефинисана као реч са регуларном категоријом броја:  

пенат, -ата м (мн. пенати) (лат. Penates) 1. мит. староримско божанство 

које је имало улогу заштитника куће и породице, рода или града.  

2. нераспр. породично огњиште, кућа, дом (Вуј. 6). 

Примери којима се илуструје примарно значење су углавном у множинском облику:  

Ти идоли и пенати, што олтаре | ваше пуне (Њег. 11). Свака је породица 

имала своје богове заштитнике, који су се звали пенати (Пауш П. 1, 231). 

И она дрхтећи скочи, јер жељну достиже мету, | и пође пенату Зевсу, да 

жртву принесе свету (Митр. М. 1, 137). Био је још млад … преурањени 

гост за пировање међу покојним пенатима на Олимпу словенске лирике 

(Калан Ф., Књиж. 8, 73). Света реко [Брегалнице] где се огледнула слава, | 

Омађијан народ донео је на те, | С побожношћу жреца и гордошћу лава, | 

Своје беле орле и своје пенате (Дуч. Ј. 3, 50). Остављам нашу писанију … 

чекајући писмо по пошти књигоноши од пената и лара завичајних (Вин. 5, 

171). У свакој боци, у кућици прозирној [је] по један будни лар, у другој 

по један пенат срдити (Мар. Р. 4, 166). (Енц. Просв.; Лекс. ЈЛЗ). 

Видимо да је у питању позајмљеница која у латинском језику има само множински 

облик; сматрамо да је требало на неки начин обележити ову лексему као множинску, 

што је изостало у обради у РСАНУ. 

За нас су посебно интересантни примери мани и Моире, Мојре, који имају 

плурални облик, као и лексеме (од којих су настале) у језику даваоцу (Manes, Moirai). 

Плуралност је последица већег броја ентитета на које се оне односе – сени покојника 

којима се указује поштовање (код старих Римљана); загробни свет са добрим духовима 

покојника и по грчкој митологији три сестре које људима одређују судбину. И код 

лексеме Моире уочава се дистинкција значења у односу на једнински облик; у овом 

случају апелативизацијом и сингуларизацијом настаје значење моира оно што (по 

веровању) предодређује шта ће се збити; оно што је унапред (некоме) досуђено, 

одређено.  

У литератури смо пронашли тумачење Веселина Чајкановића који каже да су виле 

задржале свој старински карактер демона природе и да се по правилу јављају увек у 

множини. Такође, он сматра да колективно схватање светаца и демона показује старину 

и примитивност, и указује на то да се најпримитивнији демони јављају обично у 
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множини (Чајкановић, 1973: 153, 246, 300). То значи да се у најстаријим изворима не 

јављају индивидуализирано, већ се то дешава касније, кад добијају имена и почињу да 

делују самостално (И.: 246). Наши примери потврђују ову претпоставку о опозицији 

колективно–индивидуално.  

7.8.5.2. Код лексема којима се означавају празноверице доминирају примери за 

враџбине и чини; ове лексеме садрже у свом значењу понављање поступака који се 

примењују при врачању, односно већи број предмета који се у тој прилици 

употребљавају. Могуће је именовати сингулатив у овим случајевима, али се ове речи 

углавном јављају у множинском облику: вештичарије ијек. вјештичарије, млађије, 

моћи, насјелине, сијери, чари, чини односно плуративи врачалија, врачанија, 

врачарија, враџбина, мађија, манђија, сихир (напрата и напрата се понекад јавља у 

множини у овом значењу):  

„Не мучи се, не ударај ћордом | По плећима одметник Илије, | Већ му удри 

вранца од мејдана, | Одс’јеци му гриву од вранина, | У гриви су моћи 

Илијине” (НП Херм. 1, 544). Из почетка је мислио да су то чари какви 

(Шим., РМС). Магда, као све то унапред знајући, да ли из искуства или ... 

враџбина, одмах би јој квасила чело водом (Станк. Б. 3, 141).  

У овој групи забележили смо и лексему код које се множинска компонента 

значења заснива на резидуалности: изјед м и изјед м и ж; у РСАНУ је забележено 

значење под 3.: мн. празн. нека пихтијаста маса, која по народном веровању 

представља вилин избљувак:  

Од изеди се замешује тесто кад се у планини или пољу нађу изеди (т.ј. оно 

што вила избљује). Изеда има … беле боје (то је пихтијаста маса беле 

боје) … и црвене боје (пихтијаста маса црвене боје) … Изеди се налазе на 

стаблу, листу, пољу (Ђорђ. Т., Кар. 1903, 125). Кажу да се каткад вештица 

побљује. Та њена бљувотина налази се зором по раскршћима и зове се 

изеди. Ово дају болесницима за које мисле да су од вештица изедени 

(Бачка, Радон. Н.). 

7.8.5.3. Фолклорну лексику смо издвојили као посебну групу јер нам је била жеља 

да прикажемо мање познате и мање фреквентне лексеме у савременом језику. Осим 

назива за празнике који су у активној употреби и понеке дечије игре, преостали примери 
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захтевају детаљнију анализу да би се утврдила сема плуралности, која је у основи 

њиховог множинског облика. У већини случајева препознаје се мултипликативност, те 

би овакве лексеме требало дефинисати као плуративе. Ипак, сматрамо да код лексема 

које нису фреквентне, које су једнозначне, не треба по сваку цену успостављати 

једнински облик, чак и ако њихова семантичка структура исказује сему плуралности на 

којој се базирају плуративи. Ово ћемо имати у види приликом израде Речника 

множинских речи.  

7.9. Ономастика 

Ономастика представља грану лингвистике која изучава систем властитих имена. 

У литератури је уобичајено да се за властита имена наводи да се најчешће јављају у 

једнини, да је за њих карактеристична сингуларност, те се ова област везује за појаву 

именица сингуларија тантум. Једнински облик у ономастици у вези је са функцијом 

имена – оно се односи на јединствен и конкретан ентитет, па чак и у случајевима да 

више различитих ентитета носи исто име, они су посебни и разликују се међусобно, те 

их није могуће означити једним множинским обликом. Ипак, у српском језику (али и у 

другим језицима) јављају се и имена која имају облик множине. Овакав ономастички 

систем плуралских ликова је жив и стабилан (Шћепановић 2000: 251). Плурални облици 

су и у ономастици последица концептуализације, као и механизама у језику и мишљењу 

(метафора, метонимија), дакле, њима се не означава већи број ентитета са именом у 

једнини, већ један ентитет у чијем се имену препознају елементи плуралне мотивације. 

За неке проучаваоце (Ћесликова 2007) оваква множина се, због специфичних особина 

референата, посматра управо као плуралија тантум, а не као множина, што посебно важи 

за онимизацију апелатива (Ћесликова 2007: 88). Ћесликова истиче да се у ономастици 

множинска имена јављају у два случаја – када није могуће направити име у једнини 

(нпр. од Карпати) и када је могуће употребити облик у једнини, али се на тај начин он 

више не доводи у везу са онимом на основу кога смо га успоставили (нпр. Брда – Брдо) 

(Ћесликова 2007: 89). Она такође сматра да имена имају само дефективну категорију 

броја, или сингуларија или плуралија тантум (И., 91). 
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Прегледом лексема у корпусу утврдили смо неколико типова плуралских онима – 

множински облици јављају се у именима места (насељених места, планина, острва, 

држава), сазвежђа, манастира (називе празника смо обрадили у оквиру фолклорне 

лексике) итд. За означавање различитих онима користили смо комбиновану ономастичку 

терминологију према (Шипка 2006: 146; Шимуновић 2009; Вуковић 2007; Шћепановић 

1997б), препоручену терминологију Међународног савета за ономастичке науке 

(International Council of Onomastic Sciences – ICOS)
111
, као и терминологију према 

Подољскаја (1978). 

У зависности од тога које референте именују, плуралне ониме можемо поделити 

на неколико врста:  

7.9.1. Топоними – Као што смо већ напоменули, и за топониме је карактеристичан 

облик једнине. Према речима Анта Јурића (Јурић, 2010:135), „Toponimizacija je … proces 

… koji započinje prvim spomenom riječi u svrhu orijentacije u prostoru i završava se, nakon 

niza mogućih međufaza, njezinom potpunom desemantizacijom i svođenjem na semantički 

nebrojiv oblik pojedinačnosti”. Наш корпус потврђује да тај „облик појединачности” може 

да буде и множински. У оквиру топонима анализираћемо и називе за насељена места 

(ојкониме), села (комониме), градове (астиониме), делове града (урбанониме), улице 

(ходониме), називе планина (орониме), острва (несониме), називе области (хорониме). 

Поделу смо начинили на основу лексикографских дефиниција. Свесни смо да постоји 

велика вероватноћа да су наведена места променила свој административни статус, од 

тренутка када су забележена у речницима до данас, али сматрамо да то не утиче на наше 

истраживање. Такође, из корпуса нисмо изузели примере који се односе на места у 

бившим југословенским републикама (пре свега се мисли на Хрватску, Црну Гору, 

Босну и Херцеговину). У зависности од референата које именују, издвојили смо следеће 

подгрупе: 

 7.9.1.1. У РСАНУ су као места дефинисани:  

Гаћице, Гачице, Горанци и Горанци, Горице, Горичани, Горјани, 

Горњани, Грмљани, Делнице, Долови и Долови, Дољани, Дреновци, 
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Завидовићи, Извори, Краљевине, Крижевци, Милошева скакала с, 

Наталинци, Наци.  

Употреба лексеме „место” у дефиницијама је неинформативна. Читалац не добија 

податке о карактеру имена (да ли је административно или географско), као ни о томе да 

ли је именовани простор насељен. Из тог разлога наведене примере нисмо означили 

прецизнијим ономастичким термином.  

Интересантан је назив Милошева скакала. Множински облик овог назива 

можемо протумачити на основу дефиниције:  

Тако се зове једно мјесто у Јадру код Гњиле гдје имају четири камена 

ударена у земљу: два одакле кажу да је Милош (Обилић) скочио, а два 

гдје је скочио (Вук, Рј.).  

Дакле, име се односи на четири камена, тј. неколико ентитета, и то се огледа у 

множинском облику имена. 

У дефиницијама за имена Гаћице, Гачице, Горанци и Горанци, Горице, 

Дољани уочавамо да се дефинисано име односи на више различитих референата (име за 

неколико места / неким местима / неких места / више места / многих места у нашој 

земљи). Наглашавамо да у овом случају плурални облик одреднице не утиче на 

дефиницију, и обрнуто. Као што смо већ напоменули, могуће је да више различитих 

референата има исто име; у овом случају то име има множински облик. 

7.9.1.2. Називи за насељена места (ојконими), у које смо сврстали имена: села, 

варошица, вароши, градића и градова: 

називи села: Адашевци, Бабе, Бадовинци, Бајице, Бани, Баре, Бери, 

Бечићи, Бошњани, Буђановци, Вражогрнци, Гвожђани, Горани, 
Границе, Грачани, Дучаловићи Зеоке, Јањила с, Лакташи, Љевишта 

с, Опанци.  

И код имена села Баре, Бошњани, Горани и Границе на основу дефиниција видимо да 

се односе на више референата. 

називи варошица: Владимирци, Власанице, Власотинци, Жабари  
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називи вароши: Беране, Винковци  

називи градића: Бранеговићи, Нашице  

Назив Бранеговићи се односи на зидине, остатке градића у околини Ваљева. Сема 

резидуалности је ретка у називима насељених места, и обично се јавља у значењу 

рушевина града, његових зидина. Забележили смо и пример Дуке за рушевине римског 

града Докле(ј)е.  

називи градова: Карловци, Млетке, Млеци и Млеци, Мљеци и Мљеци, 

Мнеци
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називи насеља: Купари м мн. насеље близу Дубровника, познато 

туристичко место.  

 Пример Млеци и Млеци и његове варијанте Млетке, Мљеци и Мљеци и Мнеци 

спадају у егзониме – топониме у иностраној области, чији се облик разликује од оног у 

језику те области. Белић наводи ову именицу као пример за страну реч која је постала 

плуралија тантум због гласовне форме у којој је позајмљена, иако у језику даваоцу нема 

множински облик (Белић 1999: 216). О овој појави ће бити више речи у поглављу о 

позајмљеницама. 

7.9.1.3. Забележили смо и примере за делове града и улице (урбанониме и 

одониме): 

Казази м мн. део старога Сарајева, источно од Бегове џамије, где су се 

налазиле казаске, гајтанџијске радње (Шкаљ. А. 2). 

теразије ж мн. тур. 2.  Теразије  најужи центар Београда. 

шумица ж 2.  Шумице  мн. назив једног краја Београда. 

Први пример се може протумачити метонимијом – део града где се налазе казаске 

радње (множина) → Казази (множина), док за Шумице претпостављамо да назив има 

везе са чињеницом да се у том делу града налази мања шума, дакле, мањи шумовити 

делови. Мотивацију Теразија није могуће утврдити само помоћу лингвистичких 

података; на основу историјских података утврдили смо да име потиче од кула за воду, 

                                                           
112

 Ови називи се односе на град Венецију, али и на државу Млетачку републику. 



 

220 
 

које су се у турско време налазиле у том делу града (Милићевић 1903: 48). Било их је 

три, и све заједно су Турци звали „Теразије за воду”. Једино Скок (Скок 1973 s. v. 

terazija) бележи значења: чесма где је вода доведена чунцима до другамо и резервоар из 

кога се вода развози. Дакле, и назив Теразије настао је метонимијом, према делу града 

где су се налазиле теразије за воду. Овде потврђујемо да је метонимија у ономастици у 

вези са лексикализацијом множинских облика, те да је један од продуктивнијих начина 

настанка множинских имена (Дегтјарјов 1982: 76).  

7.9.1.4. У корпусу смо пронашли и неуобичајен пример да се једнински облик 

ојконима понекад јавља и у облику плурала код покрајинског назива за град Никшић – 

Нишићи:  

Ражљути се Петровићу Саво … | Најпро ситну књигу начинио. | Те је 

шаље граду нишићкоме, | Попу Ћуку у Нишиће равне (НП, БВ 1902, 56). 

А он ти љетос … на његову злу срећу и наш црнобраз, одгерељај нешто 

послом на пазар у Ни’шиће (Нев., СКГл 19, 642). 

Први пример је посведочен у народној поезији, па би се множински облик могао 

протумачити као последица метричке структуре (наставци за множину у српском језику 

су увек вокали), док у другом случају морфосинтаксички облик оставља могућност да је 

у питању именица средњег рода једнине Нишиће. Сличан облику Нишићи је и облик 

Никшићи, који није забележен у РСАНУ, али смо у народној поезији пронашли потврде 

за њега:  

Скоро ћ’ Ибро у Никшиће поћи (НП Вук 4, 382). Одатле ћеш, Ибро, у 

Никшиће (И., 384). Подиже се Осмо у Никшиће, | У Никшиће у своје 

пунице (И., 24).  

И њега можемо протумачити двојако. У сваком случају, сматрамо да су овакви облици 

последица броја слогова у стиху, маркирани су и имају ограничену употребу, за разлику 

од књижевног, немаркираног облика Никшић који се јавља у једнини
113

.  

Много веће колебање имамо у употреби назива Пљевља. Иако и у Правопису и у 

Нормативној граматици стоји да је ово именица средњег рода множине, питање је мало 
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сложеније и више пута је било предмет расправе лингвиста. Аница Шаулић (1962: 402) 

множински облик тумачи као последицу утицаја назива у суседном дурмиторском крају, 

али и лексемама Плевљак и пљеваљски, одакле се преноси формант а (И.). На основу 

прегледа литературе и теренских истраживања, она сматра да је најоправданији 

једнински облик Плевље, уз допуштање ијекавског облика Пљевље, будући да се то 

место налази у ијекавској зони (И., 403). 

Са мишљењем које износи Станојчић (Станојчић 2010: 121; пренето из Поповић–

Станојчић 2002) да су „Карловци име једног града добијено по множини становника” не 

можемо се сложити, јер би се такво тумачење могло применити на било које име града. 

Претпостављамо да се мислило на људску заједницу, коју и (Франчић 1988: 57–58) 

сматра за важан елемент мотивације ојконима. Она наводи да се плурални онимски 

облици односе искључиво на насељена места, а да се касније „razvijajući se, sela … 

počinju nametati svojom cjelinom, te postupno iz svijesti korisnika ojkonima nestaje polazni 

motiv pluralnog imenovanja, pa isti ojkonim počinje da označava mjesto, lokalitet” (И., 57). 

Код тумачења имена насељених места важна је и етимологија, али и ванлингвистичке 

информације (историјски, политички, етнографски подаци и сл.). За наше изучавање 

није неопходно да прецизно утврдимо порекло плуралности сваког назива који смо 

забележили, већ да наведемо различите моделе плуралне номинације у ономастици.  

7.9.1.5. Набројаћемо неке продуктивне суфиксе који се срећу у топонимима; 

навешћемо и нека тумачења проучавалаца значења ових суфикса: 

Суфикс -(ов)ци је карактеристичан за панонско подручје и јавља се у називима 

који су мотивисани антропонимима, те можемо претпоставити да значе „људе који 

потичу од особе”, чије се име налази у основи ојконима, односно у основи им је нека 

именица (нпр. фитоним), па се доводе у везу са некаквом заједницом која је насељена у 

крају исказаном том именицом (Франчић 1988: 57). Лубаш износи претпоставку да су до 

XIII века то имена становника која су касније претворена у називе места која су они 

заузимали (Лубаш 1968: 123).  
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Суфиксом -ићи се у топонимима обележавају некадашња задружна насеља 

(Шћепановић 2000: 251). Њега срећемо и у црногорској топонимији као последицу 

плурализације облика на -иће (И., 251), односно у динарским пределима, што се тумачи 

географским и социјалним околностима, који су условили заједнички живот појединих 

родова (Шимуновић 1986: 187 према Шћепановић 2000: 251).
114

 

Суфикси -ане и -аре су посебно занимљиви јер се код имена места на овај 

наставак уочава несигурност говорника да процене ког су рода и броја. У већини 

случајева то су називи села, што може утицати на неутрумизацију (Милановић 1963а: 

150–152).  

Суфикси -ане, -ићи и -ци показују да су се у средњем веку именовале људске 

групе и заједнице (Пешикан 1983: 18). У почетку су називи означавали људе пореклом 

од неке особе, па се то преносило на место које су насељавали (Лубаш 1968: 125). 

Множински облик се доводи у везу са људском групом; губљење значења групе у корист 

места је у основи постепеног процеса структурализације (И., 126).  

7.1.9.6. Ојконими могу бити мотивисани другим онимима. Често су то 

антропоними, фитоними, зооними.  

7.1.9.7. Као посебан тип издвојићемо оне називе који су настали од старих 

дуалских форми. Некадашњи облик двојине у овим називима условљен је семом изгледа 

појма који се именује. Денотати садрже два сегмента, што је у време постојања 

категорије дуала узроковало да име денотата буде дуалско. Са нестанком категорије 

двојине, називи су модификовани и уклопљени у савремени систем нпр.: Кута, Рудежа 

и Рубежа су именице средњег рода множине, а биле су мушког рода дуала (Маројевић 

1981, Маројевић 1982), и ми их издвајамо као посебну групу управо због тога што би се 

данас приликом номинације плуралност одржала, али би неки називи имали другачији 

облик: Дола и Долови нпр. (исп. Јурић 2010: 144).  
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7.9.1.8. Можемо уочити да се код неких назива јавља двородност, али још је 

специфичнија за ову групу појава паралелних једнинских облика. Аница Шаулић (1962: 

399) констатује да властита имена мање мењају морфолошки и фонетски облик и да се 

задржавају у истом облику док се не замене неким другим. С друге стране, (Шимуновић 

1972: 168) сматра да „singularizacija prati promene prilika u razvitku naselja”, док Храсте 

сматра да „narod sva ova imena pojednostavljuje i da se ide za tim da od pluralia tantum 

napravi singularia tantum analogijom prema imenima drugih mesta koja su singularia tantum” 

(Храсте 1938: 267). Примере модификација у нашем корпусу можемо тумачити на више 

начин. Први је у вези са општом ситуацијом у језику, где се тежи да се уклони 

дефектност и постигне склад увођењем елемента који недостаје. Друго је у вези са 

поистовећивањем имена места са појмовима ’место’, ’село’ и сл. који су једнинског 

облика (ово је посебно изражено код оних модификација које су уједно и 

неутрумизације, какве бележимо код плуралних облика женског рода на -е, исп. Беране 

и Гњилане). Према речима Анђеле Франчић (1988: 57) „Procesu singularizacije pripomogla 

je i administracija zamjenom pluralnih dočetaka singularnima i unošenjem tako promijenjenih 

imena u službene spise”. Такође, на основу неких анализа у литератури можемо уочити да 

лексикографи често не воде довољно рачуна о облику одреднице, па многе не бележе у 

плуралној форми, иако је такав облик уобичајен за говорнике тог краја. Тако Франчић 

(1988: 57–58) наводи да се у РЈА плурални примери из истог извора тројако наводе: у 

плуралној, сингуларној и у обе форме (Лопатинци, Михаљевац, Трновец и Трновци).  

Интересантно је тумачење Алије Наметка (Наметак 1955: 114) да „sela i mjesta 

koja su udaljenija od željezničke pruge bolje čuvaju svoje pluralne oblike”. Своју тврдњу он 

поткрепљује чињеницом да у другим случајевима кондуктер најављује станице и крати 

или модификује њихова имена, па их, између осталог, преименује у једнински облик 

(Љешево уместо Алешеховићи, Бачевић уместо Бачевићи, Метковић уместо Метковићи).  

7.9.1.9. У корпусу смо забележили невелик број примера за називе планина и 

острва:  

Алпе и Алпи, Букови, Вратла с, Горјанци, Динариди, Караванке, 
Комови, Кордиљери, Лопари  
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Од наведених примера Букови, Вратла, Комови и Лопари означени су у 

дефиницији као планина. Преостали називи су описани као планински систем и 

планински венац. Изглед планина се често тумачи низом венаца, ланаца (потврда за ову 

тврдњу су и значења лексема ланац 4. низ међусобно повезаних планинских висова или 

брда, планински венац и венац 15. а. геогр. део планине у коме се сучељавају њене 

стране и 15. б. геогр. планински ланац). Уочавамо сему понављања која је неопходна за 

плурално обликовање ових појмова. Сличан пример имамо и у вези са називима 

острвских скупина – код њих се такође уочава сема мултипликативности. За скупину су 

неопходна два острва, али њих најчешће има више, некада и више стотина. За њихов 

назив је карактеристично да може бити двојак – у употреби су синтагме са чланом 

„острва” (Хавајска острва, Малдивска острва, Канарска острва, Маршалска острва, 

Соломонова острва и сл.), или њихове елидиране варијанте Хаваји, Малдиви, Канари, 

Маршали, Соломони. Интересантно је напоменути да неки архипелази такође 

представљају и називе за државе. У овом случају уочавамо да немају све острвске 

државе плурални назив (нпр. Јапан, Јамајка), док друге имају (Малдиви, Сејшели, 

Кирибати, Филипини). То значи да је у концептуализацији неких од ових појмова 

множина битан елемент, док код других није. Упркос томе што неки називи острва или 

острвских држава имају множински назив, немогуће је успоставити једнински облик, 

чак ни као сингулатив, којим би се именовало једно острво. Тиме су ови оними 

најсличнији правим именицама плуралија тантум. Ванлингвистички разлози нам указују 

на то да је употреба плуралних облика логична у случајевима назива планина и острва. 

Логична је, јер је мотивисана изгледом ових географских облика. 

Протумачићемо интересантан пример у вези са називима острва и острвских 

држава. У питању је име Хаваји, које смо забележили у ЕК:  

Odlazi u Njujork gde godinu dana u Teatru La Mama kod čuvene Elen Stjuart 

igra i režira, zatim na Havaje gde je na Fakultetu za pozorište i ples diplomirala 

na temu pozorišta Azije (ЕК, Политика 14. 9. 2006). U svetski poznatim 

turističkim centrima kakvi su Havaji, Mauricijus, Kanarska ostrva, Kuba, 

Venecuela (ЕК, Политикин магазин, 2001). Erik Dreksler je, u uvodnom 

izlaganju na konferenciji o sistemskim naukama, na Havajima 1996. godine, 
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najavio da će se polaziti od jevtinih sastojaka, kojih ima u izobilju (ЕК, 

Политика 27. 8. 2000). 

У српском језику у питању је плурални облик који се перифрастично јавља и као 

Хавајска острва. У енглеском језику назив Hawaii јесте име највећег острва у истоименој 

америчкој савезној држави. Као што запажамо, наставак -i се поклапа са наставком 

множине у српском језику, те се ова реч приклонила множинским речима. Сматрамо да 

је ова појава узрокована поистовећивањем имена једног острва и острвске групе, да је 

наставак -и био само додатни мотив за плурализацију облика. С друге стране, назив 

другог острва Мауи (Maui) у српском језику се јавља у једнини, упркос идентичном 

наставку. Овај назив је свакако мање познат говорницима од облика Хаваји, што такође 

може бити један од разлога због чега се јавља у једнини. Такође, фонетски склоп ове 

речи јесте необичан за српски језик. Још једно од тумачења везано је за чињеницу да се 

тај назив односи на конкретно острво, а не и на острвску групу, какав је случај са 

именом Хаваји у српском језику (у ЕК нисмо нашли потврду за употребу једнинског 

облика Хаваји, осим као колоквијални назив острва Свети Никола у близини Будве у 

Црној Гори). Можемо направити паралелу и са називом шпанског острва Тенерифе. 

Обично се овим именом називају сва Канарска острва, па се једнински облик Тенерифе 

тумачи као множински облик женског рода, или се модификује у други множински 

облик – Тенерифи, односно једнински облик Тенерифа. Према Правопису (2011) 

Тенерифе је именица женског рода у множини, али се дозвољава и једнински облик 

Тенерифа, такође женског рода
115

.  

Из свега наведеног можемо закључити да је за плурално именовање архипелага и 

планина веома важна сема изгледа и да се мноштво острва и повезаност висова и брда у 

језику често концептуализује у виду множинског назива.  

7.9.1.10. У корпусу смо забележили и називе за области:  

Бихаћи, Брда, Бобани, Кастела, Каштела, Конавли, Конали, Кртоле, 

Маине и Маине, Маини и Маини, Пољица  

                                                           
115

 У хрватском језику се тумачи као именица мушког рода у једнини – Tenerife, Tenerifea, Tenerifeu 

(Хорват 2015). 
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 и појединачне примере:  

Бритвићи, -ића м мн. поље у Брдима у Црној Гори (Вук, Рј.).  

Гвоздена  Гвоздена  врата с мн. део Ђердапске клисуре, испод острва 

Адакале (Енц. Просв.).  

Медњаци, Медњака м мн. поток и брдо у Јадру, између села Тршића и 

Клубаца.  

7.9.1.11. Као посебну групу ћемо издвојити називе племена и братстава. Она се 

налази на граници између етнонима и топонима:  

Бањани, Бјелице, Бјелопавлићи, Брајићи, Братоножићи и 

Братоножићи, Васојевићи, Вражегрмци, Груде, Дробњаци, Клименти, 

Корјенићи, Косијери, Кривошије, Кршћени, Кучи, Маине и Маине, 

Маини и Маини, Његуши, Озринићи  

То се уочава у начину дефинисања ових лексема – у већини примера употребљена је 

формула „племе и област”; једино су у примеру Његуши ова два значења раздвојена.  

Код презимена у множини која се односе на име места, племена и сл. употреба 

множинског облика заснована је на истом својству (истом презимену), које се односи на 

више људи (исп. Лилић 1984: 312). Примарна употреба множинског облика презимена 

није стилистички обојена, али у функцији именовања неке од наведених ономастичких 

категорија јесте. 

У грађи се издваја један пример дефинисан као презиме које се обично јавља у 

множини:  

Јованац, -нца 1. м дем. и хип. од Јован.  

2. м име.  

3. (обично у мн.) презиме.  

Сматрамо да је погрешно дефинисан; Јованци су вероватно племе или нека 

заједница, презимена су у српском језику у сингуларној форми.  

7.9.1.12. Можемо закључити да је плурални облик топонима најчешће последица 

топономастичких метафора, које се заснивају на изгледу тла, његовом облику и 

размештају (Шимуновић 1972: 197). Имена су мотивисана географском морфологијом, 
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саставом тла, духовном и материјалном културом становника (И., 167). Оними настају 

према географским особинама, фитоними, зооними, антропоними (нпр. породица, 

личност, племе). 

7.9.2. Други тип онима које срећемо у множинском облику односи се на називе 

сазвежђа. Иако сазвежђе означава групу звезда, немају сва сазвежђа назив у множини. 

Наш корпус броји неколико астронима (или космонима). Бележимо неколико примера 

који су име добили по личностима из митологије:  

Близанци
116

 м мн. астр. сазвежђе у Зодијаку; звезде Кастор и Полукс из 

тога сазвежђа; вар. Близнаци; исп. Диоскури.  

и њихова варијанта 

Близнаци м мн. астр. в. Близанци.  

као и други назив:  

Диоскури и Диоскури м мн. 1. мит. у грчкој митологији: близанци Зевса и 

Леде (Кастор и Полидеук или Полукс). 

2. астр. в. Близанци (Енц. Лекс.).  

У овим примерима множински облик је условљен денотатом – односи се на два брата, 

близанце. Дакле, пошто означавају оба брата, лексеме имају множински облик.  

7.9.2.1. Будући да се њима именује звездано јато, Влашићи, Власи, Влачићи, 

Влашчићи, Јолдашићи, Ластори, Плејаде јављају се у облику множине. Уочавамо да 

се чак осам лексема односи на исти појам и да све имају плуралну форму. Забележили 

смо тумачење да се Влашићи односе на синове Волоса (Волошићи) дакле, било је више 

синова (Јанковић 1951: 141). 

 У примерима: 

Волови, Кола с, Велика Кола
117

 с, Волујска Кола с, Кола и Волови  

                                                           
116

 Облик Близанци користи се за назив трећег знака у хороскопу. Ипак, на питање шта је у хороскопу, 
говорник ће највероватније одговорити близанац, у једнини. Слично је и са знаком Рибе. Множински 

облик ће се евентуално употребити као одговор на питање „који си знак у хороскопу?”.  
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плурални облик заснован је на изгледу сазвежђа, које подсећа на плуг и волове, 

односно точкове на колима (Јанковић 1951: 143–144). Назив за сазвежђе Западњаче у 

вези је са положајем звезда:  

Западњаче [су] оне 7 звијезда, те се вазда виде између запада и шјеверо-

запада; непокретне су (Србад. 1877, 16).  

7.9.2.2. Уочавамо да се међу астрономским појмовима јављају и називи 

Зодијака. Веома интересантан пример имамо у синонимима за седмо сазвежђе у 

Зодијаку и истоимени знак за то сазвежђе – Вагу. Именица вага (и Вага) женског је 

рода једнине, док се њени синоними које бележимо у корпусу Веси и Теразије јављају 

у множини. За облик Веси видимо да је застарео и да се више не употребљава, што 

бисмо могли рећи и за облик Теразије:  

Ево имена тих знакова [еклиптике] …: Ован, Бик … Веси (Неш. 1, 468). 

(Сол. 1, 6). 

Множински облик ових застарелих лексема у вези је са перцепцијом појма као објекта 

са два истакнута дела, о чему смо говорили о поглављу о сложеним предметима.  

7.9.2.3. Бележимо и пример да је сема изгледа утицала на множински облик 

лексеме. Три звезде у сазвеђу Орион (у тзв. Орионовом појасу) називају се и Косци, 

Штапи, Штапови, Штапци.  

7.9.2.4. За већину лексема којима се именују сазвежђа карактеристично је да 

садрже елементе народних веровања. Влашиће и Штапце повезује и заједничка 

фолклорна прича – баба којој су отмичари Влашићи украли ћерку, бацала је за њима 

штапове (Јанковић 1951: 145). Вук у свом речнику тумачи ову лексему као „некакве 

четири звијезде, које стоје једна према другој као штапци у пређи” (ВР s. v. штапци). 

Примећујемо да је сема изгледа важна за концептуализацију – назив настаје 

метафоризацијом, док је множински облик у вези са бројношћу појма који се именује 

(неколико звезда).  

                                                                                                                                                                                 
117

 Одредница Велика Кола у РСАНУ има грешком ознаку женског рода; треба да стоји средњи 

род множина. Одредница Кола и Волови нема граматички опис у дефиницији. 
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 7.9.2.5. Бележимо и три примера из астрономске терминологије који се јављају у 

множинском облику:  

Леониде ж мн. и Леониди м мн. астр. рој метеора који се појављује у 

новембру из правца сазвежђа Лава.  

Лириде ж мн. и Лириди м мн. астр. рој метеора са радијантом (тачком 

на небеском своду из које као да се шири такав рој) у сазвежђу Лире.  

Персејиде ж и Персејиди м мн. астр. скуп метеора који се појављује 

августа месеца из правца сазвежђа Персеја.  

Код њих је облик множине мотивисан семом збирности, коју препознајемо у дефиницији 

(рој, скуп), али и цикличним појављивањем метеора.  

7.9.2.6. И у називима за сазвежђа потврђујемо појаву да се плуралним облицима 

супротстављају синоними у сингулару, нпр. Орион и Штапци, Велики Медвед и Велика 

Кола/ Волови, Вага и Теразије. У првом примеру није у питању прави синоним; имена 

Штапци и Косци се односе на звезде у појасу Ориона, не на цело сазвежђе. Дакле, Орион 

се посматра као целина. Такође, име Орион је позајмљеница из грчког језика, што се 

може претпоставити и за семантичку позајмљеницу медвед (Јанковић 1951: 143–144). 

Дакле, специфичност ових реалија огледа се у томе што наведена сазвежђа 

симболизирају групу објеката (Коњавскаја 2000: 101).  

7.9.3. Називе грађевина неки аутори такође сврставају у хрематониме 

(Шимуновић 2009: 375). У нашем корпусу пронашли смо примере за имена манастира 

који се јављају у плуралној форми:  

Бођани м мн. манастир у Бачкој, јужно од Сомбора.  

Дечани и Дечани (често Високи Дечани) м мн. средњовековни манастир 

недалеко од Пећи.  

Ђурђеви Ступови  Стубови  м мн. а. порушени манастир у Србији, код 

Новог Пазара. б. манастир код Иванграда.  

Лепа Вина с мн. (у Вуковом Рј. ж) манастир у Хрватској, југозападно од 

Копривнице.  
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Новаци, -ака м мн.: Новаци … намастир у Србији (доље преко Мораве) 

[пређе манастир, сада црква у селу Новацима, близу Уба, у округу 

ваљевском] (Вук, Рј.‚ са исправком приређивача III изд.).  

Код примера Новаци, видимо да је манастир добио име према месту у коме се налази. 

Плурални назив Ђурђевих Ступова можемо протумачити на основу кула, тј. ступова 

који се налазе у саставу здања. За манастир Дечани Вук бележи анегдоту о Стефану 

Дечанском, на кога се Свети Аранђел сажалио јер је слеп „па се створио у орла и 

долетио те украо његове очи изнад врата и даровао му их, и рекао: „одечи очи”. Онда 

краљ прогледао, и на оном мјесту начинио Дечане” (ВР, s. v. Дечани). Глагол одечити 

има значење „отворити, избечити (очи)”. У РЈА уз одредницу Дечани стоји да је име 

манастира настало од имена места и села где се налази, као и да Дечанин значи „који 

види” (РЈА s. v. Дечани).  

 7.9.3.1. Навешћемо и непродуктивне подгрупе – називе за руднике и бање: 

Бановићи м мн. рудник угља у Босни, у околини Тузле.  

Матаруге ж мн. в. Матарушка Бања.  

Лакташи м мн. село и бања у Босни у долини Врбаса, северно од 

Бањалуке (Енц. Просв.). 

7.9.4. Такође, забележили смо и пример који сматрамо да не би 

требало да се пише великим словом, јер не спада у ономастичке категорије:  

Наполеониди м мн. потомци, наследници Наполеона I. — Кватерник је … 

преговарао … и са самим Наполеоном III, не би ли ослободили Хрватску. 

Он је мистички веровао у „Наполеониде” и њихову мисију у Европи 

(Марј. М. 1, 232). Кватерник … вјерник Наполеонов, он се одвраћа од 

Наполеонида, као што се је одвратио од Русије (Нех. 3, 53).  

Из примера видимо да је у питању изведени епоним.  

 7.9.5. Примери множинских топонима се од других група множинских речи које 

смо издвојили разликују по томе што су њихов облик и нормативни статус повезани са 

искуством говорника из тих места, дакле, приликом одређивања основног облика 

ослањамо се на језички осећај становника тих места. Остали говорници се обично 

двоуме око парадигме ових облика и у тим случајевима се као правилни посматрају 
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облици које употребљавају становници тих места (нпр. Предејане – и у новинама ће се 

често наћи облик Предејанима и Предејанама, иако је правилно Предејану).  

 7.9.6. Можемо закључити да, упркос томе што се систем властитих имена везује 

за појаву сингуларија тантум, постоје ономастичке категорије у којима се јављају 

множински називи. Забележили смо примере топонима, назива за сазвежђа, имена 

манастира у множини. У овој области се посебно јављају колебања у употреби, па се 

норма најчешће ослања на језички осећај говорника из тог краја.  
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7.10. Отпаци, остаци и ситнице  

 

 Једна од сема плуралности које се јављају у структури множинских речи јесте 

сема резидуалности. Већ смо истицали да се она препознаје у оним значењима која се 

односе на некакве остатке и отпатке. Ова особина се јавља и у другим језицима (исп. 

(Дал–Коптјевскаја-Там 2001: 633). С друге стране, неки проучаваоци сматрају да су 

множински облици оваквих лексема права множина и да су њихови једнински облици 

ретки јер појединачни сегмент нема битнијег значаја, због чега једнина нестаје, па се 

тиме множина потпуно лексикализује (Пешикан 1977: 343). Вјежбицка такође издваја 

ову групу констатујући да се лексемама именују различите ствари које се јављају 

заједно, на истом месту, и то тако да уопште не морају да буду квалитативно сличне 

(Вјежбицка 1988: 540). Њима се означава „ограничена количина, изражена множина 

компоненти које је бесмислено бројати” (И., 542). Овакве лексеме имају и значење скупа 

(collective set) (Вјежбицка 1985а: 275), а могу имати и градивну компоненту. Алеш 

Бранднер, с друге стране, отпатке у производњи или отпатке од хране и различите 

хемикалије, течности, материје сврстава у групу градивних именица (Бранднер 2009: 

102). Управо је због мешања са значењима збира и градивности веома тешко да се 

препозна резидуалност.  

7.10.1. Наведене компоненте значења утичу на категорију броја ових речи. Наше 

мишљење се разликује од Пешикановог; сматрамо да множински облици лексема које 

садрже семе резидуалности нису лексикализована права множина. На овакве речи није 

могуће применити критеријум избројивости који постоји код праве множине. Оне су 

ближе збирним и градивним именицама, само што се у овом случају множинским 

обликом именује скуп, гомила нечега, за разлику од збирних и градивних именица, код 

којих се овакав скуп именује једнинским обликом. 

 7.10.2. Сема резидуалности се не јавља само у значењу отпадака и остатака. У 

овим случајевима она јесте најдоминантнија, али је препознајемо и као ситност, 

безначајност, безвредност. Ова сема није карактеристична само за одређени тип лексема, 
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али смо уочили да се јавља код једног типа девербатива, о чему смо већ говорили у 

поглављу о творби.  

 У нашем корпусу се издвојило неколико група множинских лексема код којих се 

плуралност заснива (макар једним делом) на резидуалности.  

7.10.2.1. Прву групу чине оне лексеме чије је значење у основи отпадак, остатак 

од нечега:  

боторке, боторака и боторки ж мн. покр. остаци од ниско одсечених 

кукурузних стабљика. 

гвоздењаре ж мн. покр. кратка и замршена влаканца конопље (кудеље) 

што остају на гребену приликом гребенања. 

загребенке, -енака ж мн. и загребенци, -ебенаца м мн. покр. остаци вуне, 

кудеље и сл. који се при гребенању задрже међу зупцима. 

изброћине ж мн. остатак од броћа којим се већ једанпут бојадисало. 

обрусине ж мн. оно што отпада при брушењу, глачању. 

озобина ж 2. покр. мн. остаци непоједеног сена у јаслама (и око јасала), 

огризине, оглобине. 

загрепци, засурине, изварине, мишлинке, одјелине, окостине, опрдине, опчинци, 

отлачине, отражбине, отражине, отраџбине, подстришци, постружице, трисине, 

пабрскиње, пабрстиње, пaкуке, пасевци,  

и плуративи 

дељка, истарак, махотина, обирак, обриска, ограбина, огработина, одвејавина, 

одвејак, одвејотина, одредина, окујина, отучина.  

Забележили смо и лексеме којима се именују ситни остаци:  

кртица
2
 ж мн. покр. ситнија вуна или кучина која остане на гребенима 

кад се власи извуку. 

кумаша ж покр. 2. (мн.) комадићи тканине који остану при кројењу, 

стризе, крпице. 

кучи, куча м мн. покр. ситно сено које остане непоједено у јаслама. 
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маотина ж покр. (обично у мн.) последњи отпаци при преради конопље и 

лана, најситније кучине. 

омахотина ж (дијал. омаотина) покр. (обично мн.) ситни отпаци кучине 

при преради конопље и лана, поздер. 

струготина ж (обично у мн.) ситни делићи горњег слоја материјала који 

настају као отпаци кад се оштрим оруђем обрађује дрво, метал, кожа и 

сл. 

Ово значење ситности смо уочили и код лексема којима се именују неке ситнице, 

предмети мале вредности, без великог значаја. У овој групи се осим семе резидуалности 

уочава и сема збирности:  

андрамоље (и варијанте: андрабуље, андравоље, андравољи, 

андрамољи, андрамуље, андрмоље, андрмољи, андрмољије, 

андрмољине, андрмоњи, андромоље, андромоњи) ж мн. (грч. 

chondromallon, груба вуна?) ствари без вредности, прње, дроњци, 

дрангулије. 

дрњчуле ж мн. покр. ситнице, тричарије. 

комендија ж нар. 2. мн. дрангулије, ситнице, тричарије. 

лапалија с мн. и лапалије ж мн. (нем. Lappalien) варв. заст. безначајне 

ствари, ситнице, трице, тричарије. 

мрвљотине ж мн. нераспр. измрвљени делићи нечег, мрве, мрвице. 

натресине ж мн. покр. мрвице, трине од измрвљеног дувана. 

поситнице ж мн. покр. ситније ствари потребне у кући. 

потребица ж 2. мн. ситне потребне ствари. 

потркушице ж мн. ситне безначајне ствари, ситнице; исп. потрчице. 

потрчице, -ица ж мн. ситне ствари, ситни, неважни послови. 

пошурлије ж мн. пошурица (2). 

путине ж мн. покр. (и у вези: путине и рутине) беспослице, мале ствари, 

ништа. 

сваштарије ж мн. мешавина најразличитијих ствари; разни ситни 

предмети мале вредности, ситнице. 

ситничарија ж 2. мн. ситнарија (1). 



 

235 
 

тресколине, -ина ж мн. покр. в. трешће, иверје. 

и плуративи: 

алаванта
2
 ж (ар. alavat, прикладан) покр. 1. (обично у мн.) разне ситнице 

којима се ките жене и девојке; исп. андрамоље, дрангулије. 

беспослица ж 3. исп. безделница
1
 а. (обично у мн.) безначајна ствар, 

безначајан предмет; исп. андрамоље, дрангулије.  

дрангулија ж (обично у мн.) 1. ир. а. предмет без вредности, јефтина, 

непотребна ствар. б. мали украс, ђинђува, привесак. 

2. безначајна ствар, глупост, тричарија. 

дрњголица и дрњгуљица ж (обично у мн.) покр. в. дрангулија (1). 

мазафларија и мазафлорија ж покр. (обично у мн.) тричарија, глупост; 

исп. манзафларија. 

манзафларија ж (обично у мн.); исп. мазафларија, манзуфларија. ир. разг. 

а. безначајан посао, безвредно дело; дрангулија, тричарија. б. срачунат, 

лукав поступак, смицалица. 

ништарија ж 2. (обично у мн.) оно што је ситно, безвредно, безначајно, 

што није вредно помена а. предмет, ствар без вредности, дрангулија. б. 

ситница, тричарија; бесмислица, беспослица, глупост. 

потанкост и потанкост, -ости ж (обично мн.) ситна, најситнија 

појединост, подробност, детаљ. 

тричарија ж (обично у мн.) безвредна ствар, маленкост, ситница; 

беспослица, глупост.  

Будући да код њих препознајемо и збирност, поставља се питање да ли се 

једнински облици ових именица односе на појам у једнини или сингулатив. Такође, да 

ли је једнинске облике неких од ових именица могуће посматрати као збирне именице. 

То би значило да су ови облици синонимни, односно да збирна једнинска и множинска 

именица имају исто значење. Видели смо да је веома тешко успоставити тачну границу 

између множине и збира; овакве именице, којих има веома мало би биле на тој граници:  

жаготина, маотина, махотина, ограбина, окресотина, острижотина. 

Кад се сијено садије, или кад се сијено купи, па што се послије грабљама 

сграби, зову се ограбине (Банија, Ворк.). Ограбина је оно што се ограби, 

нпр. сено (Прњавор, Босна, Дим. Т.). Стрпа ли сијено у плашће? — Остаде 
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ми само нека ограбина (Горобиље, Ник. Мир. 1). Ограбина … је класје, 

што се пограби по стрништу и што се не веже у снопове (Слав., Ившић С., 

РЈА). Наша газдарица, не ложи влашу и суву сламу у пећ него све 

којекакве ограбине (Бачка, Радон. Н.). Кад се ђеде сијено у стог па оно, 

што отпада око стога и с њега; узми те ограбине и баци их крави (Лика, 

Богдановић Ј., РЈА). — Ограбина … је оно сијена, што се један пут 

захвати вилама (Пакрац, Хрв., Хирц, РЈА). 

Једино се код лексеме дрндолија види разлика и у дефиницији, док се код лексеме 

дрвуљина збир и множина дају дисјунктивно, под истим значењем:  

дрндолија ж а. (обично у мн.) в. дрангулија (1). — Гомилала [се] 

пирамида сандука с разним ... дугмићима и светлуцавим дрндолијама које 

су изашле из моде (Петр. В. 7, 69). По собама ће поразмјештати којекакове 

дрндолије, фине кревете, ормаре и ормариће, огледала и слике (Коз. И. 2, 

402). Много се кинђури, трпа на себе којекакве дрндолије (Бачка, Макс. Ј. 

1). Подигао сам све своје дрндолије (стареж, играчке) на таван (Славонски 

Брод, Борј.). б. зб. покр. ситнице, безначајне ствари. — [У пецари] стоје 

каце, празно буриње и друга дрндолија — свакака ситнеш — која ритко 

треба (Оток, Ловрет., ЗНЖ 2, 240). У кућарима је богажија [мундир] и 

женска којкака дрндолија (Градиште, Варница Ш., ЗНЖ 5, 303).  

дрвуљина ж 3. зб. или мн. пеј. разноврсно дрвено комађе и отпаци. — У 

желудцу нѣномъ [морунином] нађене су морске птице, млади морски пси, 

рогозъ и дрвульина (Мар. В. 1, 244). Дрвуљине су различите ствари од 

дрвета, понајвише измешана парчад од каквих старих кола, плугова, 

ступци, грање итд. (Банат, Лот.). 

Поставља се питање на који начин дефинисати ове лексеме. У зависности од 

потврда у грађи у РСАНУ јављају се различити типови дефинисања па бележимо све 

типове: са квалификатором мн. (засурине, изброћине), са изразима обично у мн. 

(жаготина, махотина), понекад мн. (дрождина) и без икаквих квалификатора и израза 

(горевина, закопина, изједотина). Сматрамо да је неопходно да се код лексема којима се 

означавају остаци и отпаци утврди да ли садрже семе збирности и градивности, те да се 

у зависности од тога која је доминантнија одабере тип дефиниције. Такође, уочавамо да 

се у дефиницијама недоследно употребљавају једнински и множински облици именица 

остатак и отпадак; требало би употребити облик множине уколико наглашавамо 

збирни и/или множински карактер одреднице. 
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7.10.2.2. Следећу подгрупу лексема које садрже сему резидуалности чине називи 

некаквих рушевина:  

зидурина ж 2. (обично мн.) в. зидина (3). 

мирина ж; исп. миретина 2. (обично у мн.) рушевина, развалина. 

обзид и обзид м = обзида ж 1. 2. (обично у мн.) рушевина са остацима 

зидова, зидина, развалина; исп. обзидина. 

обзидина ж (обично у мн.) покр. развалина, зидина; исп. обзид (2). 

оградина ж 2. мн. покр. зидине, развалине утврђеног града, тврђаве, 

градиште. 

озидина и озидина ж 1. (обично у мн.) рушевина са остацима зидова, 

зидане грађевине, зидина. 

окрхина ж (обично у мн.) нераспр. остаци срушене грађевине, рушевина, 

развалина. 

окршина ж (обично у мн.) нераспр. в. окрхина. 

омеђина ж 1. а. (обично мн.) остаци зидина порушене куће, зграде, 

тврђаве, бедема и сл., озидина, рушевина.  

омирина ж покр. (обично у мн.) рушевина, развалина; исп. мирина (2) и 

мир
3
. 

орушина ж покр. (обично у мн.) а. рушевина, развалина. б. в. олупина
1
 

(1а). 

провалина ж (обично мн.) развалина, рушевина. 

Међу примерима ове групе издвајају се: 

руина и руина ж (чешће мн.) лат. 1. остатак онога што је пропало, 

развалина, рушевина. 

2. фиг. особа пропалог здравља, потпуно оронула, стара особа. 

3. велики губитак, пропаст (економска, материјална). 

развалина ж (обично у мн.) а. остаци каквог порушеног грађевинског 

објекта, рушевине: развалине града, развалине цркве, развалине моста. б. 

фиг. веома оронула особа, руина. 

рушевина ж (обично у мн.) 1. остаци срушене грађевине, развалина. 

2. фиг. физички и духовно пропала, оронула особа. 
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Код набројаних лексема сема плуралности не јавља се у свим значењима, како је у 

дефиницији дато, већ само у значењима који се односе на неживо. Уколико се односе на 

оронулу особу, оне ће се употребити у облику једнине:  

Швејк ... погледавши лице ове људске руине ... рече (Јонке, РМС). Нема 

више здравља ни весеља ... постао је развалина ... која труне (Ранк. С., 

РМС). Као човјек, ја сам рушевина (Крањч. Стј., РМС). Зар од онако лепе 

жене да се направи оваква рушевина? (Мил. В., РМС). 

7.10.2.3. Последња група коју смо издвојили тиче се различитих назива за прње и 

дроњке: 

дранци, драње, драпе, килимете, падртине; издирак, издрпаница, 

отрцина.  

7.10.3. Можемо закључити да се сема резидуалности веома често превиђа 

приликом дефинисања, те да се лексеме које је садрже у свом семском саставу најчешће 

не препознају као множинске речи и самим тим не обележавају на адекватан начин у 

речницима. Сема резидуалности се најчешће јавља у комбинацији са семама збирности и 

градивности, па се овакве лексеме, углавном именице, јављају и као збирне, односно 

градивне, у зависности од наше концептуализације именованог појма.    
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8. Позајмљенице  

 

Иако неки аутори сматрају да није могуће поредити категорије нити врсте речи у 

различитим језицима, јер се категорије манифестују на различите начине у различитим 

језицима, а врсте речи имају одређену природу у неком језику (Хаспелмат 2012: 109–

111), наше мишљење је у складу са мишљењем Ноама Чомског да постоје универзалне 

категорије у језику и мишљењу, те да се такве категорије, које се јављају нпр. у 

латинском језику, могу применити и на друге језике (Хаспелмат 2012: 126). Ипак, 

постојање исте појаве у различитим језицима не значи да ће ти језици имати и исте 

примере за ту појаву (исп. Собољев 2005: 101). Ако у овом светлу посматрамо 

множинске речи, видимо да су у великом броју случајева концептуализација и језичка 

слика света слични у српском и у другим језицима (исп. поглавље 4)
118
. Ове релације 

могу се посматрати и из перспективе међујезичког позајмљивања. У нашем корпусу се 

показало да је лексикализација множинског облика најпродуктивнији начин настанка 

облика плуралија тантум у српском језику. Други начин јесте усвајање позајмљеница. 

Знатан део нашег корпуса чине речи страног порекла; поставља се питање због чега ове 

речи имају множински облик.  

Овом приликом се нећемо бавити анализом статуса позајмљеница у нашем 

језику; под појмом позајмљеница подразумевамо сваку реч страног порекла, без обзира 

на степен адаптираности (Њомаркај 1984а). За наше истраживање значајне су оне речи 

које су уклопљене у морфолошки систем и препознају се као лексика страног порекла, 

што значи да их речници бележе и да у својој лексикографској дефиницији (најчешће) 

садрже етимон. Циљ нам је да утврдимо узроке плуралности ових лексема. 

Одговорићемо на неколико питања – да ли облик позајмљенице утиче на нашу 

перцепцију именованог појма, на који начин се позајмљенице, које у језику даваоцу 

                                                           
118

 С друге стране, говорници једног језика ће неке ентитете схватати као сингуларне, док ће исте 

ентитете говорници другог језика посматрати као несингуларне (исп. Вујић 2001).  
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имају (само) множински облик понашају у српском језику, те да ли (и) након адаптације 

садрже сему плуралности
119

. 

8.1. У нашем богатом корпусу нашли су се примери из чак седамнаест језика 

(укључујући примере из рускословенске и црквенословенске епохе), као и двадесетак 

лексема које су обележене са по два етимона (нпр. кон фера грчки и латински, ку ранти 

француски и руски, мукои ди немачки и латински, филе ки и филе ци мађарски и 

немачки). Ова разноликост је одраз стања у језику; лексеме о којима говоримо нису 

усвојене због својих множинских облика или значења, већ су у језик ушле као било која 

друга позајмљеница – због потребе, културолошких утицаја, помодарства, тренда и сл. У 

овом поглављу ћемо испитати њихов облик и значење кроз призму семе плуралности.  

 За сваку позајмљеницу важан је процес адаптације
120
. Лексема која се позајмљује 

(модел) модификује се према правилима језика примаоца и тако настаје нова лексема 

(реплика). Адаптација је изузетно значајан процес и спроводи се под одређеним 

правилима, дефинисаним у језичким приручницима и Правопису, у коме је читаво 

поглавље посвећено правилном уобличавању интернационалне лексике (Правопис 2011: 

160–250). Први контакт са страном речју јесте облик који чујемо или изговарамо 

(Предић 1952: 32). Тај облик се нужно прилагођава фонетским и морфолошким 

особинама језика, с тим што је утицај на фонетски и фонолошки план много већи него на 

морфолошки ниво (Филиповић 1971: 124). Ми испитујемо управо морфолошки ниво и 

процесе такозване трансморфемизације, која може бити нулта, компромисна и потпуна, 

у зависности од степена адаптације (Филиповић 1986: 116–126), с тим што за наше 

истраживање трансморфемизацију посматрамо из перспективе настанка реплика које су 

плуралија тантум и плуративи. То значи да неке реплике у нашем корпусу имају нулти 

степен трансморфемизације и њихов облик се не разликује од облика модела (агруми, 

веси, календе), док постоје и оне реплике које имају нове множинске наставке (негве, 

арњеви, мердевине). У основи овог процеса налази се семантичко моделовање, 
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 Претпостављамо да се сема плуралности јавља као основна компонента множинских речи и у 

другим језицима. 

120
 Користићемо терминологију Рудолфа Филиповића. 
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адаптација се заснива на концептуализацији. Уколико се нека реч доживљава као 

множинска, она ће добити нови, множински наставак, у случају да се тај позајмљени 

облик не завршава на -а, -е или -и. С друге стране, уколико се код ње не препознаје сема 

плуралности, чак и у случају да има наведене завршетке, неће се посматрати као 

множинска реч (нпр. дивиденда, карате, нотес, херувим
121
) исп. (Штебих 2006: 304). 

Адаптација је такав процес да се реплике уклапају у постојеће облике према сличности, 

било да су у питању сличност по звучању или сличност по значењу (Хауген 1969: 441 

према Филиповић 1981: 199–200).  

Реплика се, дакле, својим постојећим обликом уклапа у систем или добија нови 

облик да би се уклопила у систем. Тако се нпр. мађарско hegedü усваја као егеде; фонема 

ü се замењује фонемом е, што за последицу има да се нова реч осећа као множинска 

(Њомаркај 1984б: 53). 

8.2. Као што смо већ истакли, у нашем корпусу су забележени примери из 

седамнаест различитих језика. Највише их има из турског, латинског, грчког и немачког 

језика. Навешћемо по неколико примера за све језике: 

турски:  

басамак и басамак, -а и –мка м (тур. basamak) 1. б. мн. степениште, 

степенице, стубе.  

букагије ж мн. (тур. bukaği) окови за ноге (човека или коња), негве, путо, 

вар. бокагије, букаглије. 

димије, димија ж мн. (тур. dimi) 1. део женске одеће (претежно 

муслиманске и по градовима), врста шалвара са широким ногавицама, 

стегнутим и набраним испод колена или око чланака. 

2. део мушке народне ношње, чакшире од чохе, сукна или др. (обично 

плаве), са широким ногавицама, суженим испод колена. 

дослари, -ара м мн. (тур. dostlar, мн. од dost) покр. пријатељи, блиски 

људи. 

земхерије (земхерије) ж мн. (тур. zemheri) покр. период најхладнијих 

зимских дана. 
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маказе, менгеле и менгели, мердевине, теразије, чакшире, шалваре.  

латински:  

анали м мн. (лат. annales) 1. спис у којем су догађаји изнети хронолошким 

редом, летопис, хронограф; исп. хроника. 

2. назив за разне периодичне часописе; исп. годишњак: геолошки ~, 

историјски ~ и сл. 

архивалија с мн. (лат. archivalia) списи, документи који се чувају у 

архиву, архивска грађа; вар. аркивалија. 

вегетабилије ж мн. (лат. vegetabilia) биљке, растиње; материје, животне 

намирнице биљног порекла. 

дата с мн. (дат. датима, некњ. датама) (према лат. dare, datum) оно што је 

познато, подаци, утврђене чињенице. 

нормалија, ординалија, дубиоза, инедита, јура, скрипта, цереалије; иницијал,  

италијански:  

агруми м мн. (тал. agrumi) бот. општи назив за јужно воће накисела укуса 

рода Citrus (лимуни, наранџе, мандарине и др.).  

брагеше, брагеша ж мн. (тал. brachesse, широке ногавице) покр. чакшире, 

гаће; вар. брагише; исп. браге, брагире, гргеше. 

муданде и муданте ж мн. (тал. mutande) покр. а. доње рубље, гаћице. б. 

панталоне, хлаче. 

лазања
2
 ж (тал. lasagne) покр. у мн.: уске траке танко развијеног и 

изрезаног теста (као додатак супи, чорбастим јелима или као главно јело 

с неким умаком, сиром, месом и др.), резанци (ретко у јд.: трака, комад 

таквог теста). 

трипе, шпагети, брсаље, конћети, катакомбе 

грчки:  

ксеније м мн. (према грч. xenia) поет. духовити и сатирични епиграми 

(према називу епиграма римског песника Марцијала, којим су пропраћани 

дарови пријатељима). 

пандекта с мн. и пандекте ж мн. грч. правн. збирка римског права. 

етезије ж мн. (према грч. etesiai) северни летњи ветрови у области 

Средоземног мора. 
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миријада ж (обично у мн.) (према грч. myriados, десет хиљада) врло 

велики број, велико мноштво, безброј. 

перипетија ж грч. б. мн. згоде и незгоде, доживљаји. 

парерга с мн. (ген. мн. парерга) (грч. pаrergon, узгредна ствар, ситница) 

мање важна, споредна дела неког писца.  

андрамоље, ефелиде и ефелиди, схолије, рагаде, клејстогами; неума, епифит, 

ксерофит 

немачки:  

циркле, циркли ж мн. нем. варв. в. циркл, шестар. 

крумциркле ж мн. (нем. Krummzirkel) варв. покр. врста коларског алата. 

гавге ж мн. (нем. Galgen) варв. покр. в. вешала (1).  

гагле ж мн. (нем. Galgen) варв. покр. в. вешала (1).  

декцангле ж мн. (нем. Deckzange) зан. варв. лимарске маказе. 

изолирцанге ж мн. (нем. Isolierzange) варв. електричарска клешта чије су 

дршке обавијене електричним изолатором. 

клипице, акселбанди, плундре, рајтхозне, шпилхозне, хозентрегери, комотшуе, 

архивалије, атмосферилије; цвикер, сокна. 

француски:  

килоте ж мн. (фр. culotte) 1. доњи део женског рубља, женске гаћице. 

2. ист. кратке панталоне, чакшире до испод колена (карактеристичне за 

некадашњи дворски начин одевања). 

мемоар, -ара м (фр. mémoire) 2. мн. књиж. спис, дело у коме писац износи 

своја сећања, своје успомене о догађајима које је доживео (као 

савременик или учесник) и о људима које је познавао. 

финансије ж мн. фр. = финанције новчана средства, новац, новчане 

прилике. 

прециоза ж фр. 2. мн. драгоцености, скупоцени предмети. 

прелиминари; жалузија и жалузина, еспадрила, волан
2
, ресурс, кулиса, кулоар,  

мађарски:  
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мазаге ж мн. (маџ. madzag) покр. узице, врпце којима се нешто 

причвршћује, привезује. 

ботуше, ботуша ж мн. (маџ. botos) покр.; вар. ботошке 1. навлаке преко 

чизама направљене од клобучине или овчије коже, са вуном окренутом 

унутра. 

2. собне ципеле од филца, врста патика. 

арњеви м мн. (маџ. ernyő) кров, заклон од асура, платна или прућа на 

сељачким коморџијским колима.  

кочија ж (ж мн. кочије) (мађ. kosci) лакша запрежна кола затворена или 

са (покретним) кровом, која служе за превоз људи. 

чезе, бочкоре, карика, каланћов, сара, корчуља  

шпански:  

Кордиљери, -ера м мн. (према шп. Cordilleras) велики планински систем 

који се протеже дуж западне обале Северне и Јужне Америке, од Аљаске 

до рта Хорн. 

кастањета ж (обично у мн.) (шп. kastañetas) удараљке од дрвених, 

металних или коштаних котурића који се причвршћују за палац и покрећу 

осталим прстима или се држе у рукама и ударајући једним о други 

производе резак шум. 

љано м (и с?) и љанос м (обично у мн., у облику љаноси) (шп. llano, 

llanos) велика равница у Јужној Америци, око слива реке Оринока, која је у 

време киша обрасла бујном, високом травом. 

руски: 

веси, веси ж мн. (рус. весы) заст. в. вага (1а). 

пирошке ж мн. (јд. пирошка) и пирошки, -ожака м мн. (јд. пирожак, -

ошка) рус. уштипци пуњени сланим надевом. 

жабра ж (обично мн.) (рус. жабра) зоол. заст. в. шкрга, орган на који дишу 

рибе и неке друге водене животиње. 

норка
2
, норматив, одношај  

енглески:  

скаути м мн. (јд. скаут) енгл. омладинска организација међународне 

распрострањености, заснована на војничким начелима, са наменом да 

градску омладину доведе у везу с природом, извидници. 
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тредјуниони м мн. енгл. раднички синдикати, професионални савези (у 

Енглеској). 

пуфер м енгл. 2. мн. хем. мешавина хемијских супстанција које имају 

способност да се одупру промени хемијских реакција оне средине у којој 

се налазе. 

перформанса ж (енгл. performance, извршење, представа) 2. (обично мн.) 

технички параметар, радна, функционална карактеристика.  

командос м (обично у мн.) (енгл. commando) припадник привремених 

тактичких формација (првобитно британских јединица) припремљених 

за герилско ратовање и извршавање специјалних задатака, саботаже и 

сл., на фронту и у позадини непријатеља. 

арапски:  

шијити м мн. (јд. шијит, -ита) ар. припадници муслиманске верске секте 

која признаје само коран, а одбацује усмена предања и верску традицију. 

алаванта
2
 ж (ар. alavat, прикладан) покр. 1. (обично у мн.) разне ситнице 

којима се ките жене и девојке; исп. андрамоље, дрангулије. 

персијски:  

андрак
1
 м (перс. andrenk, туга, несрећа, јад?) 2. мн. в. андрамоље. 

малајски:  

казуар м (према малајском) зоол. б. (обично мн.) систематски назив за 

птице из ф. Casuaridae из реда тркачица. 

чешки:  

копачка
1
 ж (чеш. kopačka) (обично у мн.) спорт. нарочита ципела за 

ногомет и сличне спортске игре. 

албански:  

кулета ж (алб. kuletë) покр. 1. (обично у мн.) кеса (обично кожна) у којој 

се држе меци, патроне и која се носи окачена о појас, припојасница, 

фишеклија. 

2. мн. анат. део мушког полног органа у којем су смештене полне жлезде, 

мошнице, scrotum. 

беневреке ж и беневреци м мн. (алб. benevrek) уске сукнене чакшире; вар. 

банабреке, беневраке, беневрке, беревнеци, беревници, бревенеци, 

бреневеци, бреневреци.  
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рускословенски:  

мошчи, мошчи и мошчију ж мн. рсл. в. мошти. 

двер ж рсл. 1. (само мн.) средња двокрилна врата на олтару у 

православној цркви. 

2. (ређе у јд.) в. врата (1). 

вјеси, вјеси ж мн. (рус. весы) рсл. в. вага (1а). 

качество с рсл. 1. а. (само у јд.) скуп особина, одлика некога или нечега, 

квалитет, каквоћа; суштина, бит, природа. б. (обично у мн.) особина 

(обично позитивна), одлика, карактеристика. 

2. а. својство, статус (правни, грађански). б. звање, занимање, функција. 

в. мн. права, привилегије, третман који припада неком положају, рангу. 

црквенословенски:  

мошти, мошти и моштију ж мн. цсл. (често са атрибутом „свете” или сл.) 

посмртни остаци некога свеца; исп. мошт, моћи. 

маштаније (обично у мн.) с цсл. 1. а. в. маштанија. б. оно што је плод 

маштања, фантазирања, измишљотина, бесмислица. 

2. покр. опсена, привиђење, утвара. 

Корпус је шаролик, језици су различито заступљени, углавном са мањим бројем 

примера, осим очекивано већег броја турцизама и интернационализама (латинизама и 

грецизама). Уколико овај корпус упоредимо са домаћом лексиком, уочавамо да су 

подједнако заступљени и плуративи и примери за праву плуралија тантум. Такође, има и 

примера множинских значења у оквиру полисемантичке структуре једне лексеме. Доста 

примера је из научне терминологије, што је очекивано, будући да су латински и грчки 

језици науке. У корпусу се уочавају лексеме које имају варијанте; оне се углавном 

међусобно разликују на фонетском плану, док им је множински облик константан 

(андрамоље, беневреке, панталоне). Када смо говорили о творби плуралних лексема, 

истакли смо да у речницима долази до мешања лексема са суфикисма -алија и -алије. 

Позајмљенице из латинског језика имају наставак -алија и средњег су рода, за разлику од 

германизама који су женског рода, али се ова разлика у пореклу суфикса недоследно 

обележава у речницима, па смо тако забележили нпр. латинизам вегетабилије.  
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8.3. Примећује се да се латинизми и грецизми, који у тим језицима имају облик 

множине средњег рода на -а, у српском језику могу прихватити на два начина. Прво, 

уколико се реч перцепира као множинска, она ће се посматрати као именица плуралија 

тантум. Друго, рекли бисмо чешће и уобичајеније, она ће се адаптирати у облику 

женског рода једнине. Овакве именице би онда могле да се посматрају као збирне 

именице: нпр. патронимика, препаратива, периодика
122

 (исп. тачку 6.1.3). За именице 

овог типа карактеристично је то да се на њих често скреће пажња у нормативним 

приручницима. Наше мишљење је да ове именице, па чак и именицу скрипта, о којој се 

у овим приручницима редовно пише, не би требало посматрати као именице плуралија 

тантум. Оваквих именица нема много, углавном нису фреквентне, и што је најважније – 

њима се означава некакав скуп предмета, па би се могле сврстати у збирне именице. Ако 

посматрамо речи типа декоратива, лаксатива, оне се у српском језику понашају као 

именице које имају само једнину, упркос томе што су у језику даваоцу множински 

облици, односно томе што су се раније у домаћим речницима и граматикама 

карактерисале као множински облици. Норма би требало да поразмисли о овом питању; 

много је шири спектар оваквих позајмљеница које се не наводе у језичким 

приручницима, те се поставља питање да ли се правила односе на све примере овог типа 

уколико се у приручницима наводе само најфрекветнији. Ако узмемо као пример 

лексему агенда која је у РСАНУ обрађена на следећи начин: 

агенда с мн. и агенде ж мн. (ген. агенда и агенада) (лат. agenda, ствари 

које треба свршити) 1. адм. пословање, послови који су у току, несвршена 

акта. 

2. подсетник, бележник.  

и упоредимо са дефиницијом у РСЈ:  

агенда ж лат. а. бележница, нотес с подсетником о текућим пословима 

које треба урадити. б. мн. канц. текући послови који треба да се заврше; 

незавршени акти.  
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 Д. Цвијовић (2017) детаљније испитује категорију збирности код именица типа азбука, атлетика, 

номенклатура, ономастика и закључује да су то углавном апстрактне именице, али да неке развијају 

збирни карактер у секундарним значењима (Цвијовић 2017: 234–235).  
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видећемо да је у новијем речнику као примарно значење дато оно које је у РСАНУ 

секундарно; оваква померања нису неуобичајена, у значењу конкретног појединачног 

појма више се не препознаје сема плуралности, док у другом значењу ова сема и даље 

постоји
123
. Новији речник, упркос томе што је облик у коме је лексема позајмљена у 

језику даваоцу множина, секундарно значење успоставља као множинско, не и целу 

одредницу. Овај случај је одличан пример за испитивање нормативних препорука. 

Проучаваоци могу захтевати хиперкоректност, али уколико се у језику примаоцу не 

развијају семе плуралности, односно уколико се ове семе изгубе и нису више важне за 

концептуализацију, није неопходно инсистирати на томе да се наведене речи препознају 

као множински облици. Што се тиче примера скрипта, значење у коме се ова именица 

употребљава (скуп списа о некој теми, скуп предавања неког професора, умножених за 

студенте, белешке сачињене према неким предавањима) померено је у односу на 

значење у латинском језику. Значење се конкретизовало, слично као и у примеру агенда 

(бележница), те је наше мишљење да студенти слободно могу да уче из скрипте, а не 

само из скрипата
124

. Уколико пак прихватимо да лексеме овог типа имају обавезно облик 

множине средњег рода, долазимо у ситуацију да се код неких морају извршити гласовне 

алтернације, нпр. парерга – парерзима (исп. Клаић 1961: 90). 

У примеру кочија/кочије уочили смо појаву да се једна реч употребљава у оба 

броја у истом значењу, дакле, множинским обликом се не именује множина нечег што 

означава једнина. Паралелна употреба једнинског и множинског облика, као основног 

облика за исти појам може се тумачити као последица стабилизовања нове речи у језику. 

Уколико је нова реч познатија говорницима, њени облик и значење постају стабилнији. 

Што се двосмисленост и зависност од контекста буду смањивали, то ће се самосталност 

дате лексеме развијати и говорници ће моћи да препознају њен облик и значење (Шмид 

2008: 4). За пример кочије већ смо пружили и друго тумачење – ова лексема се 
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 У Великом речнику страних речи и израза се ни ово значење не обележава као множинско (Клајн–

Шипка 2008 s. v. агенда).  

124
 У РСАНУ се нормативне напомене не бележе уз све одреднице, већ само код најфреквентнијих 

могућих грешака. Уз одредницу дата стоји да је облик датама некњижеван, као и уз облик дипли 

наспрам књижевног дипле.  
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приклонила лексемама исте групе којима се именује превозно средство, а које имају 

основни множински облик. 

8.4. О односу значења и категорије броја код позајмљеница бавили смо се у раду 

О односу значења и категорије броја код једног типа позајмљеница у српском језику 

(Томић 2016). У том раду је фокус био на позајмљеницама које имају множински облик 

у језику даваоцу. Корпус позајмљеница смо проширили примерима из Великог речника 

страних речи и израза Ивана Клајна и Милана Шипке (Клајн–Шипка 2008). Мали број 

ових лексема приликом адаптације у српском језику добија нови множински наставак 

(нпр. дослари). То нас је навело да размислимо и о речима које у језику даваоцу имају 

плурални облик, али у српском језику имају једнински, тј. да проверимо како се такве 

речи понашају у српском језику – да ли и у којим случајевима добијају множински 

облик. Ова појава да реплика добија множински наставак, иако модел већ има 

множински наставак језика даваоца није непозната у лингвистици. У скандинавским 

земљама се за такве речи употребљава термин кепсорд (исп. Антуновић 1992: 224; 

Холмс–Хинклиф 2003, 2003: 549).  

8.4.1. Морфолошки облик речи која се позајмљује може да утиче на њено значење 

и граматичку категорију у језику примаоцу и релација облик–значење се може пренети 

из језика даваоца. Ако посматрамо лексему кекс (од cakes) са својим парњаком у језику 

даваоцу од ког је настала, као и лексему чипс (chips), можемо поставити питање да ли су 

овакве лексеме лажни пријатељи (према истраживању англицизама у мађарском језику 

Петер 1998: 98). Лексеме се не односе на идентичан денотат, а осим тога, позајмљеница 

не садржи множинску сему, која постоји у језику даваоцу. Стога и пренос релације 

облик–значење из једног језика у други можемо узети у обзир када говоримо о 

међујезичкој хомонимији. 

Код примера као што су кекс и чипс, тј. лексема које се усвајају у облику који је у 

језику даваоцу множински, уочава се појава да у језику примаоцу имају регуларну 
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парадигму, те им се могу додати множински наставци
125
, чиме се логички гледано добија 

нека врста двоструке множине. Ово је посебно интересантно код множинских облика на 

консонант, који имају доминантну сему множине, те и у српском језику добијају нови 

множински наставак
126
. У нашем корпусу нисмо забележили велики број оваквих речи 

(љанос обично у мн., дослари мн.), али се у разговорном језику веома често срећу у 

називима различитих група (музичких група, спортских тимова и сл.): Дорси, Битлси, 

Лејкерси, (Чикаго) Булси итд. Њих је могуће именовати на два начина – као делове 

синтагми (музичка група Дорс), или скраћено, са додатним множинским наставком 

(Дорси). У говору често долази до контаминације ова два типа, што се уочава у 

конгруенцији. Тако смо забележили пример назива за музичку групу Партибрејкерс, 

која је по свом пореклу такође позајмљеница, и о којој је објављена вест:  

Партибрејкерс објавили нови албум (Б92 сајт приступљено 19. 11. 2015).  

У овом примеру видимо конгруенцију која није правилна; именица Партибрејкерс је 

мушког рода у једнини, и уколико се употреби у овом облику, захтева конгруентне 

облике у једнини:  

Партибрејкерс објавио нови албум. 

С друге стране, уколико је циљ да се нагласи и плуралност у српском језику, употребиће 

се нови множински облик, који захтева конгруентне множинске облике:  

Партибрејкерси објавили нови албум.  

Такође, у разговорном језику често ће се чути да се „у новом Star Wars-у 

(изговорено: старворсу) …”, и тај облик је устаљен, као и српски превод – Ратови звезда 
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 Ове две лексеме нису баш најбољи пример за регуларну парадигму, будући да су по свом значењу 

градивне именице, па не образују множинске облике, осим уколико се не односе на различите врсте 

оног што именују. 

126
 Слична ситуације је нпр. и у руском језику у коме је лексема jeans добила облик джинсы, јер се 

енглеско -s третира као множински наставак и као део јединице која се усваја (Ароноф–Фудеман 2011: 

158). Постоје и обрнути случајеви, када се усвојена јединица у језику примаоцу третира као 

множински облик, те се успоставља једнински, према законима језика примаоца – енглеско sealed 

beam у хебрејско Silbim (множина), а ово у Silb (једнина) (И., 158–159).  
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/ Звездани ратови, који је у множини, као и енглески облик
127
. Облик „Star Wars-и” ће се 

ретко чути, и на основу примера са интернета видимо да се јавља у хрватском језику 

(додуше, остављамо могућност да генитив „Star Wars-а” може да буде и облик 

множине). Видимо да се у разговорном језику плурализација јавља искључиво у 

случајевима јасне семе плуралности у примерима назива некаквих група и скупина.  

8.4.2. Занимљиве су и оне лексеме које због свог завршетка на -а, -е или -и, иако 

не садрже јасну сему плуралности, у српском језику имају множински облик. 

Навешћемо примере караоке и камиказе; ни оне нису забележене у нашем корпусу, али 

у разговорном језику најчешће имају облик множине. Обе лексеме воде порекло из 

јапанског језика, који не познаје категорију множине. Обе лексеме би требало да имају 

парадигму као и лексема карате, али се углавном јављају у множинском облику, иако не 

садрже сему плуралности. Сматрамо да је на множински облик у српском језику утицао 

наставак -е, као и „обичнија” парадигматска промена (са камиказама на караокама 

уместо са камиказеом на караокеу) (исп. Томић 2016: 197–198). 

8.5. Из свега наведеног можемо закључити да и позајмљенице у српском језику 

имају множински облик уколико садрже сему плуралности, осим у ретким случајевима 

када модел својим обликом подсећа на множинску реч. Најчешће, позајмљене лексеме 

имају множински облик и у језику даваоцу, мали број се преузима тако да се плуралност 

не искаже и у српском језику, а забележили смо и примере код којих се значење 

модификовало тако да се више не препознају семе плуралности.  
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 Бележимо и супротан пример такође из филмског жаргона – енглеско Star Trek је преведено и 

адаптирано као Звездане стазе. Могли бисмо да нагађамо чиме је мотивисан множински облик (нпр. 

велики број епизода овог серијала), али не можемо са сигурношћу да утврдимо узрок плуралности 

овог облика. 
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9. Покрајинска и дијалекатска лексика  

 

Бавећи се анализом множинских речи у савременом српком језику сматрали смо 

да би било сврсисходно да испитамо и какав статус имају речи са дефективном 

парадигмом у дијалектима српског језика. Већ летимичан поглед на наш корпус нам је 

потврдио се у њему налазе лексеме маркиране квалификаторима који упућују на 

територијалну раслојеност језика. Сматрали смо да изузеци и одступања од очекиваних 

правила опстају и помоћу нормативних правила и да ће управо дијалекти показати право 

стање у језику, те смо хтели да испитамо да ли у дијалектима српског језика постоје 

речи које се јављају само у множини, као и то да ли се можда јављају њихови једнински 

парови.  

Међутим, испоставило се да речнички корпус није довљно информативан за 

овакво испитивање. У нашем корпусу је веома велики број лексема обележених 

квалификаторима покр., дијал. и нар. У РСАНУ постоји разлика у употреби ових 

квалификатора
128
; покр. се односи на покрајинску лексику, речи које се не говоре у 

књижевном језику и које нису типичне за један одређени, локални говор, већ би могле да 

имати исти облик и у другим говорима; дијал. на дијалекатске облике лексема, најчешће 

са фонетским и/или морфолошким вредностима које се разликују од узуса, док се 

квалификатором нар. обележава народна и народска употреба лексике. Дакле, оваквим 

маркирањем стичемо слику само о оним лексемама за које речник има потврду да су 

померене од узуса, а с друге стране, немамо потврду да ли се и остале, на овај начин 

необележене лексеме, јављају у дијалектима. Да би се до оваквих информација дошло, 

потребно је урадити опсежно истраживање, за сваки дијалекат појединачно, што 

превазилази потребе овог рада и намеће се као идеја и предлог за нека нова 

истраживања. Стога ћемо, као мали допринос таквом истраживању, анализирати лексеме 

које су се нашле у нашем корпусу, а које због своје маркираности припадају 

територијално раслојеној лексици.  
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 У РМС је нешто другачије означавање, што ће се, као и до сада, видети код лексема од п- па 

надаље. 
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9.1. Прво што уочавамо јесте да се у свим дијалектима употребљавају именске 

речи које имају само множину. Међутим, њихов облик није стабилан. То значи да ће се у 

дијалектима чешће употребити једнински облик множинске лексеме, чак и у типичним 

примерима какви су клешта, гусле, Младенци, задушнице (исп. Тома–Анђелковић 1997: 

72–73). Друго, у случајевима у којима је морфолошки облик множине нетакнут, веома 

често се јавља нешто другачији фонетски облик. Овакво померање се бележи у речнику, 

најчешће у загради, код оних лексема за које су посведочене и недијалекатске варијанте: 

мождавци м мн. (дијал. можђавци), мождена с мн. (дијал. можјена), 

детиње ијек. дјетиње ж мн. (дијал. ијек. ђетиње), кожухарке ж мн. (дијал. 

кожуарке), Детинци ијек. Дјетинци м мн. (дијал. ијек. Ђетинци), 

Детињци ијек. Дјетињци м мн. (дијал. ијек. Ђетињци), наћве (дијал. 

навће) ж мн., можденца с мн. (дијал. можјенца). 

У овакве примере сматрамо да спада и мороиде ж мн. мед. покр. хемороиди, шуљеви 

(haemoroida), иако лексема није обележена квалификатором дијал.  

9.2. У дијалектизмима се уочавају различите гласовне алтернације – (ијекавско) 

јотовање, метатеза, дисимилација, асимилација. Међу ове примере спадају и лексеме:  

лаче, лача ж мн. дијал. в. хлаче, доњи део мушке спољне одеће, чакшире 

(као део народне ношње или уопште панталоне). 

палталоне ж мн. дијал. покр. панталоне, хлаче.  

писачићи м мн. дијал. мрље од вина. 

Лексема палталоне је требало да буде обрађена са својим парњаком панталоне; 

писачићи је пример из РМС; у РСАНУ нема множински облик и није обележен као 

територијално раслојена лексема, док ће се лексема хлаче под којом би требало навести 

лаче урадити тек кад се буде радило слово х-. 

Лексема код којих се у дефиницији напомиње да у дијалекту постоји некаква 

промена везана за множински облик има тек неколико. Забележили смо примере говеда 

с мн., у чијој дефиницији стоји да се у дијалектима јављају и једнински облици женског 

рода (у некима само у зависним падежима): говед, ген. говеди, дат. и лок. говеди, ак. 

говед, ређе говеду, инстр. говеди, говеђу и говеђу; затим лексеме носила, носила с мн. и 
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остве, остава, остви и остви, остви ж мн., у чијим дефиницијама стоји да у дијалекту 

постоје промене у деклинацији (дијал. дат. носилама; дијал. оствију). Уз лексеме оје и 

оје с и думан
1
 стоји да се у дијалекту употребљавају множине ојета уместо оја, односно 

думанови уместо думани. Другачија парадигма се истиче и код лексеме врата
1
: ген. 

врата, дијал. врати, непр. вратију. Посебно нам се учинила интересантна лексема девер:  

девер ијек. дјевер, -ера м (мн. девери и деверови ијек. дјевери и 

дјеверови) (дијал. ијек. ђевер) 2. етн. г. мн. (девери, дијал. деверје) покр. 

посета коју, по народном обичају, сутрадан после свадбе чине девер и 

барјактар младином оцу у знак јавног признања за девојчину невиност. 

Ова лексема је посебна зато што се у дијалекту, уместо множинског облика, 

употребљава збирна именица. То значи да сема плуралности постоји, али је говорницима 

ближа концептуализација збира. Овај однос између збирних именица и множине 

обрадили смо када смо говорили о категорији броја и о творбеним моделима код 

множинских речи. Тада смо истакли да се код именица које означавају младо биће 

јављају облици семантичке множине на -ад и -ићи. Дистрибуција ових облика условљена 

је дијалекатском основом. Тако ће се облици на -ићи доминантно јавити у косовско-

ресавској зони, док ће се облици на -ад јавити на северу и западу земље, дакле, у 

новоштокавским говорима.  

 9.3. Однос између збирних и именица плуралија тантум огледа се и у 

плурализацији збирних именица у неким говорима, у којима се не подударају 

граматички сингулар и семантички плурал, па се на тај начин „колективно значење 

трансформише у множинско” (Младеновић 2007: 113).  

9.4. Промене на морфолошком плану су за наше истраживање изузетно важне, 

поготово уколико се огледају у успостављању нових једнинских облика уместо 

очекиваних множинских. Тако се у призренско-тимочким говорима именице плуралија 

тантум у неким случајевима неутралишу и прилагођавају именицама у једнини, што као 

последицу има и различиту конгруенцију: дрвена врата је затворена (Младеновић 1996: 

77). Прилагођавају се према наставку, па тако неутрумско -а постаје женски род (И.).  
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 У литератури смо забележили податке о судбини именица плуралија тантум у 

говорима на југозападу Косова и Метохије (Младеновић 2007). Младеновић у овом раду 

уочава да су називи за предмете „биполарне структуре” стабилнији од назива за сложене 

предмете са више делова (Младеновић 2007: 99); тако се у називима за одећу најмање 

развијају „секундарни сингулативи” (И.: 101), док су вишеделни предмети са 

јединственом структуром и спојеним деловима склонији развијању секундарних 

сингулатива (И.: 101–106). Младеновићева терминологија је нешто другачија од наше; 

ову синтагму употребљава у значењу секундарни једнински облик. То је важно да се 

нагласи, јер је у анализиранима говорима забележио именице прса, плећо и сл. којима се 

именује појединачни део биполарне структуре, али не и целина, која се именује обликом 

плуралија тантум (И.: 108, 116). Слична ситуација је и у српским говорима ван граница 

Србије – у говору Карашеваца (Радан 2011). 

 Видели смо да се промене на морфолошком плану ретко бележе у РСАНУ; разлог 

томе може бити недостатак грађе. Из речничког чланка углавном сазнајемо само да 

лексема коју посматрамо спада у покрајинску лексику. У РСАНУ се квалификатором 

покр. обележава лексика која није стандардна и која није карактеристична само за један 

говор. Већина нашег корпуса маркирана је овим квалификатором, што значи да лексеме 

које описујемо припадају периферији лексичког система. У питању су покрајинизми 

који нису познати већини говорника, у многим случајевима лексеме само са једним 

значењем:  

крапља
2
, -паља с мн. анат. покр. врхови хрбата, кичме. 

буртице ж мн. покр. рубови на говеђем желуцу. 

заторе ж мн. покр. свињско виме. 

багоче ж мн. покр. грчење виличних нерава. 

гроњаци м мн. вет. покр. зрнасте болесне израслине на непцу свиња.  

мосољци, -љака м мн. покр. густа слина, мосури из носа; исп. мосољ. 

кољендаш, -аша м покр. (обично у мн.) в. коледар (1). 

вибла ж (обично мн.) (тал. fibbia) покр. в. баглама. 
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засуљачи м мн. покр. затварач на сушници; исп. засуљача (1). 

насјелине ж мн. (ијек.) празн. покр. чини, мађије. 

Оваквих примера има десетине, али је још више покрајинизама код којих је (барем) 

једно од значења обележено са мн.:  

аљина ж (ген. мн. аљина) 5. мн. покр. оплакивање покојника, жалба за 

покојником.  

бапка
3
 ж покр. 2. бот. б. (обично у мн.) в. рогач Taphrina pruni. 

3. мед. (обично у мн.) рана на устима. 

бодља ж (ген. мн. бодљи, бодља и бодаља) 1. г. мн. песн. индив. трнов 

венац као симбол мука. 

5. мн. покр. израштаји на деснима који боцкају. 

верига ж (ген. мн. верига) 5. (само мн.) покр. теснац, кланац. 

вилица
2
 ж 2. ђ. мн. покр. ракљаста направа за разапињање мреже или 

плетива приликом плетења. е. мн. покр. ракљасти део кола у који се 

углављује руда.  

врљика ж (ген. мн. врљика) 2. покр. б. мн. танке гредице (које служе као 

носила). 

гвожђе и гвожђе (дијал. гвође, гвозје, гвојзе, гожђе, гозје), -а (ретко –ета) 

с 4. (мн. обично гвожђа, гвожђа) в. мн. заст. и покр. в. гвоздиво (а). г. (и 

мн.) покр. гвоздени делови плуга; раоник. ђ. мн. покр. направа са 

углављеним гвозденим шиљцима која се ставља телади и ждребади на 

њушку да не сисају, брњица, остве.  

9.5. Два су одговора на питање због чега већину нашег корпуса чини покрајинска 

лексика. Први је у вези са типом речника које смо ексцерпирали (већину корпуса чине 

примери из РСАНУ који је речник књижевног и народног језика). Други се може 

потражити у лексичко-семантичким групама које смо издвојили приликом анализе. 

Називи за делове тела, болести, сложене предмете, лексика ткања итд., представљају 

домене у којима се јавља богат слој покрајинске лексике.  

9.6. Осим квалификатора дијал. и покр., споменућемо и квалификатор нар., којим 

се у РСАНУ обележава народна и народска употреба неке лексеме (исп. Миланов 2013). 

Као и квалификатор дијал., и нар. упућује на нестандардну лексику, тј. лексику која не 
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припада књижевном језику. За разлику од дијалектизама код којих су могућа одступања 

у вези са категоријом броја, код народне и народске лексике нема промене у броју; 

лексеме које смо забележили су множинске речи, са различитим степеном плуралности:  

боденице ж мн. нар. крастице на руци од пелцовања против богиња; исп. 

биљежаница.  

губица
2
 ж 4. мн. анат. нар. део женског полног органа, усне, Labia. 

зебра
2
 ж 1. (само мн.) вет. нар. отеклине ка вилицама код коња. 

наусница ж 3. нар. (само у мн.) усне. 

јајченик, -ика и јајченик, -а м 2. (обично мн.) вет. нар. в. јајчаник (3). 

гледаљка и гледаљка ж (обично у мн.) нар. в. гледало (1).  

жлезда ијек. жлијезда (непр. ек. и ијек. жљезда ијек. жљијезда) ж 2. 

(обично у мн.) мед. нар. назив за разна обољења, која се манифестују 

повећањем, отицањем жлезда (шкрофулоза, запаљење крајника и др.). 

овчица ж 3. (у мн.) мет. нар. високи, бели облаци, састављени од 

кристала снега и леда, цируси, цирокумулуси.  

гуштер и гуштер, -ера (дијал. гушћер) м (мн. гуштери и гуштерови, ген. 

гуштера, гуштерова и гуштерова) 3. нар. а. (понекад мн.) мед. в. 

гушобоља. б. мн. мед. вратни лимфни чворови. в. вет. врста говеђе 

болести при којој говечету отекне гуша.  

9.7. Можемо да закључимо да се и у дијалектима српског језика јављају речи које 

имају само множину. Ове речи имају мање стабилан фонетско-фонолошки и 

морфосинтаксички облик, што је последица дефективности која у дијалектима тежи да 

се неутралише. У зависности од семантичке врсте а заснивајући се на савременој 

концептуализацији, ове речи ће, уколико означавају предмете јасне бипартитне 

структуре (и који су махом стари облици, тзв. права плуралија тантум) задржати 

множински облик, док ће се у другим случајевима развити секундарни једнински облици 

са регуларном парадигмом броја (опозиција једнина–множина). Такође, у неким 

случајевима је могућа појава сингулатива, којима се именује сегмент из целине коју 

представља множинска реч. Информације о промени основног облика су изузетно 

значајне и требало би их нагласити у речничком чланку; примери којима би се 
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илустровале овакве промене би показали и потврдили њихову територијалну 

заступљеност (нпр.: врата
1
 с мн. (дијал. врата ж; ген. врата, дијал. врати, непр. вратију) 

— Дрвена врата је затворена (призренско-тимочки дијалекат)). 

 Стабилност облика којима се именују бипартитни предмети односно појава 

секундарне сингуларизације код лексема са семом мултипликативности су показатељи 

савремених тенденција у језику, јер се осим у дијалекту, бележе и у речницима 

савременог језика. Успостављање парова лексема ногар–ногаре, новина–новине, плеће–

плећа итд. не могу се посматрати само као недоследност у лексикографској обради или 

чак грешка обрађивача, већ као колебање говорника које је засновано или на промени 

денотата, или на измењеној концептуализацији, што може а и не мора бити повезано.  
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10. Неологизми  

 

10.1. Као што смо видели, једна од теорија везаних за феномен плуралија тантум 

у српском језику доводи у везу категорију двојине са овом појавом. Иако смо утврдили 

да речи које се јављају само у множини не потичу само од старих двојинских облика, већ 

су последица сема плуралности, које као компоненте значења ове речи садрже, решили 

смо да испитамо има ли у српском језику нових речи, неологизама који имају само 

облик множине. Највећи проблем у вези са испитивањем оваквих речи јесте одабир 

корпуса. То су углавном речи које се не налазе у речницима, део су разговорног стила, 

маркиране су и карактеристичне за поједине социолекте. Такође, као неологизми се могу 

посматрати и позајмљенице, како оне неадаптиране, тако и адаптиране. Стога смо из 

речника нових речи Ивана Клајна и Јована Ћирилова (Клајн 1992 и Ћирилов 1991) 

ексцерпирали лексеме чији је основни облик множински, односно које би требало да 

имају множински облик, али их аутори нису посебно обележили. У питању су речници 

малог обима и различитог типа. Клајн објављује свој речник неологизама на основу 

примера забележених деведесетих година XX века из новина, са радија и телевизије. 

Његов избор одредница није био одређен временом настанка речи, већ тиме што се те 

лексеме не налазе у речницима РМС, РСАНУ и Rječniku stranih rileči Братољуба Клаића. 

Ћириловљев речник је другачије конципиран, није речник у ужем смислу, више је 

појмовник и највише подсећа на речнике књижевних термина. Не садржи све 

информације о лексеми која се објашњава (изостаје граматички опис) и врло често као 

одредницу има израз, дакле, синтагму. Овај речник обухвата нове речи и нове изразе 

који су настали после Другог светског рата, као и постојеће речи које су у том истом 

периоду добиле нова значења (Ћирилов 1991: 5). Ту је прва разлика у односу на Клајнов 

речник, који се ограђује од временске одреднице. Пошто је малог обима, у 

Ћириловљевом речнику су забележене углавном позајмљенице и термини, док 

жаргонизми нису ушли у његов корпус (Ћирилов 1991: 5–6). 

10.2. На основу ова два речника можемо дефинисати неологизам као врсту 

лексеме која није забележена у савременим стандарднојезичким речницима и која је 
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настала у новије време. Такође се под појмом неологизам сматрају и оне лексеме код 

којих се уочава неосемија – појава да нека лексема развије нова значења (Клајн у свом 

речнику обележава лексеме са неосемијом посебним симболом). Ексцерпирани корпус 

из ових речника за наше истраживање је невелик, али нам потврђује да на (множински) 

облик лексеме не утиче време у ком та лексема настаје
129

.  

10.3. Већ смо изнели став који је сагласан са Белићевим и Маројевићевим 

тумачењем да је један тип именица плуралија тантум настао плурализацијом 

некадашњих облика дуала. Овакви, специфични примери средњег рода не јављају се у 

грађи неологизама. То може да буде последица и општебалканске тенденције ка 

смањењу броја именица средњег рода (исп. Лашкова 1982: 109). Иако су управо оне 

прототипични примери за појаву плуралија тантум, очигледно је да је настанак оваквих 

именица везан за историјску епоху, и да више није продуктиван у језику. 

 10.4. Међу неологизмима које смо ексцерпирали уочили смо лексеме страног 

порекла, али их управо због плуралног облика можемо сматрати одомаћеним. Наиме, 

неологизми које смо забележили приклонили су се постојећим морфолошким и 

семантичким групама плуралних речи, будући да садрже неку плуралну компоненту. 

Као продуктивне групе јављају се на првом месту називи припадника различитих група, 

актуелних у савременом друштву. Осим назива припадника народа и религија, јављају се 

и називи припадника политичких покрета, навијачких скупина, играча у спортским 

клубовима и сл., које имају множински облик, јер се назив увек односи на групу. 

Употреба сингулатива је могућа и честа, али своје значење овакве именице реализују у 

множинском облику: змајчеки, цибоси
130
. Такође, у неким од ових примера уочавамо 

неосемију – једнински облик има другачији денотат – нпр. назив гробари односи се на 

навијаче, присталице спортског клуба Партизан. Именица у једнини, гробар, примарно 

значење има онај који копа гробове, сахрањује мртве; чувар гробља. Такви су и примери: 

ђетићи, лале, романтичари, цигани. У ову групу спадају и поименичени жути 

                                                           
129

 Као и до сада у корпус нисмо укључили изразе.  

130
 Пошто су речници настали у време СФРЈ, називи навијачких група и тимова су такође из времена 

старе државе.  



 

261 
 

(кошаркаши сплитске Југопластике), модри (надимак играча загребачког Динама, по 

плавој броји дресова), плави (1. играчи југословенске репрезентације. 2. играчи 

загребачког Динама. 3. играчи титоградске Будућности), рођени (надимак играча 

мостарског Вележа), црвено-бели ијек. црвено-бијели (1. играчи Црвене звезде. 2. играчи 

новосадске Војводине), црно-бели ијек. црно-бијели (играчи Партизана)
131
. У лексеме 

којима се именују припадници некаквих група спадају и два калка голубови и 

јастребови, за припаднике мирољубивог односно ратоборног крила у оквиру исте 

политичке партије, као и назив за припаднике политичко-религиозног покрета црнаца на 

Јамајци – растафаријанци. 

10.5. Друга продуктивна група међу неологизмима јесу називи за предмете 

бипартитне структуре типа панталоне, као и називи који се обично јављају у множини а 

припадају називима за обућу. Забележили смо примере бермуда-панталоне, левисице, 

левиске, траперице, фармерице, фармерке, фрула-панталоне, хеланке, хулахопке; 

балетанке, јапанке, мокасине, спенсерице, спринтерице; тенисица, тениска, тенис-

патика. Видимо да се код назива за обућу јавља разлика у дефинисању и одређивању 

основног облика – Клајн ове речи наводи у облику једнине, без напомене о уобичајеној 

множинској употреби, док их Ћирилов бележи само у облику множине.  

10.6. У овом корпусу пажњу су нам привукле и позајмљенице које у језику 

даваоцу имају облик множине и најчешће се завршавају на сугласник и које у нашем 

језику имају двојаку судбину. У првом случају се усвајају као именице у једнини – 

антирид, корнфлекс, фит, чипс, пом-чипс, помфрит, мас-медија, тупамарос, док у 

другом случају могу добити наставак за множину у језику примаоцу: паздаран. Овај 

пример је у српском језику једнина, иако је у персијском множина (и Ћирилов то 

напомиње уз ову одредницу: U našoj publicistici pogrešno se upotrebljava oblik pazdaran za 

jedninu, a za množinu – pazdarani). (Ћирилов 1991 s. v. pazdaran). 
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 Конверзија придева се јавља и у руском језику као начин настанка нових именица плуралија тантум 

(нпр. яровые и позвоночные у терминологији ботанике и зоологије), уз појединачне примере у 

социолектима (нпр. лесоматериалы) (Бранднер 2009: 103).  
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Стране речи и позајмљенице које се у српском језику завршавају на сугласник, а у 

језику из ког су позајмљење имају множински облик, обрадили смо у поглављу о 

позајмљеницама, те их у овом делу нећемо посебно анализирати.  

10.7. Можемо закључити да ће речи код којих је прозирна множинска структура, 

односно код којих се препознаје сема плуралности имати множински облик, без обзира 

на то што се у језику појављују у новије време. Од других именица плуралија тантум 

разликује их то што ове именице неће бити средњег рода. Осим што је то једна од 

карактеристика балканских језика, можемо је протумачити и тиме што је код именица 

средњег рода сема плуралности углавном у вези са дуалским обликом, који је непознат 

савременом језику. 
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11. Полисемија множинских речи 

 

Полисемија је способност неке лексеме да се реализује у више значења (Гортан-

Премк 1997: 38). Својствена је већини речи општег лексичког фонда који чини лексика 

позната сваком просечно образованом говорнику, која је прасловенског порекла, 

фреквентна и има богату деривацију (Драгићевић 2010: 130; Миланов 2017: 32). У 

речницима се ова лексика препознаје по изостанку квалификатора (Гортан-Премк 1997: 

66). С друге стране, у општи лексички фонд спада и мањи број лексема које реализују 

једно значење. Моносемичност је одлика термина, страних речи, назива сродника, 

бројева (И.: 41–42). Ове лексеме немајуе богат семантички садржај и не употребљавају 

се у новим комуникацијским ситуацијама. Насупрот општем лексичком фонду стоји 

периферија лексичког система. Њу чине временски и територијално маркиране лексеме; 

оне углавном нису развиле додатна значења. Управо у нашем корпусу оваквих 

једнозначних лексема има прилично и оне чине значајан део наше грађе. У питању су 

термини, позајмљенице, али и покрајинизми, дакле, углавном маркирана лексика која не 

припада општем лексичком фонду (геоде, зеолити, агруми, изонитрили, зооморфозе; 

акциденталија с, генералије и генералије, девоционалије, регалије; бароци, бадуле, 

земерице, шалукатре, ждрмњи).  

Категорија полисемије не утиче на категорију броја код лексема које имају и 

једнину и множину. Полисемија не утиче на категорију броја код речи са регуларном 

категоријом броја стога што се значење у полисемантичкој структури не мења без 

обзира на то да ли посматрамо један именовани ентитет или више њих. Навешћемо 

примере за различита значења лексеме глава, које ћемо реконструисати и у множинском, 

односно једнинском облику (у зависности од тога у ком броју је дата реч у оригиналном 

примеру у РСАНУ):  

1. а. горњи део човечијег, односно 

предњи део животињског тела у 

коме се налази мозак и главна 

чула. 

Спусти се у столицу и увуче 

главу међу рамена (Михаљевић 

М., Реп. 1957, 8/18). 

Спусте се у столицу и увуку 

главе међу рамена 

фиг. цвет, цваст биљке (код које 

је то најкрупнији део); крошња 

И стидљиве из мирисне траве | 

Љубичице подигоше главе (Ил. 

И стидљива из мирисне траве, 

љубичица подигла је главу 
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дрвета. В. 1, 40).  

в. коса, власи И глава тога човека сад је бела, 

његова снажна рука уморила се 

од дугог рада (Кнеж. Б. 3, 316). 

И главе тих људи сад су беле 

2. а. памет, интелигенција; 

мисли, свест, сећање; схватање, 

дух. 

Глава му је била пуна Доре (Барт. 

1, 35). 

Главе су им биле пуне Доре 

б. (често с атрибутом добра, 

велика и сл.) умна, даровита 

особа. 

И највећа глава није увек 

способна за самостално 

мишљење (Петрон., СКГл 5, 

122).  

И највеће главе нису увек 

способне за самостално 

мишљење 

3. а. живот (често и у 

устаљеним говорним обртима с 

глаголима: бранити, дати, 

давати, (из)губити, заложити, 

стављати, чувати и др.). 

Нећеш да ми кажеш, а видим да 

се то тиче моје главе (Ранк. С. 1, 

205). 

Нећеш да нам кажеш, а видимо 

да се то тиче наших глава 

б. покр. убиство у крвној освети; 

утврђена цена која се плаћала 

братству убијеног приликом 

измирења, крвнина. 

Састадосмо [се] … да умиримо 

два домаћа браства … около 

главе покојнога Рада Николина 

(НПр Врч. 5, 38).  

Састадосмо се да умиримо два 

домаћа браства около глава 

покојних Рада и Марка Николина 

4. а. особа, личност, појединац. За собом води двије женске главе 

(Калеб 4, 122). 

За собом води једну женску главу 

в. (обично допуњено речима: 

стоке, брава и сл.) грло, брав; 

јединка роја, јата и сл. 

О великим празницима и 

весељима закоље се по једна 

глава од ситне стоке ради јела 

(Фил. М. 6, 21). 

О великим празницима и 

весељима закоље се по две главе 

од ситне стоке ради јела 

5. а. личност која руководи, 

управља; старешина, 

руководилац, вођа, првак. 

Ја сам, по вашој вољи, глава 

Црне Баре (Весел. 6, 66).  

Ми смо, по вашој вољи, главе 

Црне Баре 

б. онај који се својом 

способношћу, својим талентом 

највише истиче у једној 

делатности, главни 

представник.  

Данте је глава свих пјесника 

(Вулич. 3, 5).  

Данте и Петрарка су главе свих 

песника 

6. а. политички, економски, 

културни центар неког подручја, 

главни град. 

Рим, наш главни град. Глава 

свијета. Вјечни Рим (Назор 19, 

202).  

Рим и Париз главе света 

7. врх, вршак на горњем делу 

нечега.  

Само ту и тамо вири сива глатка 

глава стијене (Калеб 4, 25).  

Само ту и тамо вире сиве глатке 

главе стене 

8. а. заобљени, проширени, 

задебљали крај или део 

предмета. 

Своје мале … пушке … лагано 

задјенуо за … појас, милујући их 

неко вријеме по кривим, 

дугуљастим главама (Ћор. С. 10, 

409). 

Своју малу пушку лагано заденуо 

за појас, милујући је неко време 

по кривој, дугуљастој глави 

б. в. главица (4а).  Разрасле се тешке главе купуса и 

кеља (Павич. 2, 54). 

Разрасла је тешка глава купуса  

в. покр. задебљали део чокота 

винове лозе, крља, гиџа; 

задебљање на обрезаном делу 

стабла из којега избијају 

ластари.  

Четири године треба док из 

примите лозе буде глава, а главу 

добијемо, ако увик режемо лозе 

на истом мјесту, те оставимо 

само два, три пупа (Варош, 

Лукић Л., ЗНЖ 24, 163).  

Четири године треба док из 

примите лозе буду главе, а главе 

добијемо, ако увек режемо лозе 

на истом месту 

г. језгро комете са омотачем. Глава репатица састављена је од Главе репатица састављене су од 
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гомиле чврстих комада, док реп 

сачињавају плиновите ствари 

(Тућ. 3, 99).  

гомиле чврстих комада 

д. горњи део гудачких и неких 

жичаних инструмената у којем 

су чивије за затезање жица.  

Гусле су му у крилу, а главу од 

гусала притиште брадом (Андрић 

7, 30). 

Гусле су им у крилима, а главе од 

гусала притиснуше брадама 

9. извесна количина неке 

материје којој је дат лоптаст, 

купаст или ваљкаст облик и која 

је служила као нека врста мере. 

Лежали су ту, без реда … 

кантари, преше … аван у коме су 

се некада туцале главе шећера 

(Десн. 1, 105). 

Лежали су ту, без реда, кантари, 

преше, аван у коме се некад 

туцала глава шећера 

10. део неких сложених предмета 

у који се углављују, односно за 

који се причвршћују поједини 

други њихови делови; место 

састава делова сложених 

предмета. 

За место где се рогови састају на 

слемену каже се „глава рогова” 

(Ерд. 10, 118). 

За места где се рогови састају на 

слемену каже се главе рогова 

11. а. извор, извориште текуће 

воде; почетак воденог тока.  

Глава ријеке то је мјесто гдје јој 

је извор (Куш. 1, 19).  

Главе река то су места где им је 

извор 

б. водени резервоар. Изворска вода може се загадити, 

ако се најпре сабира у тз. главе 

или резервоаре, из којих ће се 

касније било … вадити, било 

чунковима или цевима … до 

људских станова спровести 

(Батут 2, 59). 

Изворска вода може се загадити, 

ако се најпре сабира у тз. главу 

или резервоар 

12. а. један од крајева, један од 

прилазних делова каквог објекта 

издуженог облика.  

Људи … чују лупу жељезне 

звијери, и виде како срће, на 

глави цесте што води у њихово 

село (Назор 9, 16).  

Људи чују лупу железних звери, 

и виде како срће, на главама 

цеста што воде у њихово село 

13. а. вој. део веће војне јединице 

истурен у правцу кретања, чело 

војске.  

И тако главу непријатељску мало 

узбију … и, сви сложно 

ударивши, потисну непријатеља 

до саме висине где су му топови 

били (Вук 8, 326).  

И тако главе непријатељске мало 

узбију 

б. почетни део неког низа или 

поворке, чело. 

Кола … чекају на глави дуге 

поворке коњаника и колеса 

(Павлин. 5, 57). 

Кола чекају на главама дугих 

поворки коњаника и колеса 

14. а. одељак књиге или другог 

списа који чини извесну целину, 

поглавље.  

На крају комичнога романа Поп 

Ћира и поп Спира долази 

сентиментална глава о Јуци и 

Пери (Скерл. 16, 66). 

На крају комичнога романа Поп 

Ћира и поп Спира долазе 

сентименталне главе о Јуци и 

Пери 

 

Видимо да је значење у оба примера једнако. Дакле, одабир једнине или множине 

заснован је на намери или циљу учесника у комуникативној ситуацији да искажу број 

онога што је изражено датим значењем. Међутим, код речи код којих се у неком од 

значења јавља и сема плуралности постоји разлика јер одабир множинског облика може 

значити одабир посебног, другачијег значења. Тако ћемо, на пример у реченицама:  
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видео је циврију у дворишту  

видео је циврије у дворишту  

употребити једнински односно множински облик, у зависности од тога да ли желимо да 

објекат радње буду немиран, љут пас или клешта за прављење копчи и сл. од жица. 

11.1. Полисемија се код множинских речи може посматрати из два угла. Већ смо 

истицали да се плуралност јавља као компонента појединих значења у полисемантичкој 

структури вишезначних лексема (в. поглавље 7). У зависности од степена плуралности и 

фреквентности употребе, односно броја потврда у грађи, ова значења ће у речницима 

имати додатна обележја у виду лексикографских напомена као што су обично у 

множини, често у множини итд. (више о овоме у наредном поглављу). Дакле, лексема 

може имати развијену полисемантичку структуру и у неком од својих значења садржати 

и сему плуралности (нпр. од 11 значења
132

 лексеме ланац једно се јавља са одредбом 

обично мн.: гвоздена направа од ланаца (1) и тегова која се ставља затворенику, 

робијашу или заробљенику на ноге и руке, затворенички, робијашки окови; од 36 значења 

лексеме венац једно је обично у множини: круна која се ставља младенцима на главу 

приликом црквеног обреда венчања; исп. венчило (1), а друго покрајинско и множинско: 

десни, ружичасто ткиво које окружује корен зуба). Такође, има случајева да лексема 

којој примарно значење није множинско реализује неколико множинских значења (нпр. 

аљина, бедреница, варалица, гвожђе итд.). 

Међутим, неке лексеме садрже сему плуралности као компоненту у свим 

значењима у полисемантичкој структури (вешала ијек. вјешала, врата, зазубице, јасле, 

катакомбе). Затим, у неким случајевима у питању су нијансе у оквиру истог значења (у 

речницима су таква значења обележена словима: исевци
1
, колца, машичице, 

пролизине, скути; плуративи враџбина, орушина, кркма, копролит), док код неких 

лексема примарно значење садржи сему плуралности, али је секундарна значења не 

садрже (осевина, наводница, повија).  

                                                           
132

 Под бројем значења подразумевамо и значења обележена бројевима и значења обележена словима. 
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 11.2. Ипак, мора се нагласити да се множинске речи не одликују богатом 

полисемантичком структуром, што се из нашег корпуса јасно види. Грађа је показала да 

се од око четири хиљаде лексема изразитом полисемичношћу одликује тек неколико. 

„Степен полисемичности лексеме директно је зависан од типа и карактера њене 

семантике. Што је богатији и садржајнији појмовни аспект лексичког значења, то је 

активнији семантичко-деривациони потенцијал лексеме и виши ниво њене 

полисемичности” (Миланов 2017: 28). За лексему се може рећи да је изразито 

полисемична ако има најмање 15 значења (в. Миланов 2017). У нашем корпусу само 

четири лексеме одговарају овом критеријуму – маказе са 19 значења и плуративи папуча 

са 20, наглавак са 18, млечњак са 17 значења:  

маказе, маказа ж мн. (тур. makas) 1. метална алатка за резање 

материјала (тканина, папира, танког лима, жице и др.) са две укрштене 

оштрице, спојене осовином и постављене једна насупрот другој, са 

дршком подешеном за увлачење прстију, којима се та алатка отвара и 

затвара при сечењу, шкаре; исп. ножице. 

2. покр. задњи рачвасти крај руде на запрежним колима, сврачине. 

3. а. врста маказасте направе за ловљење риба. б. покр. примитивна 

штипаљка за прикачињање рубља за конопац при сушењу. 

4. покр. а. грађ. део кровне конструкције коју чине две косо постављене 

греде спојене једним крајем и ужљебљене под оштрим углом, слично 

отвореним маказама (1). б. унакрсне летве на вратницама или између 

греда (ради ојачања конструкције). 

5. зоол. анат. двокраки орган код ракова сличан маказама (1) и подешен за 

хватање плена и узимање хране, штипаљка, клешта. 

6. фиг. (обично у устаљеним обртима: (у)пасти (ући) у маказе, наћи се 

(налазити се) у маказама и сл.) а. положај када возило приликом 

претицања доспе и буде прикљештено или стешњено између два возила 

која се крећу у супротни правцима. б. вој. положај војних јединица 

опкољених и стешњених са страна противничким трупама распоређеним 

у два крака који се сужавају у облику маказа (1); војне јединице 

распоређене са страна противника у два крака, клешта. в. уопште 

безизлазан, тежак положај, истовремена опасност са две стране, 

шкрипац. 

7. спорт. а. у ногомету, ситуација при којој два играча непрописно 

затварају пут противничком играчу. б. начин ударања лопте у ногомету 

при коме се друга нога креће у правцу супротном од оне којом се удара 

лопта. в. врста захвата у рвању. г. у смучању, положај смучки на снегу 

када су врхови растављени а задњи крајеви састављени. д. у шаху 

позиција када пешак напада истовремено две противничке фигуре. 
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8. у игри карата (нпр. у преферансу) ситуација кад једна страна има кеца 

и даму (против краља и других карата). 

9. екон. в. маказе цена. 

10. покр. врста дечије игре. 

пaпуча ж (ген. мн. папуча) (тур. pabuç) (обично у мн.) 1. а. врста обуће 

израђене обично од лаког и меког материјала која покрива само предњи 

део стопала, полуотворена или отворена, која се углавном носи по кући; 

таква врста обуће, израђена од различитих материјала (текстила, 

коже) која се носи изван куће: женске ~, кожне ~, кућне ~, мушке ~, собне 

~, турске ~ и др. б. експр. (и са атрибутом „женина.”) лукавство којим се 

служи жена да подреди, потчини мушкарца (обично свога мужа); исп. 

бити под папучом, папучар (2).  

2. кожна или гумена навлака која се ставља на задње ноге коњу ради 

заштите од повреда.  

3. техн. а. продужени део платформе, степеник на улазу возила (вагона, 

трамваја, кочије, камиона и др.) на који се стаје при улажењу или 

излажењу. б. врста ручне кочнице која се користи у железници за 

заустављање и успоравање вагона; нарочито подешен део на ручној 

кочници каквог возила. в. врста кочнице на запрежним колима у виду 

дрвене или гвоздене плоче која је ланцем причвршћена за осовину точкова. 

г. покр. комад косо засеченог дрвета или нарочито подешен комад 

гвожђа који се подмеће под точак какве машине или запрежних кола како 

би се зауставило кретање. д. део конструкције од дрвених дасака на који 

се постављају два мања стуба, који заједно са већим стубовима, 

ногарачима, чине подлогу понтонског моста; исп. ногарач. ђ. покр. 

дрвена палица као део уређаја у млину, са заобљеним проширењем на 

једном крају, којом се подупире горњи камен при намештању на сењ, 

осовину; исп. језик (2и). е. део на плугу у виду плочастог стопала, 

причвршћен за гредељ, на који се плуг ослања. ж. спорт. (обично у мн.) 

метални или дрвени предмет у виду папуче постављен на стуб, у који се 

углављује препона приликом подешавања висине.  

4. риб. покр. а. дрвени штап на бочној страни алова, дугачке, плитке 

мреже, који на крају има рашљу за коју се причвршћује камен, комад 

цигле и сл.; исп. клеч (2). б. осушена риба нанизана на канап; исп. комолац 

(изр.).  

5. брод. а. један од речних сплавова малих димензија повезан са више 

таквих у један већи сплав; исп. крпа (5). б. покр. дрвена направа помоћу 

које се лакше диже сидро.  

6. заст. и покр. врста друштвене игре; исп. папучица (4).  

7. покр. а. бот. в. булка (4). б. фитопат. в. рогач Taphrina pruni; исп. бапка
3
 

(2б). в. агр. деформисани зелени плод шљиве, настао услед обољења 

изазваног рогачем, биљним паразитом; исп. бабурак, кривка (4).  

8. покр. име кози.  



 

269 
 

наглавак и наглавак, -авка м (обично у мн.) 1. а. плетена плитка обућа 

од дебље вуне, кострети и сл. (често подшивена кожом, платном и др.) 

која обухвата стопало до глежња, приглавак. б. доњи део чарапе који 

покрива стопало до глежња, део чарапе без горњишта; део чарапе који 

обухвата предњи део стопала и прсте. в. покр. кратка плетена чарапа 

(обично мушка). г. предњи део чизме или ципеле који обухвата прсте. 

2. а. капа беретка, бере. б. капа са три или четири троугласта врха коју 

носе католички свештеници за време неких верских обреда, бирет, 

квадрат. в. капа коју носе опатице. г. нераспр. уопште капа. 

3. покр. терет који се носи на глави. 

4. ушице алатке (секире, мотике и сл.). 

5. заст. наслов, заглавље каквог текста. 

6. оно што је наглављено на што (нпр. јабучица на чибуку). 

7. техн. елеменат за спајање цеви, муф. 

8. архит. горњи, проширени део стуба на који належе архитрав, капител. 

9. а. анат. тетивна плоча срасла с кожом лобање која се простире од 

чеоних до потиљачних мишића, поглавина, galea aponeurotica. б. мед. в. 

капица (7). в. вет. део, комад коже на глави, tegumentum capitis. 

10. бот. в. наглавица (2а). 

Занимљиво је да су маказе и папуча речи страног порекла, а њихова развијена 

полисемантичка структура указује на то да су се потпуно адаптирале и добро уклопиле у 

лексички систем српског језика (Миланов 2017: 69). Иако су папуча и наглавак 

плуративи обележени тако да се на сва значења односи множински карактер, сема 

плуралности се не јавља у свим значењима. За разлику од њих, лексема маказе је 

прототипична именица плуралија тантум и сва њена значења садрже сему плуралности. 

Уз ове лексеме споменућемо још неколико са развијеном полисемантичком 

структуром: врата са 14 значења, кола 7, леђа 10, недра 9, клешта са 7 (и плуративи 

пафта 13, клашња 8) итд. Њихово примарно значење је предметно и такве лексеме 

најлакше постају изворни домен за нова значења јер представљају нешто опипљиво и 

блиско човеку (нпр. означавају делове тела, алат, превозна средства и сл.). Ако изузмемо 

плуративе, поменуте лексеме припадају општем лексичком фонду, што је у складу са 

њиховом развијеном полисемантичком структуром (исп. Миланов 2017: 109). Поменути 

примери могу указивати на тенденцију у српском језику да типичне именице плуралија 

тантум имају више значења.  
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 11.3. Значајнију анализу и преглед механизама полисемије речи које се обично 

јављају у множини дао је Ненад Ивановић (2013) у својој докторској дисертацији. Он је 

анализирао категорију плуралности у полисемији на корпусу РСАНУ и утврдио да 

„главни семантички типови одвајања множинских значења именица чине саставни део 

механизама синегдохе, метонимије и метафоре” (Ивановић 2013: 273), а уз њих додао и 

значењска одвајања у оквиру радијалне полисемије и „непотпуну лексикализацију као 

вид прилагођавања значења актуелној употреби речи” (И.). Навешћемо само неке 

Ивановићеве примере за сваки од механизама: синегдоха (алга, камила, дериват, крпа, 

кап, ефекат, мудролија, артија, дукат, житарица, маневар, дан, време), метонимија 

(капацитет, димензија, ефекат, вредност, маса), метафора (боја, лутка, бљувотина, 

елемент), радијална полисемија (иглица, бисага) (Ивановић 2013: 274–283). 

 11.4. Када смо говорили о секундарним значењима лексема лећа и сочиво, 

разматрали смо појаву коју смо дефинисали као енантиосемију броја (в. поглавље 7.5.в). 

Уочили смо да се код неких лексема са развијеном полисемантичком структуром, једно 

од значења искључиво јавља у једнини, док се у другом значењу јавља и сема 

плуралности. То значи да се једна реч у једном од својих значења јавља (само) у једнини, 

а у другом (само) у множини. Ова појава није честа и уочили смо је у примерима: 

вратница, веза, ваздух, време, зрак. На исти начин су дефинисани и збирни бројеви 

двадесеторо, десеторо, осморо, али ове примере не узимамо у обзир јер сматрамо да је 

приликом њиховог дефинисања непотребно издвојено значење множинског облика. Оно 

би требало да се јави као посебна одредница, будући да је у питању и посебна врста 

броја (исп. поглавље 6.2.3).:  

РСАНУ: предлог дефиниције: 

осморо (у јд. непром.; мн. осмори, -е, -а) 

збирни број који одговара основном броју 

осам 1. а. (само јд.) за означавање збира 

особа мушког и женског пола. б. (ретко 

мн.) уз збирне именице, обично оне које 

означавају збир младих бића. 

осмори, -е, -а бројни придев према 

основном броју осам, који се употребљава 

уз именице које имају само облике 

множине или означавају пар: ~ врата, ~ 

новине, ~ чарапе. 
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2. (обично мн.) кад се као јединка узима 

збирни појам или појам који се исказује 

обликом множине: ~ врата, ~ новине. 

 

11.5. Код лексема које се обично јављају у множини, а имају развијену 

полисемантичку структуру, множински облик некада није доминантан у свим 

значењима. У оваквим случајевима функционалност се заснива на плуралности, док се 

друга значења, нпр. она заснована на метафори (изглед) манифестују у обе категорије 

броја, што ћемо показати на примерима типа папуча (1 и 2) и папуча (3):  

папуча 1: врста обуће — На ногама [механџике] беле чарапе и кожне 

папуче, веће за читаву шаку него што треба (Доман., СКГл 9, 174). Чим 

сам стигао кући, обучем папуче (Нуш. 25, 30). У објекте источњачког 

порекла спадају: а) папуче. — Праве их папуџије од коже … Основа им је 

већином од ђона; ређе га замењује дрво. Имају ниску потпетицу 

(Павловић М., ГлЕМ 1927, 69). Ја [сам] налазио у његовим стакленим 

ормарима врло интересне обуће. Има је од сваке врсте, из свију земаља, и 

из свију времена: има опанака, кондура, ципела, китајских пантуфала, 

јеменија и султанских папуча (Мил. М. Ђ. 13, 114). У папучама се лако 

ходило и по баштини и по шуми (Б–Т 1).  

папуча 2: навлака за коњске ноге — Ради тога [да кобила не би повредила 

пастува приликом парења] употребљује се ћустечење, или се на задње 

ноге метну кобили мекане папуче (Спасић Д. 3, 180). Да би се коњ 

заштитио од удара приликом кошења стављају му се на ногу нарочите 

кожне или гумене папуче (Гец 2, 43). Папуче, комад коже што се 

спучавају коњима позади на ноге, да им се не израњаве при вршидби од 

оштрог осја на житним класовима (околина Космаја, Борис.).  

папуча 3: степеник на улазу возила, врста кочнице, палица на млину, део 

плуга и сл. — Командант је стао на папучу булдожера и руком показивао 

куда треба одгурати земљу (Влатк. 1, 61). Кад су кола била готова Дан … 

се попе. Роберт стави ногу на папучу и с муком се попе за њим (Симић Ж. 

2, 177). Назор се уздигао на папучи камиона и одржао … говор (Дед. В. 2, 

404). Посао скретничара и „папучара” (радници који сачекују вагоне које 

откачи локомотива и успоравају им брзину помоћу нарочитих ручних 
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кочница „папуча”) знатно [је] поједностављен [увођењем микрофона као 

везе] (Борба 1951, 163/1). Полуга са папучама за кочење вагона (СН 1904, 

251). Све оправке папуча за кочнице … морају да се обављају у Дрвару 

(Борба 1949, 152/4). При развлачењу папуча, фрикционе облоге 

приљубљују се уз добош кочнице (на главчини точка), а између добоша и 

облога јавља се сила трења која успорава обртање точка (Енц. Вој. 1/II, 

356). У класичном … облику кочница је била са папучама постављеним у 

две ослоне тачке (Енц. Лар. 3, 784). фиг. Молим [вас] да се сетите само 

његова [Бомаршеова] темперамента … коме, кад низ брдо пође, треба 

папуча да не би у суноврат отишао (Поп. Б. 4, 71). За заустављање точкова 

забрањено је употребити другу до дрвену папучу (СН 1902, 636). Папуча, 

поред значења Pantoffel = папуча, значи још и устав на колима, било 

коњским или волујским. Она је или гвоздена, или од дрвета. Обично 

везана за предњу осовину ланцем, па кад се пође низ брдо, онда се папуча 

пусти … и отпочне се суљати и задржавати (Шумадија, Вукић. М. 1). 

Папуча је што кочи, на задњим точковима, на винту, обрћеш руком винт и 

тамо дрво једно напред, пред точковима везано за сврачине и обрћеш винт 

и дрво прилази точку (Качер, Петр. Д. 1). Папуча, на колима, она 

гвоздена, са две стране посувраћена плоча или подлога, што се на 

низбрдици подмеће под точак, те се на њој точак вуља и тако кочи кола. 

Некада је то направљено и од дрвета. Утврђена је ланцем за предњу 

осовину (краг. крај, Радој. Вл.). (Шумадија, Грк. Ј. 1, 143). На овим 

листићима има … округла рупица … кроз коју се провлачи гвоздени шип, 

који држи папучу на ножици да не спадне (Мин. в. 20, 6). Папуча је 50 см. 

дугачка и 30 см. широка, на оба краја полуокругла … Састављена је од … 

растових дасака (И., 7). Језик („папуча”) јест дрвена прама крају лопатасто 

заоштрена шћика, та служи за подметање под горњи жрвањ, када се има 

исти снимити или навалити. Језиком се наравњује горњак на сењ (Хеф. 1, 

108, 163). Има плугова и без колечака, а замењује их једна саона или 

папуча (Н–Т 1, 61). 

Уколико лексема има развијену полисемантичку структуру, веома је важно 

прецизно одредити место лексикографској напомени о множинској употреби а 

такође треба водити рачуна и о томе да се ове напомене не понављају. Видимо у 

примеру лексеме папуча да је константа обично у мн. дата у леми, иако се не 

односи на значење под 3. 
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 11.6. О развијању секундарних значења код термина постоје опречна мишљења 

међу проучаваоцима (Премк сматра да су они страног порекла једнозначне лексеме 

Гортан-Премк 1997: 41, 119). У нашем корпусу проналазимо термине који развијају 

секундарна значање, садржавајући притом и сему плуралности. Тако се зооним гуштер 

у множинском облику односи на вратне жиле, гушобољу и вратне лимфне чворове, док 

јеж и мрав у множинском облику означавају осећај у телу сличан боцкању, трнце. 

Лексема коза у множинском облику реализује значења дечијих игара, али и народни 

назив за богиње; када се коњ јави у множини, може да се односи на покрајински назив 

за косу греду у кровној конструкцији, као и разне игре и њихове учеснике. Лексема 

мушица у множини може да се односи на неосноване или настране мисли, идеје, 

прохтеве, док су корали мале дрвене лоптице са умереним шиљцима на оковратнику 

који се употребљавају при дресирању паса.  

И лексеме из других терминологија понашају се на овај начин па се тако назив за 

животињску болест бедреница (бедреница и бедреница) у множини односи и на два 

дугачка камена који се стављају у гроб, по један са сваке стране, приликом сахране без 

сандука, фитоними горешник на жарке летње дане у првој половини августа, када се 

одржавају неки народни обичаји, крушка, ђул (ђул), малина на мотиве у везу и 

шаре
133
, док кулинарски термин котлет (котлет) у множини означава залиске косе итд. 

Важно је да нагласимо ову паралелност значења, тј. да наведене лексеме могу да 

реализују и ова значења. Код лексема код којих смо уочили енантиосемију броја овакве 

релације не постоје, јер је употреба множинског облика везана искључиво за значење са 

семом плуралности:  

                                                           
133

 Имамо и обрнут случај, да назив за мотив у везу као секундарно значење реализује значење 
фитонима:  

мемица ж покр. 1. (обично у мн.) а. чипкасти вез, везени, кукичани украс на ивицама 

кошуља, чарапа и других делова народне ношње. б. шара, мотив у везу. в. трака око 

шешира, оплетена најчешће од сламе. 

2. мн. вет. жлезде на животињској трбушној марамици и набрани део марамице, 

крезле. 

3. мн. бот. назив за једну врсту вишегодишње зељасте биљке рода Sedum из ф. 

Crassulaceae, која се гаји као украсна; исп. бобовњак (1). 
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време, времена ијек. вријеме, времена с (мн. ек. и ијек. времена, ген. 

времена, дат., инстр., лок. временима) 1. (само јд.) а. фил. један од двају 

објективних и свеобухватних облика постојања материје. б. трајање 

онога што се збива или што постоји (мерено сатима, данима и другим 

одговарајућим мерама); ограничено, краће или дуже, трајање. 

3. (само јд.) а. тренутак, доба кад нешто бива, или кад се нешто ради, 

рок у којем нешто треба да се догоди. б. часови који се могу посветити 

неком одређеном послу, незаузети, неиспуњени часови. 

4. а. период историје, епоха (обично везана за име неке личности, 

владавине и сл.). б. (често мн.) прилике, околности под којима се живи у 

неком раздобљу. 

6. (само јд.) а. атмосферске прилике у одређеном тренутку и одређеном 

месту. б. нар. непогода, невреме; јака падавина (киша, снег, град). в. 

покр. гром.  

Код лексема са енантиосемијом броја множина је дистинктивно обележје. Она уноси 

ново значење, које је различито од оног које лексема има у једнини (исп. Токмађан 1958: 

81). Код лексема код којих није могуће успоставити семантичку везу међу значењима 

уместо новог значења у полисемантичкој структури настаје нова лексема (нпр. лисице 

метална направа (две међусобно повезане карике које се могу закључавати и отварати) 

којом се везују, спутавају обе руке ухапшеницима). Ово се најчешће дешава када 

мотивација није транспарентна, односно када није могуће утврдити ни етимолошку 

повезаност са примарним значењем. У тим ситуацијама лексикографски материјал може 

да нас заведе, стога што речнички чланак има многа ограничења – прво и основно је 

просторно, тежи се што већој економичности и то може да утиче на наше разумевање 

полисемије, поготово када је неко множинско значење у полисемантичкој структури 

лексеме неоправдано део те структуре а требало би да се посматра као нова лексема 

(нпр. уместо да се успостави лексема козице ж мн. мед. нар. разне врсте заразних 

болести са оспицама по кожи, богиње, у РСАНУ се ово значење јавља у оквиру лексеме 

козица (дем. и хип. од коза; млада коза) под бројем 7). У тим случајевима уочавамо 

пример лексикализације множине.  

11.7. Примери показују да је сема плуралности потенцијална сема и да може да се 

активира уколико значење почне да се односи на неку нову реалију која по својим 

особинама одговара типичним реалијама које имају множинско име (нпр. лале, 
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романтичари, цигани). О томе смо нешто рекли у поглављу о неологизмима када смо 

разматрали множинску неосемију (поглавље 10). 

11.8. Разматрана грађа нас наводи на закључак да се полисемија код множинских 

речи може посматрати из две перспективе. Прво, као особина лексема које имају 

(развијену) полисемантичку структуру и у чијем се семском саставу налази и сема 

плуралности (врата, зазубице, јасле) и друго, као појава да се у полисемантичкој 

структури неке лексеме реализује значење у коме се препознаје сема плуралности 

(ланац, венац). У нашој грађи смо забележили мали број лексема са развијеном 

полисемантичком структуром. Овакве речи се обично сврставају у само језгро лексичког 

фонда, што и наш корпус потврђује. Развијену полисемантичку структуру имају оне 

множинске именице које припадају општем лексичком фонду, антропоцентрично 

оријентисаној лексици, односе се на конкретно, углавном предмете бипартитне 

структуре, и то су углавном и прототипични примери за појаву плуралија тантум 

(маказе, леђа, кола итд.).  
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12. Лексикографска обрада плуралних речи у дескриптивним 

речницима српског језика  

 

12.1. Будући да се наш рад заснива на лексикографском корпусу, посебну пажњу 

ћемо посветити лексикографској обради речи које се јављају само у множини у српском 

језику.  

Прво што морамо да истакнемо јесте да је посао лексикографа изузетно тежак, јер 

су они ти који, као проучаваоци језика и његови описивачи на граматичком и 

семантичком плану, осим значења одређују и које граматичке и морфолошке особине 

реч има, која је њихова вредност, има ли каквих ограничења или обавезности у употреби 

појединих облика гледано на нивоу целе лексеме или пак код појединих семантичких 

реализација. У нашем случају, обрађивач је тај који одређује да ли је реч о плуралији 

тантум или пак само о доминацији множинских облика и сл. Корпусно истраживање 

језика је неопходно да би се тачно утврдило да ли се нека реч употребљава у облицима 

оба броја, као и колика је фреквенција те употребе. То значи да се на основу примера из 

грађе, уз испитивање семског састава, правилно успоставља основни множински облик 

неке лексеме.  

Анализирајући појединачне лексичко-семантичке групе у које смо сврстали 

множинске речи разматрали смо и различите начине њиховог представљања у 

лексикографској обради. Ова појава није необична и не треба је сматрати за погрешку. 

Приликом израде тезаурусних речника очекивано је да ће се јавити недоследности, које 

су, ако погледамо један такав речник у целини, малобројне и не утичу на квалитет 

информација које речник пружа. У овом поглављу ћемо издвојити типове 

лексикографских дефиниција и поступака који се употребљавају у обради множинских 

речи, а такође ћемо и предложити моделе који би требало да помогну обрађивачима у 

њиховом послу.  

12.1.1. С обзиром на то да се множинске речи због своје дефективне парадигме 

разликују од осталих речи са регуларном категоријом броја, ова особина повлачи за 
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собом и нешто другачију лексикографску обраду. У лексикографским приручницима се 

о овом феномену говори у вези са успостављањем одреднице и одабиром основног, 

канонског облика. Ладислав Згуста (1991) истиче да је код речи које немају нормални 

канонски облик неопходно да се успостави нови – номинатив множине (Згуста 1991: 

117–118). У таквим случајевима је веома важно и да се истакне да реч припада групи 

плуралија тантум, поготово у двојезичним речницима, јер у другим језицима она не мора 

имати само множински облик (И., 118). Тафра (2005) сматра да би уз овакве именице у 

речницима требало да се пружи информација и о бројивости, као и евентуалне промене у 

категорији бројивости у значењима у полисемантичкој структури лексеме која се 

дефинише (Тафра 2005: 130). По њеном мишљењу, та се промена може обележити и 

помоћу напомена (глоса) само у јд. или само у мн. (И.).  

Лексикографска пракса показује да се категорија броја у речницима не 

експлицира, осим у случајевима када долази до одступања од уобичајене парадигме. „У 

вези са категоријом броја код именица треба имати у виду да се већина заједничких 

именица употребљава и у једнини и у множини, без посебних ограничења. Уколико се 

именица јавља искључиво у једнини, односно множини (singularia/pluralia tantum), то се 

наглашава стављањем квалификатора јд., односно мн. после ознаке рода, уколико се 

ограничење односи на целу одредницу (дакле: наочаре ж и наочари ж и м (мн.), 

мекиње … ж мн. (ретко у јд. мекиња)), односно после броја одговарајућег значења, 

уколико се ограничење односи само на то значење (нпр.: ваздух … 1. а. (само јд.) смеша 

гасова … 3. (само јд.) клима, поднебље; верига … 3. (само мн.) окови, букагије” 

(Марковић 2014: 73). Видимо, дакле, да се за обележавање броја у речницима користе 

граматички квалификатори мн. и јд., који се у зависности од тога на какво се ограничење 

употребе категорије броја односе могу наћи у саставу следећих глоса: мн., у мн., само у 

мн., само мн., обично мн., обично у мн., понекад мн., понекад у мн., ретко јд., ретко у јд., 

често у мн., чешће у мн.
134
. Иако се сва ова одређења односе на множинске речи, већ у 

тим конструкцијама уочавамо да постоје различити типови множинских речи, те да се 

степен искључиве употребе овог облика види у релацијама само – често – обично – 

                                                           
134

 Наводимо само оне примере који су важни за наше истраживање, дакле, односе се на дефинисање 

речи које се јављају у множини. 
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понекад – ретко. Оне се могу јавити или уз одређено значење, или се односити на сва 

значења једне лексеме. Свака од ових глоса има другачије значење и оне служе да би се 

у речнику код именица забележила „склоност ка сингуларној или плуралној форми” 

(Марковић 2014: 87). Поставља се питање зашто се наглашавају најчешће у мн. и ретко у 

јд. и да ли оволики дијапазон квалификација одговара стању у језику.  

12.1.2. Проблем успостављања одреднице која садржи сему плуралности није 

специфичност само српскога језика. Ана Анджејчук (2007) је уочила да се у пољском 

језику недоследно успостављају и дефинишу лексеме са множинским значењем. Тако се 

нпр. и у пољском језику називи за обућу наводе несистематски, у оба облика (неки 

лексеме у једнини, неке у множини) (Анджејчук 2007: 178). Она истиче да није тачно то 

што се за именице плуралија тантум сматра да говорник не уме да образује једнинску 

форму (И.: 179). Као мање типичне представнике плуралија тантум наводи оне именице 

којима се именује некаква целина и чији елементи нам нису важни (И.: 180) – оно што 

смо ми дефинисали као номенклатурну множину; за њих каже да су небројиве именице 

плуралија тантум. Слично посматра и називе за предмете у пару. Такође, она се пита 

зашто лексикографи не уочавају увек ове речи (И.: 183–184) и даје једно тумачење, 

цитирајући Пјотровскога, који каже да се за речнике ексцерпирају и фаворизују 

необичне, ретке речи, јер њих човек најлакше уочи; с друге стране ће машина (или 

компјутерски програм) фаворизовати честе, типичне јединице (И.: 184).  

12.1.3. Хана Јадацка (2006) се такође интересује за лексикографску обраду 

множинских речи у пољском језику, поготово јединица које смо означили термином 

плуратив. Она истиче да обично у множини не значи искључиво у множини, већ 

фреквенцију употребе облика броја (Јадацка 2006: 165). Предлаже да се као корпус за 

проучавање лексикографске обраде именица плуралија тантум узимају само најновији 

речници (у нашем случају су лексикографска издања прилично стара, а она која су 

новија се у већини случајева ослањају на већ урађене књиге, те се модели преносе), да се 

обележе сва множинска значења, да се ураде посебни речници или регистри 

номенклатурних множина, које би обухватале различите терминологије и да се уз сваку 

лексему плуралија тантум нагласи да ли је бројива или није. „Промена граматичке 
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квалификације неколико стотина апелатива на pluralia tantum аутоматски исправља 

податке о (фиктивној) двозначности и (привидно развијеној) вишезначности 

одговарајућих именица” (И.: 168–169).  

12.1.4. Мирослав Николић, као дугогодишњи лексикограф, такође уочава 

проблеме у вези са успостављањем одредница и њиховим дефинисањем. Он врло 

прецизно издваја типове лексема које изазивају недоумице лексикографима:  

а) оне које имају исту етимологију, исто значење, граматичке категорије, род, 

функцију у исказу и изговор, али различит број (кочија и кочије, лества и лестве),  

б) оне које имају исту етимологију, граматичке категорије, род, функцију у исказу 

и изговор, али различито значење и граматички број (гребен и гребени, лисица и лисице),  

в) и оне које имају исту етимологију, исте граматичке категорије, исти род, исте 

функције у исказу, али различито значење, граматички број и акценат (гвожђе и 

гвожђа) (Николић 2014: 64). Сматрамо да је први тип најпроблематичнији за 

дефинисање, будући да се у друга два једнински и множински облик разликују по 

значењу, па је могуће раздвојити их. У првом случају идентично значење једнинског и 

множинског облика лексеме захтева посебне напомене у речничком чланку, док се у 

осталим значења раздвајају или се чак успоставља нова одредница (лисице). Пракса је да 

се значења у етимолошкој вези дају у оквиру истог речничког чланка, али сматрамо да је 

успостављање нове одреднице у неким случајевима боље решење, исп.:  

лисице ж мн. 1. а. (ретко јд.: лисица) метална направа (две међусобно 

повезане карике које се могу закључавати и отварати) којом се везују, 

спутавају обе руке (ређе ноге) ухапшеницима (каткада и осуђеницима). б. 

метална направа за блокирање точкова моторног возила. 

2. покр. део запрежних кола, две дрвене гредице које се рачвају од средине 

срчанице ка задњој осовини, повезујући их, спајајући их. 

козица ж 1. а. дем. и хип. од коза; млада коза. б. женско јаре, јарица.  

2. ист. девојчица са села која је све до своје удаје служила у 

властелинским породицама у Дубровнику, служавка, слушкиња. 

3. покр. а. троножни земљани суд, котлић. б. шерпа, шерпења. 

4. пом. (обично у мн., често са одредбом: ланчани) в. козлић (3в). 

5. покр. врста пастирске забавне игре. 
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6. покр. уметак на рамену кошуље. 

7. (мн.) мед. нар. разне врсте заразних болести са оспицама по кожи, 

богиње. 

8. зоол. а. (обично у мн.) општи назив за неколико врста морских 

десетоножних ракова, нежна, провидна тела, из подреда Natantia, који 

боју мењају према околини. б. назив за поједине врсте из тог подреда: 1) 

Leander squilla; 2) Penaeus trisulcatus; 3) Palaemon serratus и др. 

12.2. У Упутствима за израду РСАНУ члан 243 посвећен је речима са 

дефективном категоријом броја. За овакве речи стоји да се у њиховој обради, иза ознаке 

рода наводе квалификатори „јд.” односно „мн.”, као и да се ови квалификатори стављају 

и код појединих значења „оних именица које имају, нормално, оба броја, али се у 

одговарајућем значењу говоре само у једнини одн. само у множини”. Даље се говори о 

дефинисању конкретних типова, па тако за етнониме у Упутствима стоји да се уносе 

само они са специфичним образовањем, али се напомиње да се „дају као одреднице и у 

множини и у једнини, с тим што се код сваке од њих, у загради, спомиње и облик 

једнине односно множине” (Упутства: члан 219, 72). Дају се и примери:  

Срби м мн. (јд. Србин) народ који спада у групу Јужних Словена.  

Србин м (мн. Срби) човек српске народности.  

О номенклатурној множини говори се и у члану 206: „Код именица чији облик 

множине означава системски назив читаве групе узети за одредницу само облик једнине, 

па код ње издвојити у засебну тачку значење множине; в. пр. код бактерија и 

бескичмењак”, док се у члану 208 напомиње да код назива у којима се појављују речи 

врста, род и сл. треба давати дефиницију у једнини а не у множини: „врста јабуке”, 

„врста крушке”, а не „врста јабука”, „врста крушака”.  

12.3. Полазна тачка за изучавање множинских речи у овом раду јесте њихова 

идентификација, која је могућа уколико су правилно обележене у речницима. 

12.3.1. Најпрецизнија одредба којом се означава да је нека реч множинска јесте 

квалификатор мн. Он се може односити на целу лексему, тј. на сва њена значења, или на 

неко од значења у полисемантичкој структури. Ова ознака би требало да искључује 

постојање и употребу једнинског облика. Најсличније њој су глосе само у мн. и само 
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мн., с том разликом што се оне јављају код појединачних значења. Претпостављамо да 

се употребљавају на том месту да би се то значење још више истакло у односу на остала 

једнинска, или у неким случајевима множинска, али с другачијим степеном 

плуралности:  

доњанин (дијал. дољњанин) м (мн. доњани) 1. становник доњег дела 

насеља (села, вароши, краја и сл.). 

2. (само у мн.) покр. доњи део насеља (села, вароши, краја и сл.). 

овација и овација ж (лат. ovatio) 1. (само у мн.) јавно, масовно клицање, 

дуготрајно одобравање, бурно изражавање одушевљења или указивање 

почасти некоме. 

2. ист. код Римљана, тријумфални улазак војсковође победника у град, 

пешке или на коњу, са миртиним венцем на глави, при чему победник 

приноси на жртвеник овцу. 

крстоноша м 1. онај који носи крст (на спроводу и др.). 

2. (обично у мн.) етн. рлг. а. учесник на литији који носи крстове, иконе 

или какво друго црквено знамење. б. (само у мн.) црквена свечаност, 

слава, заветина (посвећена родности усева) при којој се у поворци носе 

крстови и друга црквена обележја; време одржавања ших свечаности. в. 

(само у мн.) литија у којој се носе крстови и друга црквена обележја. 

3. в. крсташ (2). 

зебра
2
 ж 1. (само мн.) вет. нар. отеклине ка вилицама код коња. 

2. бот. покр. а. в. јарич Sedum acre. б. в. шкрипушица Sedum rupestre. 

валога ж покр. 1. дугачко и дебело дрво за које се вежу ноге стоци при 

поткивању; исп. фалага. 

2. (само мн.) в. валаке. 

бесило с покр. 1. место или дрво где се неко обесио. 

2. омча, замка од канапа или жице којом се пси хватају. 

3. (само мн.) в. вешала, направа за извршење смртне казне вешањем.  

брача ж покр. а. в. брач. б. (само мн.) винова комина. 

зауз м цркв. а. завршни дан поклада, недеља у покладној седмици. б. (само 

мн.) покладе, покладна седмица. 

жвала ж (обично мн.) 1. а. уста, чељуст; усне. б. углови усана, место где 

се састају усне. 

2. а. (само мн.) мед. заразно обољење слузокоже у угловима усана angulus 

infectiosus, проузроковано гнојним клицама, праћено црвенилом и 

крастама; исп. жвола. б. бале, слуз, пљувачка. 
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3. метални део узде који се ставља коњу у уста, ђем. 

4. покр. понор, амбис.  

У ову групу спада и именица двер, која се у литератури најчешће наводи у 

облику двери, али је у РСАНУ обрађена на специфичан начин:  

двер ж рсл. 1. (само мн.) средња двокрилна врата на олтару у 

православној цркви. 

2. (ређе у јд.) в. врата (1). 

Искоришћене су квалификације само мн. и ређе у јд. за два различита значења. 

Одредница је успостављена у једнини због ретке употребе секундарног значења у 

једнини. 

12.3.2. Навешћемо и специфичне лексеме код којих се изједначавају једнински и 

множински облик у номинацији. То се постиже квалификацијом и мн.:  

влака ж исп. влак (2) 1. а. (и мн.) примитивна направа која се везује за 

колечке или јарам и служи за превлачење тежих терета; исп. влак (2), 

влакала (1), влакуља (3), влачале, влачег (2), влачуга (2). б. мн. велика 

грана на којој се сносе с брда пластови.  

добро
1
 с (ген. мн. добара) 2. а. оно што неко има право употребљавати, 

од чега има користи; достигнуће, тековина. б. ствар од вредности; 

драгоценост, благо; оно што за некога представља драгоценост, посебну 

вредност. в. (и мн.) оно што је у нечијој својини, имовина; вредност, 

капитал. г. земљиште у нечијој својини, посед, имање, економија.  

зоб, зоби ж (лок. зоби) (ређе зоб, зоба м) 1. (и мн. зобови) а. бот. врста 

стрног жита, Avena sativa, које се употребљава најчешће као храна за 

коње, овас. Стигоше за жетву и зобови, тј. зоб засијана на разним 

мјестима (пошто свака парцела има своје вријеме зрења). б. в. јечам 

Hordeum. в. м мн. (зобови, ген. мн. зобова) зобни усеви.  

гвожђе и гвожђе (дијал. гвође, гвозје, гвојзе, гожђе, гозје), -а (ретко –ета) 

с 4. (мн. обично гвожђа, гвожђа) а. (обично мн.) направа за хватање 

дивљачи, клопка, кљуса, ступица; врста мишоловке. б. (и мн.) букагије и 

лисице, окови; букагије за сапињање коња. в. мн. заст. и покр. в. гвоздиво 

(а). г. (и мн.) покр. гвоздени делови плуга; раоник. д. мн. заст. шипке, 

решетка на прозорима. ђ. мн. покр. направа са углављеним гвозденим 

шиљцима која се ставља телади и ждребади на њушку да не сисају, 

брњица, остве.  
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кара
2
 ж (исп. тал. carro, кола, фр. carré, квадратни) а. (и мн.) запрежно 

возило, кола са гвозденим сандуцима за превоз муниције (најчешће 

артиљеријске). б. (мн.) покр. теретна, запрежна кола. в. (мн) покр. в. 

једноколица. г. (мн.) покр. бочне стране, канати на запрежним колима. 

макара ж (тур. makara) 2. покр. а. (и мн.) ужарска справа за упредање 

конопљане пређе. б. мн. витао, чекрк за дизање и спуштање терета и сл.  

ољвина и ољвина ж покр. 2. а. листови са кукурузног клипа, комушина. б. 

суви спољни листови са главице (црног) лука, луковина; исп. олупина
2
. в. 

(и мн.) бот. заст. заштитни листићи који чувају прашнике и тучак. г. оно 

што се при решетању и вејању жита одбаци, плева. 

звоно с (мн. звона и звона, ген. звона и звона) 1. а. направа од метала, 

обично купастог облика, која ударањем клатна, језичка или других 

саставних делова одаје звук, звони. б. фиг. небо, (небески) свод. в. (и мн.) 

звоњење, звоњава; знак, обавештење за нешто дато звоњењем.  

навече (навече), навечера с и навечери ж = навечер ж 1. етн. а. (и мн.) 

вече уочи славе, имендана или каквог црквеног празника, навечерје; вечера, 

гозба уочи славе или имендана. б. (мн.) други дан славе, патарице; исп. 

крило
1 
(24), окриље. 

међудневица ж нар. 1. (и мн.) а. дани између двадесет осмог августа и 

двадесет првог септембра, између Велике и Мале Госпође, Госпојине; 

исп. међудневница, међудни и међудница. б. мн. покр. вријеме од 

католичког до православног Ђурђевдана.  

певaц ијек. пијевaц, -вца м (некњ. ијек. пјевац) (вок. певче ијек. пијевче; 

ген. мн. певаца ијек. пијеваца) 3. (и мн.) етн. покр. орнамент, шара у везу 

у облику петла. 

Дакле, множинским обликом не обележава се више ентитета именованих једнином, већ 

исти тај ентитет, у једнини. Поставља се питање да ли ове именице имају праву 

множину. Њих нема много, припадају различитим тематским групама и садрже 

различите семе плуралности. Могли бисмо да нагађамо узроке ове конвергенције, наша 

претпоставка је да је код ових лексема дошло до промене у концептуализацији, која као 

последицу има или секундарну сингуларизацију или секундарну плурализацију. 

Временом ће вероватно један од облика постати доминантнији и искључити други. 

12.3.3. Следећу групу глоса чине често мн., често у мн., чешће мн., чешће у мн., 

најчешће мн., најчешће у мн., и на први поглед њима антонимичне одредбе ретко јд., 
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ретко у јд., ређе јд. и ређе у јд. (нисмо забележили израз најређе у једнини). Ових 

одредби је знатно више него оних са квалификацијом само и оне се употребљавају и за 

обележавање множинског значења целих лексема: ерделија, верижица, жвало, 

патарица
2
, ђурђевштина; меристем, копролит, кароца и кароца, крститка, дрча, 

канија, назор
1
, обојина, опорина, овратина

1
, кочијетина; мошница, Водица, ждрван 

и ждрвањ, даире, дугајлица, дугаљица, дропа, зулуф, набушица, дарда, буарија; 

драперија и драперија, гега
2
, запамћење, клашња, контура, кулоар; изомера, 

градела, дионизија и дионизија, заранак; дрхтач, накикача, небивалица; осве, 

оредине; мекиње; оргуље, оргуљице.  

У преосталим посведоченим лексемама из наше грађе дефективна употреба броја среће 

се само у појединачним семантичким реализацијама. Ту бисмо истакли да се константа 

ређе у јд. јавља углавном у случајевима номенклатурне множине да би се именовали 

сингулативи:  

кромопласт м (према грч. chr ma и plass ) бот. у мн.; врста 

хроматофора, телашца која дају жутоцрвену боју цвећу и плодовима, 

хромопласти (ређе у јд.: такво телашце). 

кроматофор, -ора м (према грч. chr ma и phore ) хроматофор 1. бот. у 

мн.; малена обојена телашца у протоплазми биљних ћелија (носиоци 

биљног зеленила и боје цветова и плодова) (ређе у јд.: такво телашце). 

2. зоол. у мн.; обојене ћелије, смештене у кожи неких животиња 

(камелеона, жаба и др.), помоћу којих се јединка прилагођава боји околине 

(ређе у јд.: таква ћелија). 

  12.3.4. У корпусу су најзаступљеније лексеме обележене глосама обично мн. и 

обично у мн. У вези са овим квалификацијама истаћи ћемо мишљење М. Пешикана 

(1977) да би приликом дефинисања плуратива требало водити рачуна о разлици између 

напомена „обично мн.” и „обично у мн.” Међутим, пракса показује да се та дистинкција 

не поштује доследно. Константа „обично у мн.” требало би да се употреби уз оне 

лексеме које се односе на денотат који се јавља у пару (нпр. ципеле) или у више 

реализација, односно да ће „употреба предлога „у” сигнализирати или бар наговијестити 

употребни карактер преваге множине у одговарајућим случајевима” (Пешикан 1977: 
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345), док би „обично мн.” требало да се односи на категорију броја те именице, која јесте 

доминантна, али се наведена реч ипак јавља и у једнини.  

 12.3.5. У грађи смо уочили и једну мању групу лексема са нешто другачијим 

глосама од ових које смо набројали. У примеру зибулин употребљен је необичан начин 

квалификовања са каткад мн.:  

зибулин, -ина м (каткад мн.) бот. врста пуцавице Silene virginica из ф. 

Caryophyllaceae.  

Ово је једина потврда у нашој грађи са оваквом квалификацијом, чему су сличне 

варијанте: некад у мн., односно некад мн., које смо пронашли у у речничким чланцима 

одредница: 

кудеља ијек. кудјеља ж (дијал. ијек. куђеља, ик. кудиља) 1. а. конопљино 

влакно; конопљино влакно припремљено за предење; пређа уопште; исп. 

конопља (1б). б. (некад у мн.) покр. лоша пређа од конопљаних кучина; 

груба влакна конопље или лана, која при гребенању преостану на гребену; 

исп. кучине, ступа.  

кућар
1
, -ара (некад мн.) м 1. а. одељење, преградак или посебна зграда у 

дворишту сеоске куће у којој бораве младенци и држе своје ствари; исп. 

вајат, килер
1
, киљер (б), ћилер. б. в. кућер (2). 

2. покр. мања просторија, остава поред кухиње, у којој се држе кухињски 

предмети. 

3. кућица, колибица у близини тора, често покретна (на саоницама и др.) 

у којој спава чобанин. 

4. покр. а. капелица, црквица. б. свештеников, жупников стан. 

5. а. ист. сељак беземљаш, који поседује само кућу с окућницом и који се 

издржава надничењем и сл. б. покр. онај који скупља, откупљује 

предмете по кућама. 

6. покр. онај који се бави зидањем, градњом кућа. 

Истом типу припадају и лексеме које су маркиране одредбама понекад мн.; њом се 

означава да наведена реч и у множинском облику означава исто оно што означава у 

једнини, без значења „више од један”, али то није уобичајено. И у овом случају 

бележимо варијанту са предлогом у „понекад у мн.”; сматрамо да је ситуација иста као и 

у примерима са „обично”. Дакле, у оваквим случајевима реч се понаша као плуралија 

тантум, иако то није:  
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десна ж (понекад мн.) заст. в. десни. 

непце, -а (некњ. -ета) с (мн. непца, ген. небаца и небаца) 1. (понекад мн.) 

анат. горња засвођена површина усне шупљине код кичмењака, palatum.  

Нишић м (понекад мн.: Нишићи) покр. в. Никшић (1). 

грипа
2
 ж покр. 1. (понекад мн.) в. гриб

1
, гушћа мрежа за ловљење рибе.  

гуслина ж (понекад мн.) в. виола
2
. 

носиљка
1
 ж 2. (понекад у мн.) в. носила (1а). 

град
2
 м (лок. граду, ген. мн. гради) (ређе ж (лок. гради)) 3. (понекад ж. 

мн.) покр. справа са скалом на којој има поделака, за различита мерења 

(термометар, алкохолометар, лактометар).  

врхуља, дереклија
2
, заиглица, дрожда, дрождина, дрозга

1
, комина, леса ијек. 

љеса, зарезотина и зарезотина, земерија, висина, верига, гуштер и гуштер, 

двар, жабица, крило
1
, крстина, дробина, клеча

1
 (клеча) ијек. кљеча (клијеча), 

пачa
1
, напрата и напрата, двор, кочина

1
 и кочина. 

Оваква квалификација могла би се јавити и у супротном случају, када се именице 

које се јављају само у облику једнине, односно имају доминантно једнинско значење, 

ипак употребе и у облику множине. Потврду за то имамо код лексеме ваздух у значењу 

пространство, ширина изнад земље: 

Мили куме, боже Саваоте! | … Кој’ нас раниш и ода зла браниш, | Који 

држиш небо и ваздухе (НП Ник. Г. 1,70).
135

 

12.4. Да бисмо разликовали ове случајеве, можемо испитати да ли се код ових 

лексема препознају семе плуралности; у случајевима у којима је евидентно да овакве 

семе постоје (кудеља – отпаци при гребенању, заиглица – мултипликативност у везу 

итд.), требало би нагласити ту плуралност. Доминантно једнинско значење је још 

специфичније од доминантног множинског и требало би га обавезно истаћи 

квалификацијом дистрибуције „само”. У случајевима када се у оквиру исте одреднице 

јављају значења која се реализују само у једнини односно само у множини, имамо групу 

                                                           
135

 Пример који је наведен у РСАНУ није адекватан јер множински облик лексеме може бити 

последица десетерачког стиха у народној песми. Стога ћемо навести други:  

Зато сваки радије лута по околини Сиене, међу хумкама, где лисице лове, по 

љубичастим и зеленим долинама, кроз дивне ваздухе и бистре, тосканске видике, 

покривене небесима (Црњ., СКГл НС 14, 561).  
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лексема са енантиосемијом броја у полисемантичкој структури, о чему смо већ 

говорили.  

12.5. Овом приликом побројали смо све глосе којима се упућује на множински 

карактер лексеме у речнику. Поставља се питање да ли лексикографске квалификације 

које се употребљавају приликом идентификације плуратива изражавају различит степен 

особине на коју се односе. На основу корпуса и примера које смо анализирали рекли 

бисмо да не изражавају. Не постоји разлика између квалификација често, чешће и 

најчешће у множини, каткад, некад и понекад у мн. Оваквим константама истиче се 

специфичан карактер наведених речи, њихов циљ је да се нагласи особеност која је у 

вези са категоријом броја, али се не добија информација о степену плуралности, осим да 

се ради о плуративу. Такође, употребом неке од ових квалификација оставља се 

могућност да се та лексема јавља и у облику једнине, дакле, ублажава се искључивост 

квалификатора мн. 

Можемо поставити и питање да ли је уопште могуће прецизно одредити степен 

плуралности приликом дефинисања множинских речи. Ово се пре свега односи на оне 

речи које у развијеној полисемантичкој структури имају више значења која се реализују 

само у облику множине. У корпусу смо забележили већи број примера речи код којих се 

изражава различит степен плуралности у значењима:  

коза ж 4. (често у мн.) покр. а. в. козаљка (а). б. (мн.) игра скривања 

прстена под капу. в. мн. дечија игра која се изводи са пет камичака, 

пиљака. г. (обично мн.) један од кочића забодених у земљу у пастирској 

игри козице. 

верига ж (ген. мн. верига) 1. (понекад мн.) а. ланац, синџир; исп. вергија
3
, 

веруга (1). б. фиг. веза, низ. 

2. (чешће мн.) ланац у оџаку над огњиштем, о којем виси котао (у 

сеоским кућама); исп. венгило, верижак, веруга (1). 

3. (само мн.) окови, букагије; исп. веруга (1). 

5. (само мн.) покр. теснац, кланац. 

вилица
2
 ж 1. (често мн.) в. виљушка (1). 

2. разна оруђа у облику ракље а. направа за придржавање телефонске 

жице. б. колац за придржавање лозе. в. (често мн.) ракље на остима. г. 

мн. ракљаста направа на крају ђема за придржавање узде. д. мн. заст. 
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ракља уопште. ђ. мн. покр. ракљаста направа за разапињање мреже или 

плетива приликом плетења. е. мн. покр. ракљасти део кола у који се 

углављује руда. ж. део предњег нишана на топовској цеви. з. део 

нарамењака на кундаку пушкомитраљеза. и. мн. заст. ракљасти ослонац 

за тешке старинске пушке. 

гвожђе и гвожђе (дијал. гвође, гвозје, гвојзе, гожђе, гозје), -а (ретко –ета) 

с 4. (мн. обично гвожђа, гвожђа) а. (обично мн.) направа за хватање 

дивљачи, клопка, кљуса, ступица; врста мишоловке. б. (и мн.) букагије и 

лисице, окови; букагије за сапињање коња. в. мн. заст. и покр. в. гвоздиво 

(а). г. (и мн.) покр. гвоздени делови плуга; раоник. д. мн. заст. шипке, 

решетка на прозорима. ђ. мн. покр. направа са углављеним гвозденим 

шиљцима која се ставља телади и ждребади на њушку да не сисају, 

брњица, остве.  

корица ж 1. а. дем. и хип. од кора; кора уопште. б. (мн.) покр. врста јела 

од куваних парчади хлеба, с млеком, уљем и др.; исп. попара. 

3. а. (обично у мн.) облога, увлака у којој се држи нож, мач, штап и сл.; 

оно што служи као облога уопште. б. (обично у мн.) дршка ножа, обично 

састављена од два дела, две облоге; један од тих делова. в. мн. две даске 

на трлици за конопље између којих се налази трећа која служи као 

сечиво, нож. г. (мн.) оплата од летава на таваници.  

4. а. (мн., ретко јд.). први и последњи лист књиге, свеске и сл., обично 

тврђи, од чвршћег папира или пресвучени платном, кожом и сл., који 

служе као заштитни омотач књиге, повез; један од таквих листова, 

једна од страна повеза књиге. б. (мн.) заштитни омотач, често украсни 

(какве кутије, пакета и сл.).  

На основу ових примера једино што сигурно можемо тврдити јесте да су ово лексеме 

које своје пуно значење остварују у множини, као и да је фреквенција употребе 

множинског облика ових речи далеко већа него употребе једнинског. Једнинска 

употреба, иако ретка, уноси пометњу, а циљ речничког чланка је да што прецизније 

прикаже сва значења и употребе једне лексеме, па не може да нас чуди овај манир 

исписивања квалификација уз свако појединачно значење. Међутим, забележили смо 

случајеве да се код неких лексема у циљу да се нагласи плуралност непотребно понавља 

множински квалификатор:  

миш м 5. мн. вет. покр. (обично у мн.) коњска болест изазвана отицањем 

вратних жлезда.  
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фосфати, -а м мн. грч. 1. хем. соли фосфорне киселине. 

2. мн. минерална тела која садржавају соли фосфорне киселине, важни 

као вештачко гнојиво
136

. 

Код лексеме миш уочавамо контрадикторну квалификацију категорије броја. На првом 

месту се квалификатором мн. сврстава у именице плуралија тантум, а онда се након 

стилских квалификатора о терминолошкој употребној вредности и ограниченсти 

територијалне распрострањености дозвољава, иако рестриктовно квалификацијом 

обично у мн., појава и у облику једнине. 

Слично је и у примеру дроњак: 

дроњак
1
, -њка м (ген. мн. дроњака) 1. (чешће у мн.) а. подеран, похабан, 

потпуно или делимично отцепљен комад неке тканине, рита, крпа; 

безвредан остатак неке хаљине, изанђао, поцепан део одеће, прња. б. 

крај, трак, прамен нечега искрзаног или расутог, нецеловитог. в. (обично 

у мн.) кончаст делић, грумуљица нечег иситњеног (теста у супи, сира у 

сурутки и сл.). 

2. фиг. погрд. безвредна особа, ништарија, крпа. 

3. мн. покр. ситан, закржљао, слаб кромпир. 

који у полисемантичкој структури има једно значење које се реализује у обе категорије 

броја, док су преостала множинска. Видимо конкуренцију квалификација чешће у мн. и 

обично у мн. Требало би да се води рачуна о томе на ком месту се истиче плуралност, да 

ли се односи на цело значење или подзначења, иначе ћемо имати наведену ситуацију у 

којој се преклапају напомене.  

Код лексеме дроњак уочили смо да се значење које се односи на човека, 

најчешће експресивно обојено, јавља у једнини. У таквим случајевима изостаје сема 

плуралности. Углавном се то односи на семе збирности, резидуалности и 

мултипликативности, код којих је веза између значења и множинског облика лабавија 

него код партитивности.  

12.6. Приликом анализе речи које се обично јављају у множини, а у вези су са 

називима за обућу, уочили смо да постоји извесна неуједначеност, како у одређивању 

облика одреднице, тако и у лексикографској дефиницији. Наиме, именице овог типа у 
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већини случајева дате су у једнинском облику и са напоменом да се обично јављају у 

множини, о чему смо већ говорили када смо говорили о парним именицама. Ипак, 

забележили смо и примере да су именице које означавају обућу јављају у множинском 

облику: биркавице, емелије, јарепутине, каишлије, комотшуе, пантофле, шимике, итд. 

Ова недоследност нас није зачудила, јер је управо она показатељ да наведене речи своје 

пуно значење реализују у множинском облику. То се потврђује у примерима који 

илуструју значења ових лексема који су већином у множини, осим уколико се не ради о 

сингулативном значењу.  

12.7. Видели смо у називима из научне терминологије да се приликом 

дефинисања таксона (група са заједничким својствима, која се може означити истим 

именом) употребљава номенклатурна множина, и то помоћу формулације у мн., како је у 

Упутствима и наложено. Овакав тип дефинисања уочили смо и код незнатног броја 

лексема које не припадају сфери науке и које због својих дефиниција одударају од 

лексема истог типа:  

лазања
2
 ж (тал. lasagne) покр. у мн.: уске траке танко развијеног и 

изрезаног теста (као додатак супи, чорбастим јелима или као главно јело 

с неким умаком, сиром, месом и др.), резанци (ретко у јд.: трака, комад 

таквог теста). 

конфет, -ета м и конфета ж (тал. соnfetto) 1. у мн.: округли, разнобојни 

комадићи папира који се посипају на забавама и светковинама (у јд.: 

такав папирић).  

лача ж покр. у мн.: дугачке женске чарапе (у јд.: таква чарапа); исп. 

лаче, лачица.  

лачица ж покр. у мн.: женске чарапе до колена (у јд.: таква чарапа); исп. 

лача.  

лачка ж покр. у мн.: врста назувака у народној ношњи (у јд.: такав 

назувак).  

лачма ж покр. у мн.: два прореза или разреза спреда на мушким сукненим 

чакширама, кроз које се увлачи појас или служе као џепови (у јд.: такав 

прорез).  

лубаш, -аша м у мн.: врста опанака са јаким лубом (у јд.: такав опанак). 
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макарон, -она м (тал. maccherone) 1. у мн.: врста тестенине у облику 

дугуљастих, цевкастих комадића и јело од такве тестенине (у јд.: 

комадић такве тестенине).  

мерл
1
 м (тал. merlo) архит. заст. у мн.: зупци, шиљци на зидовима (или на 

отворима зидова) око неког утврђеног града, тврђаве, замка, дворца и сл. 

(у јд.: такав шиљак).  

наочњак и наочњак м 1. а. у мн.: полукружни комади коже на узди или 

оглаву, штитови који заклањају коњу поглед на страну (у јд.: такав 

штит); исп. наочник (2), наочаре (2) и зазирци. б. уопште оно што 

заклања очима поглед у страну.  

2. а. (у мн) в. наочаре (1). б. в. наочник (1а).  

натклопац, -пца м зоол. покр. у мн.: коштани поклопци у голуба на 

ноздрвама (у јд.: један од тих поклопаца). 

обланда (обланда) (према лат. oblata, оно што се нуди) ж; исп. облата и 

облатна 1. а. танка кора од печеног теста која служи као облога за 

прављење колача, односно за надев који се ставља између таквих кора. б. 

у мн.: колачи начињени од таквих кора и надева. в. уопште оно што 

изгледом личи на обланду (1а) и што има сличну намену. г. фиг. оно што 

се придодаје каквом тексту да би се осигурало његово прихватање, да би 

се аутор неком додворио и сл.; исп. зави(ја)ти у обланду.  

Видимо да се не може издвојити један тип плуралности који је навео лексикографа на 

овакав поступак; дефиниције су употребљене код типичних плуратива који имају 

значење бипартитног предмета с одвојивим деловима, код именица којима се означава 

небројиво мноштво у опозицији са сингулативом и код именица код којих издвојени 

сингулатив нема исто значење као претпостављена му множина. Међутим, уочавамо да 

се јавља у неколико примера из терминологије кулинарства. Иако су номенклатурне 

множине карактеристичне за терминологије, сматрамо да у наведеним примерима 

одабир овог типа дефинисања није добар. Терминологија кулинарства веома је 

заступљена у општем лексикону и представља спој свакодневног живота и струке 

(Радоњић 2017: 1), због чега је особена у односу на друге терминологије. Стога лексеме 

из ове области не би требало дефинисати помоћу номенклатурне множине. Што се 

осталих примера тиче, будући да ово није уобичајен начин дефинисања и у РСАНУ се 

користи спорадично, сматрамо да нема упориште у значењу речи и да је у питању 

недоследност у лексикографској обради. Такође, не можемо искључити ни могућност да 
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је одабир овог типа дефинисања био решење од ког се касније у изради речника 

одустало, будући да су скоро све овако обрађене лексеме ексцерпиране из 11. тома. Ово 

није једина особеност коју смо уочили у речничким чланцима из тог тома, у њему смо 

запазили и необичан манир да се у заграду ставља не само множински облик, већ и род 

именице, што је редундантно. То је карактеристично за различите ауторе и редакторе:  

кучела ж (и кучеле ж мн.), кулак м 3. (кулаци м мн.), куља
1
 ж 1. (чешће 

куље ж мн.), курјача ж 2.  курјаче ж мн.), кучара ж (обично: кучаре ж 

мн.), кучина
1
 ж (и: кучине ж мн.), лества ијек. љества ж 1. (чешће лестве 

ијек. љестве ж мн.), лествица ијек. љествица ж 1. (чешће лествице ијек. 

љествице ж мн.), лига
1
 ж (и лиге ж мн.). 

12.8. У РСАНУ се као контролне одреднице јављају оне лексеме које су већ 

обрађене у оквиру друге лексеме на коју се упућују, која јој је надређена према 

нормативном или лексикографском критеријуму (дијалекатски облици, облици са 

гласовним променама, морфолошким одступањима; унос икавских одредница из 

Вуковог Српског рјечника). Оне се налазе на месту на ком се по азбучном реду очекују, 

тако да ће читалац уколико тражи одредницу у баш таквом облику бити упућен на ону у 

оквиру које је тражена лексема обрађена. За нас је ова метода интересантна јер смо 

забележили неколико примера множинских лексема које су у РСАНУ дате као 

контролне одреднице. Углавном су то оне лексеме које множинско значење реализују 

као секундарно значење у полисемантичкој структури, али има и плуратива:  

вериге ж мн. в. верига. 

бедреници м мн. в. бедреник (1а). 

млађи м мн. в. млад
2
 (8г). 

мерли
1
 м мн. в. мерл

1
. 

мерли
2
 м мн. в. мерл

2
. 

каре
1
 и каре, кара ж мн. в. кара

2
 (2)

137
. 

литере ж мн. в. литера. 

кучине ж мн. в. кучина
1
. 
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макаре
2
 ж мн. в. макара (2, 4). 

навечери ж мн. в. навечер (1а, б). 

Број оваквих контролних одредница у грађи није велик, јер нису све лексеме обележене 

квалификатором мн. Он изостаје нпр. уз одреднице кочије, лестве, курјаче, лиге итд. 

Овај поступак упућивања на одредницу под којом је обрађена реч у множинском облику 

веома је добро решење, с тим што сматрамо да је потребно да се истакне множински 

карактер контролне одреднице у свим случајевима у којима се односи на множинску реч 

(иако то није у складу са навођењем контролних одредница уз које се даје само акценат 

ако су књижевне и Вукови икавизми). 

Контролне множинске одреднице наводе се и у случајевима када постоје 

фонетске промене:  

обоци
1
 мн. од ободак. 

обоци
2
 мн. од ободац. 

Интересантно је да се код ових одредница (ободак и ободац) не истиче њихов 

множински карактер, иако имају значење минђуша, те би требало навести „обично у 

мн.”, што се потврђује и у примерима:  

Прерађују [кујунџије] месинг, злато и сребро те од тога праве прстење, 

минђуше или оботке (Миј. С. 7, 92). Шта га ту беше лепих ситница! Чаше, 

бокали … ђердани, обоци … мастионице и све то од стакла, сваке боје и 

величине (Ђорђ. Вл. 1, 176). Кад изведу лепоту девојку, | Не гледај јој 

венце ни обоце … | Већ јој гледај стаса и образа (НП Вук 1, 5). У селу 

Старчеву, близу Панчева … Међу … ископаним стварима има … један 

пар ободаца [минђуша] од злата, опет темељних и стародревних (Матица 

1866, 455). За најглавнији метални накит ваља рачунати минђушу, за које 

(туђе) име имамо и своја: ободац … наушку, обрњушку (Трој., ГлЕМ 

1926, 58). Продао сам сребро и обоце за шест стотина динара (Јов. Ј. 2, 

216). И свима редом пробадали ушке | Крвници тупим и дебелим шилом. | 

„Смијте се!” — убод заповиједи прати — | „Обоце свима пред крст ћемо 

дати!” (Горан 4, 11). Хебронски цв'јете! Тамару сестрицу јецаји гуше | У 

царском двору, а кћерке Сионске скинуше данас | Са себе везове златне, 

стакалца мирисна, нарад, | Обоце, превјесе сјајне (Назор 3, 29). Шпанци се 

веома обрадују, кад им [домороцима] опазе на носу и ушима златне обоце, 
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закључујући по томе, да на њиховом острву има доста злата (Зеч. Мил. 2, 

206).  

Лексикограф се у свом раду ослања пре свега на корпус. Уколико се реч коју дефинише 

у корпусу јавља махом у множинском облику, то је знак да би требало размислити о 

некаквој квалификацији у вези са категоријом броја. Такође, и одабир примера којима се 

илуструју значења требало би да осликава фреквентност употребе неког од облика, што 

значи да би уз одредбу обично у мн. требало да буде више примера одреднице у 

множинском облику него у једнинском.  

12.9. Одабир неке од описаних квалификација требало би да нас упути на 

фреквентност употребе множинског облика, али се испоставило да су ове одредбе 

синонимне. Статистички приказ употребљених квалифкација у нашем корпусу изгледа 

овако: обично мн.: 382, обично у мн(ожини) 1320, често мн. 18, често у мн(ожини) 36, 

об. у мн. 12, об. мн. 7, најчешће мн. 11, најчешће у мн. 7, чешће у мн. 18, чешће мн. 22, 

ретко у једнини 1, ретко у јд. 5, ретко јд. 7, понекад мн. 24, понекад у мн. 10, каткад мн. 

1, некад мн. 1, некад у мн. 1, у мн.: 282, и мн. 13. Видимо да је најзаступљенија је глоса 

обично у мн. 

12.10. Да лексеме које у неком од својих значења реализују множинско значење 

имају исту вредност као и оне које га реализују у свим својим значењима, потврђује нам 

и лексикографски поступак упућивања на овакве именице. Наиме, уколико се у 

дефиницији упућује на значење које је множинско, лексема на коју се упућује се даје у 

множини:  

крштине ж мн. покр. в. крстине. → крстина ж 3. а. мн. анат. в. крста
1
 

(1). 

Међутим, забележено је, истина као изузетак, и да се у оваквим дефиницијама упућује 

на одредницу у множинском облику, иако је та друга лексема плуратив и употребљава се 

у једнини:  

наусник м 1. (обично у мн.) покр. в. науснице (1б). → наусница ж 1. 

(обично мн.) б. бркови.  
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То се среће код речи које имају доминантан множински облик и које задају велике 

потешкоће лексикографима, који треба да препознају и одреде да ли је основни облик 

лексеме коју дефинишу једнински или множински. Обично су у питању плуративи, који 

имају једнински облик, али је он споредан у односу на доминантни множински. Овакве 

речи своје пуно значење остварују управо у облику множине, што је главни разлог због 

којег смо их укључили у наше истраживање, иако су то формално речи које се јављају и 

у једнини, тј. код којих се системски испољава категорија броја.  

12.11. Када смо говорили о категорији рода, напоменули смо да је постојање 

варијанти једна од особина плуралних речи. Овом приликом ћемо обратити пажњу на 

лексикографску обраду варијанти множинских речи.  

12.11.1. У корпусу се јавило неколико лексема са различитим варијантама. Поред 

варијанте у роду, о чему смо већ говорили, варијанте се јављају као последица разлика 

на фонетском плану. Ако погледамо примере:  

захмерије ж мн. покр. в. земхерије. — Кад је највећа зима, рекну 

захмерије (зову те дане) (Високо, Мургић Ф., ЗНЖ 8, 82). 

земерија (земерија) ж (понекад мн.) покр. в. земхерије. — Заскупе [о 

Вратињдану] ... хукови ... и пухавице. Не каже се у лудо ... од вратињдана 

земерије (студени) и ангарије (патње од зиме) (БиХ, Зовко, ЗНЖ 4, 149). 

Ноћас ће бити велика земерија, тражиће зец матер (Скок 2, 504). Понад 

главе прши кишица росуља, густа и набијена земеријом (Реп. 1946, 606). 

Вечерас земерија, пуца срце од студени (Бос. Грахово, Билб. 2). 

земхерије (земхерије) ж мн. (тур. zemheri) покр. период најхладнијих 

зимских дана. — Сниег истом запрашио, негдје земхерије настале (Мул. 2, 

109). (Шкаљ. А. 2). 

зехмерија (зехмерија) ж (обично мн.) покр. в. земхерије. — На концу 

навјестиће им рат и по овој зими и зехмеријама освојити пола Русије ко 

Наполеон (Скар. С. 1, 63). Вечерас зехмерија, пуца срце од студени (БиХ, 

Билб. 2). (БиХ, Грђ. 1; Мостар, Скок 2, 504). 

можемо уочити веома интересантну појаву да варијантни облици имају различит степен 

плуралности. То нам потврђују примери којима се илуструју значења, али остављамо 

могућност да је све ове лексеме требало обрадити као плуративе. Такође, лексема 
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земерија могла је да се обради у оквиру лексеме земхерије, па би се на тај начин 

посматрале обједињено и употреба једног од облика у једнини би утицала на 

дефинисање лексеме, те би се она обрадила као плуратив.  

12.11.2. У случајевима варијанти, требало би водити рачуна о томе да се у свим 

примерима искаже сема плуралности, као нпр. у варијантама лексема беневреке и 

панталоне:  

банабреке ж мн. в. беневреке. 

беневраке ж мн. покр. в. беневреке.  

беневреке ж и беневреци м (алб. benevrek) уске сукнене чакшире; вар. 

банабреке, беневраке, беневрке, беревнеци, беревници, бревенеци, 

бреневеци, бреневреци.  

беневрке ж мн. в. беневреке. 

беревнеци, -ека и беревници, -ика м мн. покр. в. беневреци.  

брвенеци, -ека м мн. покр. в. беневреци. 

брвеници, -ика м мн. покр. в. беневреци. 

бревенеци, бревенека м мн. в. беневреци. 

бреврењаци, -ака м мн. в. беневреци. 

бреневеци и бреневреци м мн. покр. в. беневреци.  

палталоне ж мн. дијал. покр. панталоне, хлаче.  

пaнтале ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталоне ж мн. (фр. pantalon) 1. доњи део горње одеће, одела с 

ногавицама, обично дугим до испод чланака, хлаче, чакшире: дугачке ~, 

кратке ~, мушке ~, женске ~; исп. пантале, панталони, панталоње, 

панталоће, панталуне, пантоле.  

2. грађ. отвор на кесону за избацивање песка и ископаног материјала.  

панталони м мн. в. панталоне (1).  

панталоње ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталоће ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталуне ж мн. покр. в. панталоне (1).  
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пaнтоле, пантола ж мн. покр. в. панталоне (1).  

12.11.3. Када говоримо о варијантама, намеће се питање у ком односу стоје две 

различите лексеме, једна у једнини и друга у множини, које имају (бар једно) исто 

значење. Издвојили смо лексеме бадље и ногари и њихове варијанте да бисмо испитали 

овај однос, тј. да бисмо покушали да утврдимо да ли постоје разлози који су узроковали 

успостављање различитих одредница. 

бадља бадље бадаљ бадљи бадљеви 

бадља ж (ген. 

мн. бадаља и 

бадљи) 1. бодља 

на биљкама, 

aculeus. 

 

 бадаљ, -дља м 

(мн. бадљи и 

бадљеви, ген. 

бадаља и 

бадљева) 1. а. 

в. бодља. б. 

бодље у јежа. 

  

2. мн. нар. очна 

болест, 

посувраћеност 

трепавица 

проузрокована 

хроничним 

запаљењем 

рубова очних 

капака, 

trichiasis; исп. 

бадаљ (2а), 

бадљеви, баљ
1
, 

баља
1
, зле длаке.  

бадље ж мн. 

в. бадља (2). 

 

2. (обично у 

мн.) а. в. бадља 

(2). б. сточна 

болест, 

игличасте 

израсли на 

непцима, aphtae 

epzooticae; исп. 

бадра (3), 

бадрга, бадрља. 

бадљи м мн. 

в. бадља (2). 

 

бадљеви м мн. 

нар. в. бадља 

(2). 

 

  3. покр. перце 

које остане на 

кожи кад се 

гуска или патка 

очупа. 

  

  4. покр. в. бад 

(1б). 

  

  5. бот. покр. в. 

стричак 

Carduus. 

  

  6. зоол. в. обад 

Tabanus bovinus. 

  

 

ногар ногари ногара  ногаре ногара 
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 ногари м мн.; 

исп. ногар 1. 

постоље 

(обично дрвено) 

са вертикалним 

или укрштеним 

ногама које 

служи као 

подлога, 

ослонац за 

креветске или 

стоне даске, 

односно за 

стављање 

наћава, корита 

и др. предмета; 

исп. нога (2а) и 

ногаре (1а). 

 ногаре ж мн. 1. 

а. в. ногари (1).  

 

ногара с мн. 

нераспр. в. 

ногари (1). 

 

 2. а. направа на 

коју се стављају 

дрва при 

тестерисању, 

стругању, козлић. 

б. сталак (обично 

са три ноге) за 

наслањање 

школске табле; 

сличан сталак за 

наслањање 

различитих 

предмета, 

справа. в. 

направа са 

укрштеним 

дрвеним или 

металним ногама 

и разапетим 

конопцима 

(обично на 

расклапање) која 

служи за сушење 

веша на 

балконима.  

 1. б. в. ногари 

(2а). 

3. а. сликарски 

сталак, 

штафелај. 

 

 

 2. г. сталак са 

кукама за вешање 

одела, вешалица. 

 3. б. в. ногари 

(2г); исп. пр. под 

ногари (2г). 
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 3. направа са 

четири 

међусобно 

учвршћене и 

повезане ноге која 

служи за 

придржавање 

оквира кошнице. 

   

 4. заст. справа 

за мучење 

осуђеника и 

ухапшених. 

 4. заст. в. ногари 

(4); исп. пр. под 

ногари (4). 

 

   2. покр. 

троножни 

подметач, 

сталак на који 

се ставља 

котао, лонац, 

шерпа и сл. при 

кувању на 

огњишту. 

 

 

У првој групи уочавамо да су одреднице бадљи и бадље успостављене јер су 

забележене као одреднице у Вуковом Српском рјечнику (пракса је да се у РСАНУ наводе 

све одреднице које су забележене код Вука
138
). Одредница бадљеви није преузета из 

Вуковог Рјечника, али има акценат који је другачији од оног који бадаљ има у множини, 

па претпостављамо да је због тога издвојено као посебна одредница (мада је пракса да се 

у таквој ситуацији успостави акценатски дублет а не нова одредница). Дакле, раздвајање 

одредница нема упориште у семантици већ је последица лексикографских начела. 

У другој групи се види да се значење дела (једнина) осамосталило од значења 

целине (множина), претпоставићемо, као последица промене у стварности, која је 

узроковала и промену у концептуализацији, те стога имамо и различита значења ових 

лексема. У вези са овим секундарним сингуларима намеће се питање да ли они имају 

множину у значењима која се подударају са множинском именицом. У РСАНУ то је 

решено тако што су прецизно одвојена секундарна значења код сваке одреднице и не 

постоје поклапања која би изазвала недоумице. У примарном значењу је подела такође 

                                                           
138

 Ово уношење одредница из ВР није увек доследно, па тако имамо случајеве да се множинска 

одредница код Вука не бележи са квалификатором мн. и у РСАНУ нпр.: ВР карабе, карабље, али у 

РСАНУ караба, карабља.  
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врло прецизна, примери којима се илуструју значење су подељени тако да се одредница 

у једнини у примерима јавља само у једнини, односно одредница у множини се јавља у 

примерима само у множини.  

Уколико се неки сегмент на било који начин осамостали, покаже 

индивидуалност, више немамо ексклузивну множину, имамо прво следећи ранг – 

плуратив, а затим и регуларну опозицију једнина–множина. То осамостаљивање може 

бити последица реалних промена на ентитетима који се именују или промена у 

концептуализацији. 

12.12. Уочили смо и да се неке лексеме у РСАНУ наводе два пута, једном у 

једнини, други пут у множини; требало би избегавати успостављање две одреднице. То 

може да се деси код оних лексема код којих је лексикографу веома тешко да успостави 

одредницу, поготово уколико су на граници између плуратива и речи са регуларним 

бројем. Такве примере уочавамо у лексичко-семантичкој групи речи које означавају 

остатке и отпатке. У примерима лексема останак и останци:  

останак, -анка м (мн. останци, ген. останака) 5. заст. (обично у мн.) 

посмртни остаци, тело и кости мртваца. ― Пољубац од тебе оскврнио 

би останке његове (Стер. 13, 333). У манастирском гробљу … почиваше 

мати, а у другом ћерка. Камење мраморно покриваше њихове останке 

(Вила 1865, 345). Одлучише да с првим бродићем крену … по останке 

непрежаљенога им сина (Косор 2, 70). 

Изр. посмртни  земни, мртви, последњи, смртни  останци заст. в. земни 

(смртни) остаци (под земни изр.). ― Очи му се не могаху одвојити од 

посмртних останака његова вранца (Нов. 1, 113). Његови земни останзци 

већ су прах земаљски (Леск. 2, 87). Након шест дана стигли су из Беча 

мртви останци [Јагићеви] у Вараждин (Вуј. 3, 392). Данас … у Варшави 

[биће] поздрављени посљедњи останци једног од највећих Славена (И., 

633). Његови смртни останци превезени су у Праг (Радић С. 2, 231). 

останци, -анака м мн. заст. (понекад с одредбом: телесни, земни) а. 

посмртни остаци некога свеца, мошти. ― Мωщи … св. мученика, то єсть 

тѣлєснїи ϖстанцы: глава съ тѣломъ и ногама до колєна … у Кївωтϫ … 

почиваю (Радич И. 1, 28). б. посмртни остаци уопште. ― Стрепећим 

срцем, плах, без даха | Корацах кроз тај простор глух | Над останцима 

царског праха, | И себи сам се чиних дух (Шен. А. 11, 117). Они почивају 

у гробу, њихови земни останци већ су прах земаљски (Леск. 2, 87). Рекби 

да Стојанови останци нису донесени и сахрањени у Задру, иако су 
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Јанковићи у цркви Св. Илије имали своју породичну гробницу (Десница 

Б., МСД 1934, 39). 

Уочавамо да се код лексеме останак као пето издваја значење посмртни остаци, тело и 

кости мртваца, док се именица останци обрађује као именица плуралија тантум са 

значењима посмртни остаци неког свеца, мошти и посмртни остаци уопште. Забуна се 

уочава и у одабиру примера, јер се исти пример наводи као пример за израз уз останак и 

као илустрација другог значења код лексеме останци:  

Његови земни останци већ су прах земаљски (Леск. 2, 87).  

Они почивају у гробу, њихови земни останци већ су прах земаљски (Леск. 

2, 87).  

Ову лексему упоредићемо са одредницом остатак, која је прототипична и 

хиперонимна за ову лексичко-семантичку групу.  

остатак, -тка м (мн. остаци, ген. остатака) 5. мн. тело или кости мртваца; 

исп. земни остаци (изр.). 

Изр. без остатка у потпуности, у целости, потпуно. земни  смртни  

остаци в. земни остаци (под земни изр.). 

И она је обрађена као и лексема останак. Издвојено је множинско значење, али и израз 

са истим значењем
139

.  

Ове недоследности наводимо не зато да бисмо указали на грешке приликом 

израде речника, већ да бисмо истакли карактер лексема које се дефинишу. У наведеном 

примеру долази до контаминације између семе резидуалности која захтева плурални 

облик и значења множинске лексеме мошти с једне стране, и једнинских семантичких 

реализација са друге стране. Решење за овај проблем би било издвајање посебног 

значења обележеног са мн., са испоређењем са именицом мошти – дакле, без 

успостављања нове одреднице.  

                                                           
139

 Интересантно је да су ови изрази земни остаци и земни останци обрађени под придевом земни, 

иако је пракса да се у фразеолошким синтагмама као основни члан узима именица. 
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Код лексеме отпадак, с друге стране, не наглашава се плуралност у вези са семом 

резидуалности, која је засигурно присутна у значењу неупотребљивог, одбаченог дела 

нечега, смећа уопште.  

Дакле, у оваквим примерима у којима се супротстављају множинска лексема 

одређеног значења и лексема у једнини са истим или сличним значењем, не успоставља 

се нова множинска одредница, већ се једно од значења означава као множинско, на 

адекватан лексикографски начин (помоћу одредби мн., обично у мн. и сл.).  

12.13. Неуједначеност у успостављању једнинског односно множинског облика 

одреднице код лексема које се обично јављају у множини у вези је са, као што смо 

видели, склоношћу лексеме да се јавља у једној од те две форме. Уколико је склоност ка 

плуралној форми доминантнија, то ће се огледати и у дефиницији те лексеме. Међутим, 

та склоност није егзактна, што значи да дозвољава и други облик, те стога не треба да 

нас чуди појава да се иста одредница обрађује на различите начине у различитим 

речницима. Навешћемо само неколико примера који су различито обележени у РМС и 

РСАНУ:  

РМС РСАНУ 

падавине ж мн. атмосферска влага која пада на 

земљу у облику кише, снега, росе и сл., оборине. 

падавина ж (обично у мн.) атмосферска влага која 

из облака пада на земљу у облику кише, снега, града 

или настаје при тлу кондензацијом (понекад и 

замрзавањем) водене паре (роса, магла, иње); исп. 

оборина (1а).  

палачинке и палачинке ж мн. врста колача у 

облику танких лепиња од пшеничног брашна, млека 

и јаја, испечених у тави, тигању. 

палачинка и палaчинка ж (дат. -ци и -ки; ген. мн. 

палачинака и палачинки) (често у мн.) (нем. 

Palatschinke; мађ. palacsinta) 1. кув. јело од 

пшеничног брашна, млека (воде, пива) и јаја које се 

у облику танког листа пече у тигању и послужује 

надевено пекмезом, орасима, сиром и сл.  

2. уопште оно што има изглед палачинке (1).  

пасати м мн. (јд. пасат, -ата) тал. стални 

североисточни всгпрови, који дувају између тропа и 

екватора са североштока на северној а с 

југоистока на јужној полулопти.  

пaсат, -ата м (мн. пасати) (нем. Passat) мет. у мн.: 

стални ветрови који дувају између тропа и 

екватора, са североистока на северној Земљиној 

полулопти, а с југоистока на јужној Земљиној 

полулопти (у јд.: такав ветар). 

пелена и пелена ж (чешће мн.) мањи комад платна пеленa ж 1. (обично у мн.) a. мекано пропустљиво 

четвороугаоно платно које служи за повијање 
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у који се умотава новорођенче; повој. новорођенчади и беба. б. комад платна који се 

обавија око бедара и струка.  

2. анат. нераспр. трбушна марамица.  

пенати м мн. лат. у старих Римљана домаћи 

богови, заштитници породице и државе.  

пенат, -ата м (мн. пенати) (лат. Penates) 1. мит. 

староримско божанство које је имало улогу 

заштитника куће и породице, рода или града.  

2. нераспр. породично огњиште, кућа, дом. 

  

Видимо да се речи различито дефинишу; оно што је права плуралија тантум у једном 

речнику, у другом је плуратив или реч са регуларном категоријом броја, а оно што се у 

једном речнику чешће јавља у множини, у другом се обично јавља у множини. 

Забележили смо и једну лексему за чију квалификацију у РМС претпостављамо да је 

утицала на дефиницију у РСАНУ:  

РМС РСАНУ 

патарица
2
 ж (често мн.) други дан славе, крсног 

имена, окриље (3). 

патарица
2
 ж покр. а. (често у мн.) други дан славе, 

крсног имена. б. трећи дан славе, крсног имена.  

 

Ова претпоставка се заснива на примерима којима се значење илуструје: 

Патарица зове се други дан славе, на тај дан обично жене саме праве 

посету (Алексинац, Ост. Д.). Патарице, тако се у Београду зове други дан 

после славе (крсног имена), онда девојке долазе да честитају (Змај 4). 

Патарица је други дан славе, кад обично иду жене на част (ист. Србија, 

Ризн.). Патарица је први дан после славе. О патарици се иде у посету 

обично преподне, на ракију (Књажевац, Станим. Вл.). Патарица. Тако у 

Алексинцу зову дан по слави. Тако је патарица св. Николе 7. децембра (С–

Ц). Други дан славе зове се: окриље, појутарје, а по варошима: патарица. 

Тај дан се гости као и први дан, само се не чини ништа молитвено (Мил. 

М. Ђ. 34, 155). (Клаић 6).  

Дистрибуција примера не потврђује квалификацију често, пошто је само један пример 

дат у множини. Претпостављамо да је дефиниција из РМС утицала на одредбу у 

РСАНУ, иако множински облик ове лексеме има упориште у семантици, будући да 

лексема припада називима празника и прослава, који у себи могу садржати сему 

плуралности када се односе на празнике који се славе више дана. 
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12.14. У вези са лексикографском обрадом назива јела истаћи ћемо мишљење Д. 

Радоњић да би требало употребљавати множину код оних лексема код којих је примарно 

значење јело које се састоји од више одвојивих или неодвојивих сегмената (Радоњић 

2017: 209–210).  

12.15. Можемо закључити да досадашња лексикографска пракса показује бројне 

недоследности приликом дефинисања лексема којима је основни облик множински. 

Први проблем се тиче успостављања одреднице, затим, правилног обележавања 

склоности лексеме да се јавља (само или углавном) у множинском облику, а онда 

препознавања значења са доминантном семом плуралности и на крају, употребе 

устаљених модела приликом дефинисања номенклатурних и класификационих јединица. 

На лексикографу је да препозна сему плуралности и да у складу са корпусом утврди који 

тип дефиниције ће употребити. Важно је да се избегне дуплирање одредница (једне у 

облику једнине, друге у облику множине) у случајевима када имају једнако значење. 

Такође, требало би водити рачуна о томе да се не понављају лимитативне одредбе, 

односно требало би их поставити испред одговарајућег значења. 

Типови дефиниција:  

1) номенклатурна множина  

а) у таксонимији са формулом у мн.: и у јд.:  

б) у називима група и припадника група: мн. и (јд. у загради) 

2) цела одредница са квалификатором мн. или неко од значења са 

квалификатором мн.  

3) цела одредница плуратив са квалификацијама обично у мн., често у мн. и сл. 

или неко од значења са оваквом квалификацијом 
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13. Закључак 

13. Именске речи које се јављају само у множини су оне речи чија семантичка 

структура не дозвољава да се употребљавају у једнини. Ова појава се уочава код свих 

именских врста, али је најчешћа код именица; у литератури се именице које имају само 

множински облик означавају термином плуралија тантум (pluralia tantum).  

Дефективност категорије броја је специфичност на коју би требало да се обрати 

посебна пажња у граматикама и која би требало да се обележи у речницима. Тако се у 

граматикама од Вука до данас констатује а понегде и описује и анализира појава да неке 

речи имају само множински облик. За лексикографска издања то је од изузетне 

важности, јер утиче на основни задатак – успостављање и дефинисање одреднице, која 

због одступања од парадигме има другачији канонски облик и захтева посебан 

квалификатор којим би се то нагласило. У дескриптивним речницима српског језика 

недостаје квалификатор за обележавање феномена плуралија тантум, па се прибегава 

употреби квалификатора мн. Будући да се разликује неколико група множинских речи, 

овај квалификатор се користи у изразима којима се ближе одређује употребна вредност 

множинских лексема (обично у мн., често у мн., најчешће у мн. и слично). За лексеме 

обележене на овај начин користимо термин плуративи.  

Плуративи су речи које ипак имају једнински облик, али је он споредан у односу 

на доминантни множински. Овакве речи своје пуно значење остварују управо у облику 

множине, и то је главни разлог због којег смо их укључили у наше истраживање. Код 

именица са регуларном парадигмом одабир једнинског или множинског облика 

условљен је прагматичким аспектом. Код плуратива и фреквенција употребе може да 

утиче на семантички доживљај, а забележили смо и примере нестабилности дефективне 

форме, која се огледа у махом реткој употреби једнинске парадигме. Могуће је да се 

појава једнинског облика везује за перцепцију једног појма, што је у том случају 

доминантније од разумевања структуре тог појма. Имајући у виду ове особине, 

множинске речи се могу класификовати на следећи начин:  
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1. лексеме које се не употребљавају у једнинском облику (права 

плуралија тантум) (маказе, леђа, кола) 

2. лексеме код којих је нека реализација у полисемантичкој 

структури множинска (било примарна, било секундарна) (осевине, 

мемоари) 

3. лексеме које се доминантно јављају у множини (папуча, опанак) 

4. лексеме код којих се појединачна значења у полисемантичкој 

структури јављају доминантно у множини (ништарија, каквоћа) 

5. лексеме код којих се множински облик употребљава у 

номенклатури и класификацији (лемури, лијане, Германи). 

13.1. Наше истраживање је засновано на грађи добијеној из речника савременог 

српског језика. Из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, 

Речника српскохрватскогa књижевног језика Матице српске и Речника српскога језика 

ексцерпиране су све лексеме које садрже множински квалификатор, укључујући и оне 

чије је неко од значења у полисемантичкој структури обележено овим квалификатором. 

Добијена грађа је сортирана и анализирана користећи граматичке и семантичке 

критеријуме, у складу са актуелним семантичким и морфолошким проучавањима. 

13.2. Прво што смо уочили јесте да корпус махом чине именице. Преостале 

именске речи (придеви, заменице и бројеви) забележене су у корпусу, али у знатно 

мањем броју. За неке од ових лексема је даљом анализом утврђено да су се 

супстантивизирале (нпр. заменице моји, твоји, наши, ваши), тако да је несумњиво 

потврђено да је плуралија тантум именичка категорија. Малобројни придеви имају 

основни множински облик у случајевима када се у значењу истиче релација између два 

ентитета, и то тако да се значење реализује само уколико се ови ентитети супротставе 

један другом некаквом различитошћу или разноврсношћу (остали, поједини, разни). Код 

бројева је ситуација нешто другачија, будући да се једна подврста јавља само у 

множини; овакви бројеви се називају бројни придеви и њима се исказује колико има 

нечега што значе множинске речи. Они конгруирају с множинским речима (двоје маказе, 
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троја врата, четвори анали); међутим, у разговорном језику их потискују збирни 

бројеви (чешће ће се чути двоје маказа, троје врата, четворо анала). 

13.3. Број придева и бројева који се јављају само у множини је незнатан, не 

представљају изузетак (осим по морфолошкој врсти) и особине које су у основи 

плуралности именица јављају се и у њиховој структури. Стога сматрамо да их не би 

требало одвајати од именица, те би термин плуралија тантум требало дефинисати као 

речи које се јављају само у множини. 

13.4. Појава да се нека реч јавља само у множинском облику није савремена 

појава и није ограничена само на српски језик. Знатан број савремених језика у свом 

морфолошком систему познаје ову појаву, а она се испољава и у ранијим фазама развоја 

ових језика. Тако се показало да је категорија двојине, која је била трећи члан категорије 

броја у српском језику (поред једнине и множине), имала важну улогу у формирању 

једног типа именица плуралија тантум. Губљење значења двојства у јединству 

омогућило је да облик некадашње двојине под утицајем морфолошке сличности постане 

једнина или множина; плурализацијом су настали неки облици плуралија тантум (врата, 

уста). Дакле, двојина није имала директан утицај на формирање именица плуралија 

тантум, што се види и из стања у словеначком језику, у коме су се множинске речи 

(такође) давно стабилизовале у језику. 

13.5. Анализа множинских речи у српском језику произвела је неколико 

закључака. Именице које имају само множински облик јављају се у сва три рода, с тим 

што је веома честа појава да постоје варијанте, па се тако неке именице јављају у два 

облика (каникула с мн. и каникуле ж мн., керефеке ж и керефеки м мн., кевчета с и 

кевчети м мн.). Показало се да је највише именица женског рода, четвртину мање има 

именица мушког рода, док је именица средњег рода најмање, има их скоро седам пута 

мање него именица женског рода. Најмањи број именица средњег рода је новија 

тенденција, која се јавља и у другим балканским језицима. 

13.6. Што се тиче творбене анализе множинских речи, потврдили смо да су 

именице плуралија тантум махом просте, немотивисане речи. Множинске речи 
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припадају морфолошко-семантичкој категорији, множински облик је део флексије, није 

суфикс. Међутим, у корпусу се издвојио један тип девербатива којима се именују остаци 

некакве радње (олупина – остаци нечега разлупаног, омајине – оно што отпада од 

конопље док се маје, осевина – љуске које се при просејавању одвајају, обирина – оно 

што се обира, скупља с млека; оно што преостане после одабирања). Друго што бисмо 

истакли у вези са творбом тиче се речи субјективне оцене. Испитивањем множинских 

деминутива и аугментатива утврдили смо да се дефективност категорије броја, упркос 

томе што је аномалија у морфолошком систему, одржава у овим творбеним 

категоријама. За ове облике је карактеристично да они не морају имати исти род, 

односно припадати истој деклинационој врсти као њихове мотивне речи (леђа с – леђине 

ж, груди ж – грудашца с; груди IV – грудерине III, десни IV – деснице III).  

13.7. Све множинске речи карактерише постојање семе плуралности која је једна 

од компонената значења и реализује се у неколико видова – као партитивност (клешта, 

трикирије), збирност (мекиње, богиње), мултипликативност (многоверци, палачинке) и 

резидуалност (загребенке, озобине).  

13.7.1. Подела на лексичко-семантичке групе показала је сву разуђеност 

множинских речи. Показало се да се најпродуктивнија група множинских речи односи 

на сложене предмете. Издвојили смо десет подгрупа: називи за предмете који припадају 

покућству и окућници, називи за музичке инструменте, називи за одећу и обућу, називи 

за накит, називи за превозна средства, предмети различите намене, називи за спортске 

реквизите, називи за оружје, називи за новац, називи за различите збирке текстова 

(врата, гусле, панталоне, врсте, кола, конфете, барне, цагрије, бањи, анали). 

Продуктивност ове лексичко-семантичке групе заснива се на чињеници да се појам 

множине најлакше перцепира помоћу конкретних ентитета који се понављају, имају два 

или више делова и сл.  

13.7.2. Посебан тип плуралности који смо означили као номенклатурна множина 

среће се у називима који су у вези са именовањем човека (имена народа, припадници 

различитих група и учесници у традиционалним манифестацијама) и научној 
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терминологији (Инди, суботари, скаути, вучари; лемури, лијане). Лексеме које се односе 

на човека су махом плуративи, што је последица концептуализације човека као јединке, 

који се веома често јавља у групи, јер самостално не би могао да реализује неки домен 

који може у групи. Номенклатурна множина која се среће у научној терминологији 

најближа је правој категорији множини. Она је резултат договора и њена функција је 

истицање и именовање општијег појма у односу на појединачни. 

 13.7.3. Већ на први поглед на људском телу се уочавају парови органа. Међутим, 

већина тих органа функционише самостално и не обавља своју функцију у пару, због 

чега за њихову концептуализацију није битна сема плуралности (рука, нога). За разлику 

од њих, код неодвојивих парова органа основни облик је множински. Осим значења 

пара, међу називима за делове тела уочавају се они којима се именују група или 

небројено мноштво, поготово код лексема којима се именују коса односно длаке 

(зулуфи, брунђела, бруце) и нерви (вазодилатори, вазокостриктори, вазомотори). 

Важно је напоменути да множински називи за делове тела нису ограничени на људско 

тело, већ их уочавамо и код животиња и биљака (вучић, јагодица, млечница).  

13.7.4. Код назива за болести који се јављају у множини уочили смо три 

различита типа. Први тип представљају називи код којих се плуралност заснива на семи 

збирности (богиње, хемороиди). Други тип представљају називи код којих уочавамо да 

се множинским обликом неког дела тела назива и болест тог дела тела (плуративи 

жлезда, желудац). Трећи тип чине називи за болести добијени од имена изазивача те 

болести (стафилококе, стрептококе). Сема плуралности се углавном јавља код оних 

болести код којих се симптоми испољавају у великом броју (богиње, хемороиди), 

односно, у именовању чулних осећаја који се понављају (жмарци, мравци, трнци). 

13.7.5. Код назива за јела уочили смо да се сема плуралности реализује у 

различитом степену у зависности од тога како изгледају именоване реалије. Тако се 

називи за јела код којих се уочава мултипликативност обично јављају у множини, док се 

називи у којима се уочавају збирност и резидуалност јављају као праве именице 

плуралија тантум (уз изузетке који се тичу метафоричних преноса или 
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сингулативизације: дигни ту шпагету с пода). Сема изгледа је веома важна код назива за 

јела; што је облик конзистентнији, то је већа вероватноћа да ће се употребити 

функционални сингулатив (палачинке – палачинка). Недефинисана маса се поистовећује 

са остацима, док је збир негде између; код ове групе се назире облик, али он нема 

функцију (пихтије; мекиње).  

13.7.6. Иако се углавном везују за појаву сингуларија тантум, забележили смо 

множинске речи које припадају апстрактној лексици односно области ономастике. 

Апстрактне именице се не јављају у основном множинском облику, али реализују 

секундарна множинска значења. У тим случајевима могу да изгубе своју апстрактност 

(древности), али и да је задрже (времена). Насупрот томе, за више ономастичких 

категорија множинска имена нису реткост, напротив: забележили смо топониме, називе 

за сазвежђа, планине и архипелаге, имена манастира у множини (Беране, Влашићи, Анди, 

Малдиви, Дечани). За плурално именовање архипелага и планина веома је важна сема 

изгледа, па се мноштво острва и повезаност висова и брда у језику често 

концептуализује у виду множинског назива. У овој области се веома често јављају 

колебања у употреби, па се норма најчешће ослања на језички осећај говорника из тог 

краја (Одморили смо се у *Предејанима – одморили смо се у Предејану).  

13.7.7. Једна од сема плуралности које се јављају у структури множинских речи 

јесте сема резидуалности, која се препознаје у оним значењима која се односе на некакве 

остатке и отпатке (загребенке, постружице). Ове лексеме су блиске збирним и 

градивним именицама, само што се у овом случају множинским обликом именује скуп, 

гомила нечега. Сема резидуалности се јавља и код оних речи којима се означава нешто 

као ситно, безначајно, безвредно (кучи, андрамоље, дрангулија), али је најизраженија код 

једног типа девербатива (омајине, осевина). Такође, уочавамо је и у називима некаквих 

рушевина (зидурина, руина, развалина); за ове називе је карактеристично да се неће 

јавити у облику множине уколико се односе на човека (Зар од онако лепе жене да се 

направи оваква рушевина). Сема резидуалности се веома често превиђа приликом 

дефинисања, па се лексеме које је садрже у свом семском саставу најчешће не 

препознају као множинске речи и самим тим се не обележавају на адекватан начин у 
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речницима. Она се најчешће јавља у комбинацији са семама збирности и градивности, па 

се овакве лексеме, углавном именице, јављају и као збирне, односно градивне, у 

зависности од наше концептуализације именованог појма.  

13.7.8. У нашем корпусу је знатан део лексема страног порекла (забележили смо 

примере из седамнаест језика, највише из турског, латинског, грчког и немачког језика). 

Испоставило се да неке позајмљенице које у српском језику имају множински облик 

имају множински облик и у језику даваоцу (мани). Други случај се везује за 

позајмљенице које имају множински облик само у српском језику (маказе). И треће, 

неке позајмљенице у српском језику имају облик једнине, иако је то у језику даваоцу 

множински облик (лаксатива). Уочили смо да облик позајмљенице утиче на перцепцију 

именованог појма. Уколико се нека реч доживљава као множинска, она ће добити нови, 

множински наставак, у случају да се тај позајмљени облик не завршава на -а, -е или -и. С 

друге стране, уколико се код ње не препознаје сема плуралности, чак и у случају да има 

наведене завршетке, неће се посматрати као множинска реч (нпр. дивиденда, карате, 

нотес, херувим).  

Међу позајмљеницама су, као и код домаћих речи, заступљени и плуративи и 

примери за праву плуралија тантум, а има и примера множинских значења у оквиру 

полисемантичке структуре једне лексеме. Доста примера је из научне терминологије, 

што је очекивано, будући да су латински и грчки језици науке. У корпусу се уочавају 

лексеме које имају варијанте; оне се углавном међусобно разликују на фонетском плану, 

док им је множински облик константан (андрамоље, беневреке, панталоне).  

Из свега наведеног можемо закључити да и позајмљенице у српском језику имају 

множински облик уколико садрже сему плуралности, осим у ретким случајевима када 

модел својим обликом подсећа на множинску реч. Најчешће, позајмљене лексеме имају 

множински облик и у језику даваоцу, мали број се преузима тако да се плуралност не 

искаже и у српском језику, а забележили смо и примере код којих се значење 

модификовало тако да се више не препознају семе плуралности.  
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13.7.9. Будући да је непостојање облика једнине дефективност категорије броја, 

сматрали смо да ће дијалекти показати право стање у језику, тј. да ли и у дијалектима 

постоје речи које се јављају само у множини и да ли се можда јављају њихови једнински 

парови. У нашем корпусу је веома велики број лексема обележен квалификаторима 

покр., дијал. и нар.; међутим, оваквим маркирањем стичемо слику само о оним 

лексемама за које речник има потврду да су померене од узуса, а с друге стране, немамо 

потврду да ли се и остале, на овај начин необележене лексеме, јављају у дијалектима. 

Ипак, анализом лексема забележених у речницима утврдили смо да се у свим 

дијалектима употребљавају именске речи које имају само множину. Такође смо 

утврдили да њихов облик није стабилан, што значи да ће се у дијалектима чешће 

употребити једнински облик множинске лексеме. У случајевима у којима је 

морфолошки облик множине нетакнут, веома често се јавља нешто другачији фонетски 

облик, најчешће као последица различитих гласовних алтернација (ђетињци, можјенца, 

навће). Дакле, дијалектизми и покрајинизми имају мање стабилан фонетско-фонолошки 

и морфосинтаксички облик, што је последица дефективности која у дијалектима тежи да 

се неутралише. У зависности од семантичке врсте, а заснивајући се на савременој 

концептуализацији, ове речи ће, уколико означавају предмете јасне бипартитне 

структуре (и који су махом стари облици, тзв. права плуралија тантум) задржати 

множински облик, док ће се у другим случајевима развити секундарни једнински облици 

са регуларном парадигмом броја (опозиција једнина–множина). Такође, у неким 

случајевима је могућа појава сингулатива, којима се именује сегмент из целине коју 

представља множинска реч. Информације о промени основног облика су изузетно 

значајне и требало би их нагласити у речничком чланку; примери којима би се 

илустровале овакве промене би показали и потврдили њихову територијалну 

заступљеност (нпр.: врата
1
 с мн. (дијал. врата ж; ген. врата, дијал. врати, непр. вратију) 

— Дрвена врата је затворена (призренско-тимочки дијалекат)).  

13.7.10. Будући да већина корпуса припада периферији лексичког фонда у току 

рада се наметнуо циљ да се ова лексика сачува од заборава, па смо као посебну групу 

издвојили фолклорну лексику. Ни ова група није хомогена, па су се ту нашли називи 
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везани за лексику ткања, митска бића и празноверице, игре и најпознатије - празнике и 

прославе. Посебно је интересантна подгрупа коју чине множинске речи у загонеткама и 

играма речи; оне немају своје значење, већ га преузимају од речи на коју се односе 

(катаризе). То значи да њихов множински облик није последица сема плуралности, 

будући да оне ни немају своје (право) значење; облик се преузима од речи на коју се 

односе и у случајевима да су оне у облику множине, невезано за врсту (права множина, 

плуратив, плуралија тантум), тај облик ће обавезно бити множински.  

13.7.11. Да бисмо утврдили да ли је појава множинских речи актуелна у језику, 

ексцерпирали смо и речнике нових речи (неологизама) Ивана Клајна и Јована Ћирилова. 

На основу ова два речника можемо дефинисати неологизам као врсту лексеме која није 

забележена у савременим стандарднојезичким речницима и која је настала у новије 

време. Такође се под појмом неологизам сматрају и оне лексеме код којих се уочава 

неосемија – појава да нека лексема развије нова значења. Ексцерпирани корпус из ових 

речника за наше истраживање је невелик, али нам потврђује да на (множински) облик 

лексеме не утиче време у ком та лексема настаје. Неологизми које смо забележили 

приклонили су се постојећим морфолошким и семантичким групама плуралних речи, 

будући да садрже неку плуралну компоненту. Као продуктивне групе јавили су се 

називи припадника различитих група, актуелних у савременом друштву. Осим назива 

припадника народа и религија, јављају се и називи припадника политичких покрета, 

навијачких скупина, играча у спортским клубовима и сл., које имају множински облик, 

јер се њихов назив односи на групу (лале, романтичари, цигани). 

Друга продуктивна група међу неологизмима јесу називи за предмете бипартитне 

структуре типа панталоне, као и називи који се обично јављају у множини, а припадају 

називима за обућу. 

Ова грађа нам је потврдила да ће речи код којих је прозирна множинска 

структура, односно код којих се препознаје сема плуралности имати множински облик, 

без обзира на то што се у језику појављују у новије време. Од других именица плуралија 

тантум разликује их то што ове именице неће бити средњег рода. Осим што је то једна 
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од карактеристика балканских језика, можемо је протумачити и тиме што је код именица 

средњег рода сема плуралности углавном у вези са дуалским обликом, који је непознат 

савременом језику.  

13.7.12. Будући да су у нашој грађи углавном лексеме са периферије лексичког 

фонда, није нам било необично само што мањи број лексема развија секундарна 

значења. Полисемија се код множинских речи може посматрати из две перспективе. 

Прво, као особина лексема које имају (развијену) полисемантичку структуру и у чијем се 

семском саставу налази и сема плуралности (врата, зазубице, јасле) и друго, као појава 

да се у полисемантичкој структури неке лексеме реализује значење у коме се препознаје 

сема плуралности (ланац, венац). У нашој грађи смо забележили мали број лексема са 

развијеном полисемантичком структуром. Овакве речи се обично сврставају у само 

језгро лексичког фонда, што и наш корпус потврђује. Развијену полисемантичку 

структуру имају оне множинске именице које припадају општем лексичком фонду, 

антропоцентрично оријентисаној лексици, односе се на конкретно, углавном предмете 

бипартитне структуре, и то су углавном и прототипични примери за појаву плуралија 

тантум (маказе, леђа, кола итд.).  

13.7.14. У вези са лексикографском обрадом множинских речи утврдили смо да 

досадашња пракса показује бројне недоследности приликом дефинисања лексема којима 

је основни облик множински. Први проблем се тиче успостављања одреднице, затим, 

правилног обележавања склоности лексеме да се јавља (само или углавном) у 

множинском облику, препознавања значења са доминантном семом плуралности и на 

крају, употребе устаљених модела приликом дефинисања номенклатурних и 

класификационих јединица. На лексикографу је да препозна сему плуралности и да у 

складу са корпусом утврди који тип дефиниције ће употребити. Важно је да се избегне 

дуплирање одредница (једне у облику једнине, друге у облику множине) у случајевима 

када имају једнако значење. Такође, требало би водити рачуна о томе да се не понављају 

лимитативне одредбе, односно да се оне постављају испред одговарајућег значења. 
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16. Речник множинских речи у 

српском језику  

А  

абајлије (абајлија) ж мн. перје на леђима 

петла које му пада по боковима.  

Абориџини м мн. (јд. Абориџин, -ина) 

аустралијски урођеник. 

Авари м мн. (јд. Авар(ин)) ист. туранско-

татарско племе Азије. 

агалар, -ара м (вок. агаларе и агалару) (тур. 

agalar, мн. од ağa) заст. (обично у мн.) нижи 

племић муслиман.  

агалије м мн. заст. в. агалар.  

агенда с мн. и агенде ж мн. (ген. агенда и 

агенада) (лат. agenda, ствари које треба 

свршити) адм. пословање, послови који су у 

току, несвршена акта, текући послови који 

треба да се заврше. 

аграрије ж мн. нар. пољопривредни 

производи. 

агруми м мн. (тал. agrumi) бот. општи 

назив за јужно воће накисела укуса рода 

Citrus (лимуни, наранџе, мандарине и др.). 

Адашевци, -еваца м мн. село у Срему.  

адитив, -ива м лат. (обично у мн.) материја 

која се у мањој количини додаје разним 

производима ради побољшања њиховог 

квалитета.  

аднекси м мн. лат. анат. привесци материце 

(јајници и јајоводи).  

аери, -а м и аери, -и ж мн. (грч. a r) висина, 

небо. 

аероб, -оба м грч. биол. у мн.: организми 

којима је за живот неопходан кисеоник (у 

јд.: такав организам).  

ајкула ж зоол. у мн.: велике морске рибе 

грабљивице, морски пси Selachii, међу 

којима су најопасније и најпрождрљивије 

Carcharias glaucus и Carcharodon rondelti (у 

јд.: таква риба, морски пас).  

акна ж (обично у мн.) мед. гнојни чворић 

око корена длаке или на изводу звезде 

лојнице.  

акотиледон, -она м и акотиледона ж 

(обично у мн.) грч. бот. биљка која нема 

јасних котиледона, бесупница.  

акратопеге ж мн. [грч. ákratos јак, који је у 

пуној снази] хладне лековите воде; исп. 

акратотерме.  

акратотерме, акратотерми ж мн. [грч. 

ákratos јак, који је у пуној снази, в. терме] 

топле лековите воде с врло мало 

минералних састојака. 

акредитиви, -ива м мн. фр. акредитивно 

писмо, писмено пуномоћје које дипломатски 

представник предаје шефу, односно влади 

државе у којој ће обављати своју дужност: 

предати акредитиве, примити акредитиве.  

акрепи, акрепа м мн (тур. akrep) гамад 

(стенице, ваши, буве). 

акселбанди м мн. (нем. Achselband) вој. 

гајтани или врпце што падају с рамена низ 

груди обично као ознака за ађутанте, 

штабне официре, ређе за војнике; исп. 

акселбанти. 

акселбанти м мн. в. акселбанди. 

акселбендери м мн. в. акселбанди. 

актуелности ж мн. актуелни догађаји.  

акциденталија с мн. случајности, 

узгредности.  

ала ж (ген. мн. ала) (тур. ala, змија) (обично 

у мн.) в. бабице (1). 

алаванта ж (ар. alavat, прикладан) покр. 

(обично у мн.) разне ситнице којима се 

ките жене и девојке; исп. андрамоље, 

дрангулије. 

Албанци м (јд. Албанац) индоевропски 

народ настањен у западном делу Балканског 

Полуострва; потомци старих Илира. 
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алвеола ж (алвеол, -ола м) (лат. alveolus, 

мало удубљење) анат. 1. (најчешће у мн.) а. 

плућни мехурић. б. део жлезде у облику 

мехурића са ћелијама које луче секрет. в. 

јамица у вилици у којој је смештен корен 

зуба.  

2. мн. испупчење десни изнад горњих 

предњих зуба.  

алга и алга ж бот. у мн.: ниже, већином 

водене биљке бесцветнице без корена Algae 

(у јд.: таква биљка).  

алдехид, -ида м хем. у мн.: органска 

једињења обично испарљиве безбојне 

течности, настала оксидацијом примарних 

алкохола (у јд.: такво једињење).  

Алеути м мн. 1. Алеутска острва, 

архипелаг у Беринговом мору, између 

Аљаске и Камчатке.  

2. (јд. Алеут) припадници домородачког 

становништва Алеутских острва.  

алкалије ж мн. хем. а. оксиди и хидрати 

алкалних метала. б. соли алкалних метала.  

алкалоид, -ида м хем. у мн.: биљне органске 

базе (у јд.: таква база).  

алкохол и алкохол м хем. у мн.: органска 

једињења која садрже хидроксилну (OH) 

групу везану за угљеник (ако он није члан 

ароматског језгра) (у јд.: такво једињење).  

алоја ж у мн.: род зељастих или дрвенастих 

украсних тропских биљака Aloë из ф. 

љиљана (Liliaceae), с меснатим листовима 

(у јд.: биљка из тога рода).  

Алпе ж мн. и Алпи м мн. (ген. Алпа) 

највиши планински систем у Европи. 

алпинка ж (обично у мн.) врста тешке 

војничке ципеле погодне за пењање на 

планине. 

алфа-зраци м мн. позитивно 

наелектрисани зраци које испуштају 

радиоактивне материје. 

аљине ж мн. (ген. мн. аљина) в. хаљина 1. 

мн. све (горње и доње) одело што се у исто 

време носи на телу. 

2. мн. постељина. 

3. мн. покр. оплакивање покојника, жалба за 

покојником.  

амара, амара с мн. (лат. amarus горак) фарм. 

горки лекови (средства за побуђивање 

апетита).  

амбуља ж (ген. мн. амбуља) (грч. anabolion) 

(чешће у мн.) подр. дроњак, рита, прње.  

амид, -ида м а. у мн.: једињења која (у 

неорганској хемији) настају заменом једног 

водониковог атома у молекулу амонијака 

атомом метала (у јд.: такво једињење). б. у 

мн.: деривати који (у органској хемији) 

настају заменом хидроксилне групе у 

карбоксилној групи амино-групом (NH2-

групом) (у јд.: такво једињење).  

аминокиселина ж хем. у мн.: органске 

киселине које садрже једну или више амино-

група (-NH2) (у јд.: таква киселина).  

амићи м мн. покр. врста колача који се 

пеку у масти; у јд.: такав колач. 

амфипод, -ода м зоол. у мн.: група малих 

морских и слатководних ракова без оклопа 

из ф. Amphipoda (у јд.: такав рак).  

анаболик м (обично у мн.). фарм. једињење 

које подстиче изградњу протеина, увећава 

мишићну масу.  

анали м мн. (лат. annales) 1. списи у којима 

су догађаји изнети хронолошким редом, 

летописи, хронографи. 

2. назив за разне периодичне часописе. 

ангиосперме ж мн. бот. систематски назив 

за биљке чији су семени замеци у плодници 

Angiospermae. 

Англи м мн. (ретко јд.) германско племе од 

којег су, стапањем са Сасима и Јитима, 

настали Англосаксонци. 

Англоамериканци, -наца м мн. (јд. 

Англоамериканац) 1. Американци енглеског 

порекла.  

2. Енглези и Американци узети заједно.  
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Англосаксонци, -наца (Англосаси, -саса) м 

мн. (јд. Англосаксонац, Англосас) 1. шири 

назив за Енглезе и припаднике оних народа 

чији преци потичу из Британије и чији је 

матерњи језик енглески.  

2. германска племена која су у V и VI веку 

продрла у Британију.  

Анде ж и Анди м мн. велики планински 

систем који се протеже дуж западне обале 

Јужне Америке.  

андрабуље ж, андравоље ж и андравољи м 

мн. в. андрамоље. 

андрамоље ж мн. (грч. chondromallon, груба 

вуна?) ствари без вредности, прње, дроњци, 

дрангулије; исп. алаванта, андрабуље, 

андравоље, андравољи, андрак, андрамољи, 

андрамуље, андрмоља, андрмоље, 

андрмољије, андрмољине, андрмоњи, 

андромоље, андромоњи. 

андрамољи м и андрамуље ж мн. в. 

андрамоље.  

андраци м мн. (перс. andrenk, туга, несрећа, 

јад?) в. андрамоље. 

андрмоље ж и андрмољи м мн. в. 

андрамоље. 

андрмољије, -ија ж мн. покр. в. андрамоље. 

андрмољине ж мн. аугм. и пеј. од 

андрмоље. 

андрмоњи м мн. в. андрамоље. 

андромоље ж мн. покр. в. андрамоље. 

андромоњи м мн. покр. в. андрамоље.  

анђел-двор (анђелдвор) м (обично у мн.) 

песн. диван, велелепан двор.  

анђелићи м мн. покр. ситни бели облаци. 

анета с мн. 1. завојити жлебови, олуци у 

пушчаној цеви. 

2. увоји на шрафу, лозица. 

Анти, Анта м мн. (јд. Ант) име којим су 

грчки и римски писци називали један део 

Словена. 

антибиотик м грч. фарм. у мн.: материје 

биолошког порекла које настају као 

продукат метаболизма нижих организама 

(плесни, бактерија) и спречавају развој 

микроорганизама или их уништавају, 

ефикасни лекови против заразних болести 

(у јд.: такав лек).  

Антили м мн. велика група острва у 

Карипском архипелагу.  

антилопа и антилопа ж грч. зоол. у мн:. низ 

потпородица шупљорогих двопапкара 

преживара Antilopinae (у јд.: шупљороги 

преживар из те породице).  

антимемоари м мн. књиж. дело у коме, за 

разлику од мемоара, писац не пише о себи 

него о другима на основу свог сећања.  

антинеуралгик м грч. фарм. у мн:. лекови 

против главобоље, зубобоље и неуралгија (у 

јд.: такав лек).  

антипиретик м грч. фарм. у мн.: лекови за 

снижавање повишене телесне температуре 

(у јд.: такав лек).  

антипод, -ода м мн. (јд. антипод, -ода) грч. 

1. а. геогр. становници супротних тачака 

Земљине кугле. б. фиг. људи супротних 

схватања и карактерних особина, 

противници, супарници.  

2. геогр. супротне тачке, односно 

географски објекти на Земљиној површини.  

антисептик м фарм. у мн.: хемијска 

средства за уништавање заразних клица (у 

јд.: такво средство).  

антитела ијек. антитијела с мн. 

одбрамбене беланчевине које се стварају у 

телу као одбрана од болести.  

антифон м (обично у мн.) (грч. antiph n ) 

цркв. изабрани стихови из псалама који се 

наизменично певају са десне и леве певнице 

по устаљеним гласовима, којих има осам.  

антропоид, -ида м зоол. у мн.: породица 

усконосих мајмуна који су по много чему 

слични човеку, човеколики мајмуни Pongidae 

(у јд.: мајмун из те породице).  
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ап м (обично у мн.: апови) (тур. ћар, зрно, 

пилула) 1. а. лек, дрога сумњиве вредности. 

б. мађијски напитак. 

2. ружни гласови који се о некоме проносе. 

Апенини м мн. планински ланац који се 

простире дуж Апенинског полуострва.  

апетале ж мн. бот. биљке чији цветови 

немају круничних листића Apetalae.  

апостолка и апостолка ж (обично у мн.) 

врста лаких отворених сандала са 

везицама, сличних обући апостола.  

апотекарија ж (обично у мн.) апотекарски 

производ.  

апсиде ж мн. грч. астр. темене тачке на 

путањама планета у којима су оне 

најближе или најдаље од Сунца.  

арамбашићи м мн. покр. сарма од киселог 

купуса; у јд.: комад таквог јела.  

Арапи, Арапа м мн. (јд. Арап и Арапин) 

народ семитског порекла настањен у 

југозападној Азији и северној Африци.  

арапке ж мн. мед. велике богиње, variola 

vera.  

аргонаути м мн. (јд. аргонаут) (грч. 

Argonautai) а. мит. назив за грчке хероје који 

су, у потрази за златним руном, отпловили 

за Колхиду. б. фиг. пустолови, 

авантуристи. 

арежине ж мн. подебео покривач од вуне и 

кострети. 

аркаде ж мн. (фр. arcade) арх. покривен 

ходник оивичен низом лучних отвора.  

аркивалија с мн. заст. в. архивалија.  

армутине ж мн. покр. мутно вино са дна 

суда; исп. омућине.  

арњеви м мн. (маџ. ernyő) кров, заклон од 

асура, платна или прућа на сељачким или 

коморџијским колима.  

арожине ж мн. покр. изанђале ствари, 

прње, рите.  

аромат, -ата м (обично у мн.) (фр. aromate) 

1. пријатан мирис (обично код биљака). 

2. мирисна течност, парфем.  

артије ж мн. (ген. мн. артија) (грч. hart s) в. 

хартије, рукописи, списи. 

архивалија с мн. (лат. archivalia) списи, 

документи који се чувају у архиву, архивска 

грађа; вар. аркивалија. 

архивалије ж мн. (нем. Archivalien) в. 

архивалија.  

архонт м (обично у мн.) (ген. мн. архонта и 

архоната) (грч. arch n, -tos) ист. 1. највиши 

чиновник и поглавар у старој Атини. 

2. управник области, архонтије, у 

Византији.  

асигнат, -ата м (нем. Assignat) (обично у 

мн.) ист. папирни новац без подлоге из 

времена Француске револуције.  

Асирци, Асираца м мн. (јд. Асирац) ист. 

ратнички народ семитског порекла који је 

живео у Асирији. 

аспре ж мн. грч. разг. новац.  

атмосферилије и атмосферилије ж мн. 

(нем. Atmospharilien) 1. падавине (киша, 

снег, роса, слана, иње, гради др.).  

2. материје које садржи у себи атмосфера 

(вода, кисеоник, угљен-диоксид и др.).  

ауспициј, -ија м ауспиција ж и ауспицијум 

м (обично у мн.) (лат. auspicium) 1. ист. 

прорицање по лету птица код старих 

Римљана. 

2. предзнак који слути на добро или на зло; 

слутња, изгледи. 

аустралоиди, -ида м мн. (јд. аустралоид, -

ида) источна грана велике расне скупине 

екваторских облика, распрострањених у 

Новој Гвинеји, Аустралији и Тасманији.  

ауто-део, ауто-дела ијек. ауто-дио, ауто-

дијела м (обично у мн.) резервни део за 

аутомобил.  

афте ж мн. мед. усни чиреви, бледожуте 

мрље црвених рубова изазване упалом десни: 

добити афте.  
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ацетат, -ата м хем. у мн.: соли сирћетне 

киселине (у јд.: таква со).  

Б  

бабаје ж мн. (ген. бабаја) покр. врста 

тврдих трешања. 

бабарије ж мн. покр. празноверице, 

предрасуде; исп. бабуштине.  

бабац, бапца м покр. (обично у мн.) в. 

бабурак.  

Бабе, Баба ж мн. село у Шумадији, срез 

Младеновац. 

бабине = бабиње ж мн. 1. први дани после 

порођаја, што их породиља обично проведе 

у постељи. 

2. етн. понуде породиљи и дарови 

новорођенчету који се доносе док је жена у 

бабинама (1). 

3. покр. вечера радницима кад сврше неки 

већи пољски посао.  

бабињаци, -ака м мн. 1. бабина свила, 

јесења паучина што лети по ваздуху, зраку.  

2. бабино лето, filamenta Mariae.  

бабице ж мн. 1. празн. зли дуси који по 

народном веровању море малу децу. 

2. породиљска грозница. 

3. нар. задушнице које падају на недељу 

дана пред беле покладе великога поста. 

бабура ж (ген. мн. бабура) зоол. општи 

назив за ред ситних ракова, Isopoda (у јд.: 

такав рак).  

бабуштине ж мн. покр. в. бабарије.  

баге, бага ж мн. покр. в. шкрофуле, отицање 

вратних жлезда (обично услед 

туберкулозе).  

баглама ж (обично у мн.) (тур. bağlama, 

веза) 1. в. шарка, гвоздена спојница која 

везује врата са довратником или прозор са 

оквиром. 

2. гвожђе у довратку у облику пијавице, на 

које пада скакавица од браве. 

3. тамбурица са три жице. 

багоче ж мн. покр. грчење виличних нерава. 

бадље и бадље, бадаља и бадљи ж мн. нар. 

очна болест, посувраћеност трепавица 

проузрокована хроничним запаљењем 

рубова очних капака, trichiasis.  

бадљи и бадљеви, бадаља и бадљева м мн. 

а. в. бадље. б. сточна болест, игличасте 

израсли на непцима, aphtae epzooticae. 

бадњаци (бадњакови) м мн. јасенови 

прутови којима пастир, држећи их 

унакрст, гони браве од Божића до Нове 

године. 

Бадовинци, -инаца м мн. 1. село у Мачви, 

поред Дрине. 

2. село у Хрватској, у близини Жумберка. 

бадрље, бадрља ж мн. покр. в. бадље. 

бадуле ж мн. заст. обрве.  

Бајице ж мн. село у Црној Гори, у 

северозападном делу Цетињског поља. 

баканалије ж мн. в. баханалија.  

баканци, баканаца м мн. у загонеци, о 

саоницама.  

баканџа ж (обично у мн.) мађ. врста 

тешких окованих, обично војничких ципела.  

бакаруше, -уша ж мн. в. бокаруше. 

бакен м (обично у мн.) в. бакенбарт. 

бакенбард м бакенбарда ж (обично у мн.) 

в. бакенбарт. 

бакенбарт м (обично у мн.) (нем. 

Backenbart) брада на горњем делу образа, 

пуштена само на лицу, од ува до линије 

уста, док је подбрадак избријан, залистак, 

зулуф; вар. бакен, бакенбард(а). 

бакљари, -а м мн. вечерња свечаност уочи 

Ивањдана на којој момци и девојке пале 

бакље. 

бактерија ж (лат. bacteria) бот. у мн.: 

најситнији једноћелијски организми, 

микроорганизми невидљиви голим оком, 

Bacteria, без хлорофила и без правог језгра, 

од којих неки изазивају заразне болести (у 

јд.: такав микроорганизам): лоптасте 
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бактерије, штапићасте бактерије, патогене 

бактерије.  

бала ж (ген. мн. бала) (обично у мн.) 1. 

слузава течност коју лучи слузокожа у 

органима за дисање.  

2. пена (на устима). 

3. вет. нар. в. сакагија, заразна коњска 

болест. 

4. нар. в. сперма, лучевина семених жлезда 

код човека. 

баланзете ж мн. покр. мале теразије. 

балегар, -ара м зоол. у мн.: инсекти 

тврдокрилци из рода Geotrupes, здепастог 

тела са ногама за копање, који од 

изметина, балеге праве куглице и котрљају 

их у подземне ходнике за исхрану ларви, 

котрљани (у јд.: такав инсект – најчешће 

назив за врсту Scarabaeus sacer – света 

буба). 

балетанка ж (обично у мн.) лака женска 

ципела слична обући балерина.  

Балти м мн. (јд. Балт) заједнички назив за 

неколико народа северне Европе који говоре, 

односно који су говорили балтичким 

језицима (Литванци, Летонци, Стари 

Пруси и др.).  

баљи м мн. покр. в. бадље.  

бамбак м покр. (обично у мн.) јалова 

главица белог лука.  

банабреке ж мн. в. беневреке. 

Бани, Бани ж мн. село у Конавлима. 

Бановићи м мн. рудник угља у Босни, у 

околини Тузле. 

Бањани м мн. племе и предео у Црној Гори, 

западно од Никшића. 

бање, бања ж мн. шаљ. покр. банке 

(новчанице).  

Баошићи м мн. насеље у општини Херцег 

Нови у Црној Гори. 

бапка ж покр. бот. у мн.: врста паразитске 

гљивице Taphrina pruni из скупине 

Taphrina, које изазивају оштећење плода 

шљиве; у јд.: таква гљивица; исп. криваћи. 

бапке ж мн. покр. празн. в. бабице (1).  

Баре, Бара ж мн. назив неких села. 

барјак м (ген. мн. барјака) (тур. bayrak) вар. 

бајрак бот. покр. (обично у мн.) јаке, праве, 

једногодишње шибљике на дрвету, изданци. 

барјачкиња ж (обично у мн.) учесница у 

једној дечјој игри.  

барне ж мн. (нем. Barren) фиск. 

гимнастичка справа, разбој. 

барњак м зоол. у мн.: систематски назив за 

барске пужеве Limnaeidae (у јд.: назив тог 

пужа). 

барњача ж зоол. у мн.: птице из реда 

Grallatores које живе у мочварним 

пределима (у јд.: таква птица). 

бароци м мн. покр. коса изнад чела, која се 

код жена не сплеће са осталом косом; исп. 

шишке. 

барули м мн. покр. шара на горњишту 

чарапе или доколенице.  

басамаци и басамци, -ака м мн (тур. 

basamak) степениште, степенице, стубе.  

батине, батина ж мн. а. ударци батином или 

чим другим, батинање. б. ист. телесна 

казна ударања батином (1).  

баханалије и баханалије ж мн. (лат. 

Bacchanalia) а. ист. староримске 

свечаности у част бога вина и весеља Баха 

(Бака). б. фиг. разуздано весеље уз пиће, 

пијанка, теревенка, оргије.  

бацанија ж (обично у мн.) 1. враџбина, 

чини. 

2. мудричење, зановетање, причање.  

бацил, -а и бацил, -ила м лат. биол. у мн.: 

једноћелијске бактерије штапићастог 

облика, узрочници многих заразних болести 

(у јд.: таква бактерија).  

бацка ж зоол. (обично у мн.) једна од бодљи 

у устима стеница и осталих риличара, 
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којима пробадају тела животиња и биљака 

да би сисале крв и сокове. 

бедарија ж (обично у мн.) разг. в. 

бедастоћа.  

бедастоћа ж (обично у мн.) разг. глупост, 

будалаштина.  

беденчићи м мн. врста народног веза, 

шаре. 

бедреница, бедреница и бедреница ж 1. 

(обично у мн.) бочна страна нечега а. куће. 

б. кревета, колевке. в. разбоја. г. самара. д. 

лествица. 

2. мн. два дугачка камена која се мећу у 

гроб, по један са сваке стране, кад се 

мртвац сахрањује без сандука.  

бедреници м мн. вет. говеђа болест слезине, 

прострел. 

бедрењак, -ака и бедрењак, -а м 1. мн. 

бочне греде на забату крова. 

2. (обично у мн.) покр. опанак од коже са 

бедара; вар. бедрњак. 

безгребенка ж зоол. у мн.: ред птица 

тркачица Ratitae, Gradientes без гребена на 

грудној кости, закржљалих крила и 

снажних ногу (у јд.: таква птица).  

безимењаци м мн. (јд. безимењак) индив. 

акционари анонимног друштва.  

безлатичница ж бот. у мн.: биљке чији 

цветови немају латице (у јд.: таква биљка).  

безлисница ж бот. у мн.: биљке које немају 

лишће Aphylla (у јд.: таква биљка).  

безлубањац, -њца м (ген. мн. безлубањаца) 

зоол. вар. безлубњак у мн.: систематски 

назив за групу животиња које немају 

лубање, Acrania (у јд.: таква животиња). 

безножац, -ошца м (мн. безношци, ген. 

безножаца) зоол. у мн.: систематски назив 

за групу безножних водоземаца Apoda (у јд.: 

такав водоземац). 

безуба ж зоол. у мн.: фамилија морских риба 

Cyprinodontidae, од којих је најчешћа обрван 

(пастрица) Cyprinodon calaritanus (у јд.: 

таква риба).  

беланчевине и беланчевине ијек. 

бјеланчевине и бјеланчевине ж мн. хем. 

биол. систематски назив за органска 

једињења, један од основних састојака 

биљних и животињских организама, 

састављено од аминокиселина. 

белача ијек. бјелача ж (ген. мн. белача ијек. 

бјелача) (обично у мн.) бела вунена чарапа. 

белбел м (обично у мн.) песн. дојка.  

белези, белега ијек. биљези, биљега м мн. 

фиг. оно по чему се нагађа да би нешто 

могло бити: предзнак, знамење, симптом.  

белензука ж (тур. bilezik) (обично у мн.) 1. 

наруквица, гривна. 

2. а. павта, метална плоча на женском 

појасу. б. карика као украс на пушци.  

3. оков на рукама и ногама; лисице.  

белица јек. бјелица ж зоол. у мн.: 

слатководне рибе из пор. шарана, покривене 

сјајним крљуштима (црвенперка, платица, 

бодорка); у јд.: таква риба.  

беломине ж мн. покр. врста цвећа ситних 

белих цветова. 

белорибе ијек. бјелорибе ж зоол. у мн.: 

општи назив за већину риба из ф. шарана 

Cyprinidae (у јд.: таква риба). 

белушке, -шака ж мн. покр. шаре извезене 

на рукаву женске кошуље. 

бенари м мн. покр. ситна сачма; ситне 

оловне куглице којима се из пушке туку бене 

(шумске шљуке). 

беневраке ж мн. покр. в. беневреке.  

беневреке ж и беневреци м (алб. benevrek) 

уске сукнене чакшире; вар. банабреке, 

беневраке, беневрке, беревнеци, беревници, 

бревенеци, бреневеци, бреневреци.  

беневречићи м мн. дем. од беневреци. 

беневрке ж мн. в. беневреке.  

бенефиција и бенефиција ж (обично у мн.) 

лат. привилегија, повластица; олакшица.  
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беовица ж зоол. у мн.: народни назив за белу 

рибу уопште (у јд.: таква риба). 

беочуг ијек. биочуг м (обично у мн.) оков, 

јарам.  

Беране, Берана ж мн. варош у Црној Гори, 

на Лиму. 

беревнеци, -ека и беревници, -ика м мн. 

покр. в. беневреци.  

Бери, Бери ж мн. село у Црној Гори, западно 

од Подгорице. 

бериво с (обично у мн.) плата, 

принадлежности. 

бермуде ж мн. кратке шире панталоне које 

сежу до колена.  

бесила с мн. покр. вешала, направа за 

извршење смртне казне вешањем.  

бескичмењак, -а и бескичмењак, -ака м 

зоол. у мн.: животиње које немају кичме 

Evertebrata (у јд.: таква животиња).  

бескрилац, -илца м зоол. у мн.: ред 

инсеката без крила Apterygota (у јд.: такав 

инсект).  

беспослица ж (обично у мн.) безначајна 

ствар, безначајан предмет; исп. 

андрамоље, дрангулије.  

бесцветница ијек. бесцвјетница ж бот. у 

мн.: биљке које немају цвета Cryptogamae (у 

јд.: таква биљка).  

бетине ж мн. покр. кланци, стене; урвине, 

провалије.  

беци м мн. непром. (тал. bezzo) покр. новац, 

новци.  

бечва ијек. бјечва ж (обично у мн.) 

(југозап. кр.) врста мушких или женских 

кратких чарапа или доколеница.  

Бечићи м мн. морско купалиште у 

Црногорском приморју. 

бешичица ж (обично у мн.) мехурићи (као 

симптом извесних болести код животиња).  

бештарак, -рка м (обично у мн.) покр. 

каменчић за игру бешташа. 

бешташи, -аша м мн. (тур. bestas) покр. 

игра каменчићима, пиљање; исп. бештери. 

бештери м мн. покр. в. бешташи. 

бибићи, бибића м мн. 1. супл. мн. од бибе. 

2. врста ситних шара па пиротским 

ћилимима. 

биволчићи и биволчићи м мн. бот. а. 

плодови татуле Datura stramonium. б. 

плодови враголића Trapa natans.  

бигуле ж мн. покр. тесто од брашна, 

резанци, макарони. 

бикови и бикови м мн. бот. плодови 

татуле Datura stramonium.  

бикуља ж (обично у мн.) витица, 

плетеница.  

била с мн. покр. в. брдило.  

биле ж мн. даска пробушена на оба краја, у 

коју се упрегне коњ и помоћу које се у 

вршају згрће жито на гомилу. 

били (ик.) м мн. (у именичкој служби) 

играчи сплитског Хајдука. 

биљежине ж мн. (ијек.) покр. врста веза на 

зубуну. 

биљке, биљака, ж мн. покр. вода у којој су 

искуване разне биљке и којом се умива уочи 

Ђурђевдана. 

биљојед зоол. у мн.: животиње које се 

хране биљем, биљождери, herbivoria (у јд.: 

таква животиња).  

биљоноше, -оша ж мн. бот. индив. пупољци 

који се од свог стабла одвајају и после 

развијају у самосталну биљку. 

бипчићи, бипчића м супл. мн. од бипче. 

бирвати м мн. покр. палије на теретним 

колима. 

бирибићи м мн. 1. покр. пачићи. 

2. у загонеци а. о прстима. б. о прасцима.  

бирићи с супл. мн. од бире. 
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биркавица ж (обично у мн.) покр. врста 

овчарских чизама са сарама од рутаве 

овчије коже и ђоновима као на опанцима. 

бирнице ж мн. ограда од широких дасака 

углављена у под с десне и леве стране у 

воловским колима. 

бирчићи м покр. супл. мн. од бирче. 

бисаге (бисаге), бисага и бисага ж мн. (лат. 

bissaccus) 1. путничка торба из два засебна 

међусобно састављена дела која се носи на 

коњу или преко рамена; вар. бисаке, бисаци. 

2. мн. комад овчијег меса, предњи део задње 

ноге и мало слабине. 

бисажине ж мн. аугм. од бисаге. 

бисажице ж мн. дем. од бисаге.  

бисази м мн. в. бисаге.  

бисаке, бисака ж мн. в. бисаге.  

бисаци, бисака м мн. покр. в. бисаге.  

бисери, бисера м мн. бот. треслица Briza 

maxima (ливадска трава). 

бисерка ж зоол. у мн.: породица кока 

Numididae (у јд.: таква кока).  

Бихаћи м мн. крај на граници трогирског и 

доњокаштеланског Велог поља у Далмацији. 

бичар м зоол. у мн.: једноћелијске 

праживотиње из класе Flagellata које се 

покрећу помоћу кончастих израштаја 

попут бичева (у јд.: таква праживотиња).  

Бјелице ж мн. црногорско племе у 

Катунској нахији, северозападно од 

Цетиња. 

Бјелопавлићи м мн. црногорско племе у 

долини реке Зете (према предању потомци 

Бијелог Павла). 

бјелотине ж мн. (ијек.) покр. беле длаке 

више копита код коња.  

бјончуга ж (обично у мн.) покр. минђуша. 

блага и блага ж (обично у мн.) (ген. мн. 

блага и блага) покр. удлага, дашчица за 

облагање прелома костију.  

Благовести ијек. Благовијести ж мн. цркв. 

хришћански празник који се светкује 25. 

марта / 7. априла као дан када је 

Богородица примила „благу вест” о зачећу.  

Благочасне вериге ж мн. заст. покр. Часне 

вериге, хришћански празник који пада 16/29. 

јануара.  

блажена с мн. нар. блаженства, стихови 

који се певају пред читање апостола.  

блаженства (блаженства) с мн. цркв. 

стихови који се певају на православној 

литургији пред читање апостола; исп. 

блажена.  

блажићњаци, -ака м мн. покр. месојеђе. 

блажичке, -чака ж мн. агр. покр. врста 

слатких јабука. 

блазиница ж (обично у мн.) јастучић од 

вате за скидање шминке и чишћење лица.  

блатњача ж (обично у мн.) покр. каљаче, 

гумена обућа за заштиту ципела од влаге и 

блата. 

блезгарија ж (обично у мн.) разг. 

бесмислице, глупости, брбљарије.  

блен, блена м (обично у мн. бленови) покр. 

оков од гвожђа што се ставља на осовину 

да се не би оједала, бле.  

блеске ијек. блијеске ж мн. в. блешњаци. 

блешњаци ијек. блијешњаци м мн. покр. 

светлаци (пред очима). 

ближњи и ближњи, -а, -е (у им. служби, 

обично м. р. мн.) сродник; род, својта; 

човек уопште.  

близанац, -нца и близанац, -анца м (мн. 

близанци и близанци, ген. близанаца и 

близанаца) (обично у мн.) 1. а. агр. два 

срасла плода неке воћке, сраслица. б. мин. 

две или више јединки истога минерала које 

су правилно срасле по одређеним законима 

симетрије. в. два узастопна непарна 

проста броја. г. двоглед. д. у загонеци, о 

очима. 

2. нар. споредна дуга.  
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Близанци  Близанци  м мн. а. астр. једно 

од сазвежђа у зодијаку са најсјајнијим 

звездама Кастор и Полукс; исп. Диоскури. 

б. (близанци) трећи зодијачки знак. 

близанчићи м супл. мн. од близанче. 

Близнаци м мн. астр. в. Близанци. 

близначићи, -ића м супл. мн. од близначе. 

близне ж мн. врста ткања са по две жице. 

близни ж мн. 1. близанци; исп. близанац (1). 

2. в. близанац (2а). 

3. две жице погрешно уведене у један 

коталац. б. грешка у ткању која настаје 

услед прекидања жице.  

бљувотина ж фиг. (обично у мн.) ружне 

речи, гадости; глупости, бесмислице.  

бљузгаче, бљузгача ж мн. покр. врста 

краста на лицу; исп. бљузге.  

бљузге ж мн. покр. в. бљузгаче. 

бљузготине ж мн. покр. в. бљувотина. 

боба ж 1. (обично у мн.) рачје јаје. 

2. мн. бот. струпник Scrophularia nodosa. 

Бобани, Бобана м мн. област у 

Херцеговини, близу Требиња. 

бобица и бобица ж 1. мн. зимзелени жбунић 

веприна Ruscus aculeatus.  

2. зоол. (обично у мн.) јаје, ларва 

пантљичаре, cysticercus, која изазива 

болест код свиња и говеда. 

боганци, боганаца м мн. покр. прозебла, 

натечена места на ногама или рукама.  

богиње ж мн. 1. мед. врста заразних 

болести са црвенкастим гнојним 

бубуљицама на кожи, оспе, оспице.  

2. ожиљци, трагови од прележаних богиња.  

3. агр. болест на лишћу. 

богињице ж мн. мед. мале богиње, morbilli. 

Богојавци, -аваца м мн. покр. 1. 

Богојављење. 

2. дани око Богојављења. 

богомољка ж у мн.: ред крупних инсеката 

правокрилаца Mantodea чије су предње ноге 

подешене за хватање плена (у јд.: такав 

инсект).  

богороњци м мн. игра речи у загонеци. 

бодови м мн. пробади, протисли. 

боденице ж мн. нар. крастице на руци од 

пелцовања против богиња. 

бодице и бодице ж мн. покр. в. богиње. 

бодље ж мн. (ген. мн. бодљи, бодља и 

бодаља) 1. песн. индив. трнов венац као 

симбол мука.  

2. мн. покр. израштаји на деснима који 

боцкају. 

бодљар, -ара и бодљар, -а м зоол. у мн.: 

морске животиње бескичмењаци чије је 

тело обрасло покретним бодљама, 

бодљокошци Echinodermata (у јд.: таква 

животиња).  

бодљаш, -аша м зоол. у мн.: глодари чије је 

тело обрасло накострешеним бодљама (у 

јд.: такав глодар).  

бодљике, бодљика ж мн. покр. обољење 

грла у виду оспи. 

Бођани м мн. манастир у Бачкој, јужно од 

Сомбора.  

божинци, -инаца м мн. агр. покр. врста 

ражи. 

боје, боја ж мн. (тур. boya) а. застава, 

обично државна. б. репрезентација, тим, 

клуб 

бокагије, -ија ж мн. покр. в. букагије. 

бокалићи м мн. бот. покр. нарцис Narcissus 

poeticus. 

бокаруше, -уша ж мн. покр. посело код 

испрошене девојке. 

бокије, бокија ж мн. брод. покр. бокоњ, 

ребра на унутрашњим боковима брода. 

боксерице ж мн. мушке гаће с ногавицама 

које сежу до средине бедара.  

боланице ж мн. покр. парчад од сомота, 

украшена срмом и шљокицама, коју жене 

стављају на главу испод шамије. 
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бомбице ж мн. кув. врста посластица 

лоптастог облика; у јд.: комад такве 

псластице. 

бопке ж мн. покр. в. богиње. 

бор, бора м бот. у мн. фамилија претежно 

зимзелених дрвета и грмова игличастих 

листова (четина) Pinaceae (у јд.: такво 

дрво).  

босавац, -авца м (обично у мн.) покр. 

вунени, ређе кожни назувак, који се обува на 

босу ногу или чарапу. 

босанке, -анки и -анака ж мн. покр. уске 

чакшире с тозлуцима. 

боторке, боторака и боторки ж мн. покр. 

остаци од ниско одсечених кукурузних 

стабљика. 

ботошка ж (обично у мн.) покр. в. ботуша. 

ботуначе, -ача ж мн. покр. назив за једну 

врсту шаре у везу. 

ботунићи, -ића м мн. бот. покр. врста 

детелине Trifolium ochroleucum. 

ботуша ж (обично у мн.) (маџ. botos) покр. 

1. навлаке преко чизама направљене од 

клобучине или овчије коже, са вуном 

окренутом унутра. 

2. собне ципеле од филца, врста патика. 

бочкор ж (обично у мн.) (мађ. bocskor, 

опанци, сандале) покр. обућа од чохе. 

бошјери, -ера ж мн. бошарија, део печена 

брава између бутова и ребара. 

бошкари, -ара м мн. покр. назив за дечју 

игру пиљака. 

Бошњани м мн. име села у разним 

крајевима. 

бошчалуци м мн. (тур. bohçalık) кув. врста 

колача; у јд.: комад таквог колача. 

браге, брага ж мн. покр. в. брагеше. 

брагеше, брагеша ж мн. (тал. brachesse, 

широке ногавице) покр. чакшире, гаће.  

брагешине, -ина ж мн. покр. аугм. и пеј. од 

брагеше, старе брагеше. 

брагешице, -ица ж мн. покр. дем. и хип. од 

брагеше. 

брагире, брагира ж мн. покр. в. брагеше. 

брагише, брагиша ж мн. покр. в. брагеше. 

брадавчићи, -ића м мн. само у загонеци: 

брада. 

брадићи, брадића м мн. у загонеци: брада. 

брадуси м мн. покр. в. брадуше. 

брадуше ж мн. меки израштаји на врату 

петла, подбрађе у петла; исп. брадуси. 

браздаш, -аша м (обично у мн.) један од 

оних чија се имања граниче. 

браздице и браздице ж мн. чобанска игра. 

Брајићи, Брајића м мн. братство и село у 

Боки которској, више Будве. 

Бранеговићи, -ића м мн. зидине старога 

градића у околини Ваљева, на десној обали 

реке Граца. 

Братоножићи и Братоножићи, -ића м мн. 

племе у црногорским Брдима, између 

Мораче, Мале ријеке и Црне планине. 

брахиоларија ж мн. зоол. ларве многих 

морских звезда, Brachiolariae. 

брахиоподе ж мн. зоол. морски 

бескичмењаци Brachiopoda са две неједнаке 

љуштуре који стално живе на истом 

месту, нарочитом дршком причвршћени за 

какву стену; исп. брахиоподи. 

брахиоподи м мн. зоол. в. брахиоподе. 

браци, браца м мн. (тал. braca, бродско уже) 

брод. конопци за покретање пенула (обле 

греде на катарци за које је везано једро). 

браче ж мн. покр. винова комина. 

брачници м мн. особе које ступају у брак, 

женик и невеста, супружници. 

брашљенци, брашљенаца м мн. покр. 

брасуница, оно што на кочању од зеља 

израсте преко зиме наново. 
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брашљице, брашљица ж мн. покр. а. 

брасуница, брашљенци. б. младице које 

израсту из пања винове лозе. 

брвенеци, -ека м мн. покр. в. беневреци. 

брвеници, -ика м мн. покр. в. беневреци. 

Брда и Брда, Брда с мн. део Црне Горе 

између реке Зете, Таре и Лима, Брдска 

земља. 

брдари, -а м мн. покр. брдарица. 

брдарице ж мн. кув. врста колача с медом; 

у јд.: комад таквог колача.  

брдило с (мн. брдила и брдила, ген. брдила) 

зан. (чешће мн.) део разбоја у коме стоји 

брдо. 

брдине, брдина ж мн. брдовит, планински 

крај. 

брдовратнице, -ица ж мн. ков. кланац, 

клисура. 

бребена, бребена с мн. покр. врста шаре у 

облику паралелограма на женској кошуљи. 

бревенеци, бревенека м мн. в. беневреци. 

бреврењаци, -ака м мн. в. беневреци. 

бреза и бреза ж бот. у мн.: породица 

двосупница Betulaceae, дрвета или грмови 

северног умереног и хладног појаса 

једноставних листова и једнополних и 

једноставних цветова у облику ресе (у јд.: 

такво дрво).  

брене, брена ж мн. варв. покр. бренајз(н), 

коврчало, направа за коврчење (бреновање) 

косе. 

бреневеци и бреневреци м мн. покр. в. 

беневреци. 

бренке ж мн. (тал. branchie) покр. шкрге. 

брест ијек. бријест м бот. у мн.: породица 

двосупница Ulmaceae, дрвеће или грмови 

једноставних пиластих листова (у јд.: 

такво дрво).  

Бритвићи, -ића м мн. поље у Брдима у 

Црној Гори. 

бричке, -чака ж мн. покр. в. бришке. 

бришке, -шака ж мн. покр. комине од 

маслина; вар. бричке. 

брк м (лок. брку; мн. брци (брци) и бркови, 

ген. брка и бркова (бркова), дат. брцима 

(брцима) и брковима (брковима), ак. брке 

(брке) и бркове) (обично мн.) а. дугачке 

длаке на горњој усни у неких животиња. б. 

кончасте израсли за пипање у неких риба и 

ракова. 

бркле ж мн. покр. в. бркље. 

бркље, бркаља и бркљи ж мн. рачвасто 

дрво за вешање ствари; исп. бркле.  

брница ж покр. (обично мн.) брњица, 

минђуша, ободац.  

бродарица ж (обично у мн.) врста 

спортске ципеле.  

бројаница ж 1. (чешће мн.) нанизане 

куглице, зрна која се обично премећу у руци 

док се у себи читају молитве, док се рачуна, 

размишља (најчешће код калуђера и старих 

људи); исп. оченаши. 

2. (само мн.) рлг. дванаест дана пред 

Божић. 

бројеви (бројеви), бројева (бројева) м мн. 

заст. назив четврте књиге Мојсијеве у 

Старом завету.  

бројенице ж мн. в. бројанице.  

бројила с мн. покр. нити на ткачком 

разбоју.  

брокуле, -ула ж мн. (тал. broccolo) бот. 

покр. врста карфиола Brassica oleracea 

botrytis cymosa. 

бромат, -ата м хем. у мн.: соли бромне 

киселине (у јд.: таква со).  

бромид, -ида м хем. у мн.: соли 

бромоводоничне киселине, једињење брома с 

металима (у употреби у медицинии 

фотографији); у јд.: таква со.  

бронхије ж мн. грч. анат. канали у које се 

рачва душник, душнице. 
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бронхиоле ж мн. анат. крајњи огранци 

бронхија. 

броци, бродаца м мн. покр. брод, плитко 

место у текућој води где се може 

прегазити, газ, бродарица). 

брсаље ж мн. (ген. мн. брсаља) (тал. 

bersagliare, стрељати) покр. место одређено 

за стрељање, стрелиште. 

брсе ж мн. (ген. мн. брса) (тал. ferse) мед. 

покр. богиње, оспице. 

бруже, бружа ж мн. покр. дечја игра с 

новцем. 

брукље, брукаља ж мн. покр. рачваста 

гвоздена шипка за вађење лонаца из пећи. 

брунде ж мн. покр. дрвена направа за 

стезање усне или ува коњу да се умири при 

прегледу или поткивању. 

брунђела с мн. покр. в. брунчела. 

брунчела, брунчела с мн. (тал. bronco, 

грана) покр. праменови косе или браде на 

образима; вар. брунђела, бруњкеле. 

бруњкеле, бруњкела ж мн. покр. в. 

брунчела. 

бруце, бруца ж мн. прве длачице 

(пубертетне) око полних органа; исп. 

бручке. 

бручке, бручака ж мн. покр. в. бруце. 

брци, брка м мн. бот. вежљика 

Schoenoplectus lacuster. 

брчурина ж (обично мн.) аугм. и пеј. од брк 

(1). 

буарија ж (чешће мн.) покр. бочни зид у 

који се углављује прозорски оквир. 

буба ж (ген. мн. буба) зоол. (обично мн.) 

детиња глиста Ascaris lumbricoides; исп. 

бубина. 

бубамара ж зоол. у мн. породица 

тврдокрилаца полулоптастог облика 

Coccinellidae (у јд.: такав тврдокрилац).  

бубина (бубина) ж (ген. мн. бубина) 

(обично мн.) в. буба. 

бубица ж (обично у мн. и с допуном „у 

глави“) настрана, сулуда мисао; прохтев, 

ћеф.  

бубоједац, -еца м (мн. бубојеци) зоол. у мн.: 

ред сисара Insectivora, који се хране 

инсектима (у јд.: такав инсект).  

бубони м мн. (лат. bubo) мед. запаљење 

лимфних жлезда. 

бубрежњак м (често мн.) а. бубрези са лојем 

и месом око њих, бубрежје, бубрежњача. б. 

лој око бубрега. 

бува и буха ж зоол. у мн.: ред малих 

инсеката без крила Pulex из реда 

Aphaniptera, дугих ногу подешених за 

скакање и са усним прибором подешеним за 

бодење и сисање, који живе као паразити 

на човеку и топлокрвним животињама, 

хранећи се њиховом крвљу (у јд.: такав 

инсект).  

Бугари м мн. (јд. Бугарин) јужнословенски 

народ у источном делу Балканског 

полуострва. 

Буђановци, -оваца м мн. село у Срему. 

букагије ж мн. (тур. bukaği) окови за ноге 

(човека или коња), негве, путо; вар. 

бокагије, букаглије. 

букаглије ж мн. в. букагије. 

буквице ж мн. врста везилачког украса. 

Букови м мн. планина у западној Србији, 

јужно од Ваљева. 

букуље, букуља ж мн. покр. уплетена дуга 

женска коса. 

букумире ж мн. покр. према народном 

веровању, добронамерна натприродна бића 

која живе по горама или поред вирова. 

бумбар м (мн. бумбари, бумбареви и 

бумбарови) зоол. у мн.: род инсеката 

опнокрилаца Bombus из пор. пчела 

(Bombidae) (у јд.: такав инсект).  

бунгасије, -ија ж мн. црне и танке гаће које 

су носили стари Приморци. 
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бундаве ж мн. покр. муслиманска 

посластица од бундева и меда. 

бундева ж бот. а. у мн.: род једногодишњих 

биљака Cucurbita из ф. Cucurbitaceae, тикве 

(у јд.: биљка из тога рода, тиква). б. мн. 

фамилија зељастих биљака двосупница, 

пењачица или полугрмова, Cucurbitaceae (у 

коју спадају бундева, тиквица, краставац, 

диња и лубеница) (у јд.: таква биљка).  

бупанице ж мн. ударци, батине. 

бурагија ж (обично у мн.) покр. незграпна 

обућа. 

бурије ж мн. покр. дуваљке од туча којима 

се дува у пламен гасаре (лампе) при 

топљењу и учвршћивању ситних металних 

делова за накит. 

бурница ж зоол. у мн.: ред морских птица 

пловуша дугих крила Procellariidae 

(Procellariiformes), које су изврсни летачи (у 

јд.: таква птица Procellaria).  

буртице ж мн. покр. рубови на говеђем 

желуцу. 

бурумлије ж мн. зан. покр. мала кујунџијска 

клешта облих врхова. 

бухагије ж мн. индив. в. букагије. 

бучићи м покр. супл. мн. од буче. 

буша ж (обично мн.) покр. в. бушар (а). 

буше ж мн. покр. врста народног веза, 

рупичање. 

бушар м (мађ. busa, главоња) покр. а. 

(обично мн.) маскирана, прерушена особа (о 

белим покладама, о карневалу). б. мн. 

карневалска забава; исп. фашанке.  

В  

вагови м мн. (нем. Wage, теразије) јармац 

удешен за три коња (при орању). 

ваздух, -а и ваздух, -уха м (лок. ваздуху и 

ваздуху) (понекад мн.) пространство, 

ширина изнад земље. 

вазодилататори м мн. (лат. vasodilatatores) 

анат. живци помоћу којих се шире крвни 

судови. 

вазоконстриктори м мн. (лат. 

vasoconstrictores) анат. живци помоћу којих 

се сужавају крвни судови. 

вазомотори м мн. (лат. vasomotores) анат. 

живци којим се покрећу (сужавају или 

шире) крвни судови. 

вајарије ж мн. заст. вајарски радови. 

вакуола ж (обично у мн.) лат. биол. округла 

шупљина, мехурић у протоплазми ћелије 

(биљака и једноћелијских животиња).  

валаке (валаке) ж мн. в. фалаке, у ранија 

времена везе за спутавање ногу при бијењу 

по табанима; вар. валоге.  

валеријан-капљице ж мн. фарм. 

валеријана, лек у течности, капљице за 

умиривање живаца. 

валоге ж покр. в. валаке. 

ваљанице ж мн. покр. дрва која се ваљају 

низ планину. 

ваљушци, -шака м мн. кув. обли комадићи 

уваљана теста који се кува или пржи за 

јело; у јд.: такав комадић.  

Вандали м мн. (јд. Вандал) 1. герменско 

племе Вандали. 

2.  вандали  људи склони насилничком 

понашању, разбијању, рушењу, дивљачком 

уништавању културно-историјских 

вредности, споменика и сл.; варвари.  

варала с мн. опсене, варке. 

варалице ж мн. 1. лажни болови при 

порођају; исп. лажице. 

2. покр. а. дан варања, први април. б. 

безазлене шале; шаљиве подвале. 

варбуле ж мн. нар. фарбл, врста игре 

карата. 

вариоле ж мн. лат. мед. велике богиње. 

Варице ж мн. Вариндан, дан свете Варваре 

(4/17. децембра).  
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варицеле и варицеле ж мн. мед. средње 

богиње. 

варичеле и варичеле ж мн. мед. средње 

богиње. 

васице ж мн. мед. свраб. 

Васојевићи м мн. племе и област у Црној 

Гори, око реке Таре и Лима. 

ваш и ваш ж зоол. у мн.: систематски 

назив за инсекте из ф. Pediculidae (у јд.: 

такав инсект). 

ваш, -а, -е (у именичкој служби) м мн. 

родбина, сродници; сународници, 

истомишљеници или припадници исте 

странке, истога друштва и сл. којем 

припада и саговорник.  

вашанге, вашанке ж мн. (нем. Fasching) 

нар. в. фашанке 1. веселе карневалске забаве 

под маскама, које се приређују о покладама. 

2. маскиране особе, машкаре. 

ваши, -а м мн. (тал. asse, даска?) брод. заст. 

направа од две дебље греде, повезане двема 

тањим, која се подмеће под брод при 

спуштању у море или извлачењу на сухо. 

вашица ж (ген. мн. вашица) у мн.: 

систематски назив за инсекте риличаре из 

подреда Phytophthires чије врсте живе 

паразитски на разним биљкама (у јд.: такав 

инсект). 

вашце ж мн. покр. оспе, красте говеђе 

шуге; говеђа шуга. 

вегетабилије ж мн. (лат. vegetabilia) биљке, 

растиње; материје, животне намирнице 

биљног порекла. 

вегеталије ж мн. биљни свет. 

Веде ж мн. најстарији споменик 

санскритске књижевности, брамански 

свети списи који садрже химне, молитве, 

обредне песме, зачетке филозофије и др.  

ведре ж мн. покр. дрвено постоље за буре. 

веђа ијек. вјеђа (покр. ијек. вљеђа) ж 

(обично мн.) (ген. мн. веђа ијек. вјеђа) анат. 

1. а. в. обрва, длаке на лучном испупчењу 

изнад очне дупље. б. перје изнад очију код 

неких птица. 

2. очни капак; трепавица. 

веђице ж мн. (ек. и ијек.) код пчела део 

главе где се састају вилице. 

вез м 1. мн. анат. заст. а. (вези) слепоочнице, 

tempora. б. (вези и везови) слепоочне кости, 

assa temporalia. в. (везови) гласне жице.  

2. (обично у мн.) спорт. сигурносни уређај 

којим се смучка или клизаљка причвршћује 

за ногу. 

везови м мн. бот. покр. жбунаста врба, 

беква. 

веза ж (ген. мн. веза) анат. (обично мн.) 

ткиво које везује делове тела, ligamenta.  

везива с мн. покр. доњи део превеса, вела, 

који је извезен вуницом или вуненим концем, 

док је горњи део изаткан. 

везме, везама ж мн. (тур. vezne) заст. мале 

врло осетљиве теразије. 

везмије, везмија ж мн. в. везме. 

везне ж мн. покр. в. везме. 

велендук м (обично у мн.) покр. минђуша, 

ободац. 

Великоруси м мн. (јд. Великорус) в. Руси, 

источнословенски народ који чини основно 

становништво Русије. 

венац ијек. вијенац, -нца м (мн. венци и 

венчеви ијек. вијенци и вјенчеви) 1. (обично 

у мн.) круна која се ставља младенцима на 

главу приликом црквеног обреда венчања; 

фиг. брак. 

2. мн. покр. десни, ружичасто ткиво које 

окружује корен зуба.  

Венди м мн. (јд. Венд) (лат. Veneti) 

најстарији назив за Словене у историјским 

изворима; код Немаца назив за Словенце и 

Лужичке Србе. 

Венеди м мн. (јд. Венед) в. Венди. 

венти м мн. (тал. venti, конопци) брод. покр. 

два конопца са стране кљуна на броду. 
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венчаници јек. вјенчаници м мн. младенци 

који се венчавају, односно који су се венчали, 

млади супружници. 

венчаница и венчаница ијек. вјенчаница 

и вјенчаница ж покр. (обично у мн.) 

гредице које се паралелно са слемењачом 

прикивају за рогове да би носиле шиндру, 

ћерамиду и сл.  

вепар, -пра (вепра) м (мн. вепрови и 

вепрови, ређе вепри, ген. вепрова и вепрова, 

ређе вепара) у мн. покр. свиње које су 

затворене на посек (рачунајући и крмаче) (у 

јд.: таква свиња).  

веран и веран ијек. вјеран и вјеран, -рна, -

рно (комп. вернији ијек. вјернији) у 

именичкој служби, у одређеном виду м 

(обично мн.) верник, онај који исповеда неку 

религију, онај који је одан некоме или 

нечему.  

вереници ијек. вјереници м мн. момак и 

девојка који су се верили, заручници. 

вериге, верига ж мн. 1. ланац над 

огњиштем (у сеоским кућама) о којем виси 

котао.  

2. окови, букагије (на ногама затвореника).  

3. покр. теснац, кланац. 

верижине ж мн. аугм. од вериге.  

верижице ж мн. дем. од вериге. 

Верижњаци м мн. нар. Часне вериге. 

вертебрата с мн. непром. лат. биол. 

кичмењаци. 

веруге ж мн. в. вериге. 

весељаци, -ака м мн. бот. покр. воловско око 

Leucanthemum vulgare. 

Веси ж мн. (рус. весы) заст. 1. Вага. 

2.  веси  вага.  

весларица ж зоол. у мн.: птице пловуше из 

подреда Steganopodes, са опном између сва 

четири прста (у јд.: таква птица).  

веслачица ж зоол. у мн.: породица водених 

инсеката тврдокрилаца Hydrophilidae (у јд.: 

инсект из те породице).  

веслоножац, -ошца и веслоножац, -ношца 

м зоол. у мн.: ред ситних слатководних и 

морских планктонских рачића без љуштуре 

Copepoda, с рачвастим ногама које им 

служе као весла за пливање (у јд.: такав 

рачић).  

веслоношка ж зоол. у мн.: ред птица које 

живе уз море Pelecaniformes, чији су прсти 

ногу повезани пливаћом кожицом (у јд.: 

таква птица).  

ветрови ијек. вјетрови м мн. мед. гасови у 

стомаку и цревима.  

ветрила ијек. вјетрила с мн. мед. нар. 

дијафрагма, мишић који раздваја трбушну 

дупљу од грудне, пречага. 

вешала ијек. вјешала с мн. 1. а. справа за 

извршење смртне казне вешањем. б. 

смртна казна вешањем; смрт на вешалима. 

2. покр. кука за вешање меса, ченгеле. 

3. покр. планински превој. 

вјешалице ж мн. (ијек.) етн. субота уочи 

Божића (када су се, по народном обичају, 

младићи вешали рукама о греду). 

вештица јек. вјештица ж зоол. у мн. 

породица ноћних лептира Sphingidae (у јд.: 

такав лептир).  

вештичарије ијек. вјештичарије ж мн. 

враџбине, чини. 

вибало с (обично мн.) (ген. мн. вибала) 

покр. баглама, шарка. 

вибла ж (обично мн.) (тал. fibbia) покр. 

баглама, шарка. 

вивчарица ж зоол. у мн.: ред птица 

Choradriiformes, које су изврсни летачи 

(породице: шљуке, вивци, ждралови, 

галебови, њорке); у јд.: птица из тога реда.  

виг, вига м (мн. вигови) (обично мн.) 1. 

омча, замка (обично од коњске длаке) која 

служи за хватање птица. 

2. свитак, труба (о тканини). 

вигоље ж мн. покр. оно што се миче (о 

рукама). 
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вигулице ж мн. покр. врста гусала. 

видулица ж (обично мн.) муз. покр. в. 

двојнице, врста дувачког инструмента са 

две цеви. 

вијци, вијака м мн. покр. витао, дрвена 

направа са које се пређа намотава на 

калемове. 

вијалице ж мн. покр. у загонеткама: виле; 

исп. вијанице. 

вијанице ж мн. само у загонеци: жито и 

жетва; исп. вијалице. 

вијенице ж мн. покр. (у атрибутској служби 

уз реч „тканице”) које су украшене вијеном.  

вијуга ж (ген. мн. вијуга) анат. (обично мн.) 

извијени набори мождане супстанције на 

површини мозга. 

викачица ж зоол. у мн.: ред птица 

Clamatores, с кратким јаким ногама, које 

одлично лете (у јд.: таква птица).  

викле ж мн. (нем. Wickel) покр. ваљци (од 

блата и сламе око дрвених летвица) који 

служе за градњу тавана. 

виларете ж мн. нар. филарете, ограда од 

летава. 

виле ж мит. мн. (у клетви) нечастива сила, 

ђаво.  

виле, вила ж мн. 1. рашљасто оруђе са два, 

три или четири рогља (зуба), дрвено или 

метално, за набадање траве, сена, сламе и 

др.  

2. заст. виљушка (прибор за јело).  

вилица ж 1. (често мн.) виљушка. 

2. разна оруђа у облику ракље а. (често мн.) 

ракље на остима. б. мн. ракљаста направа 

на крају ђема за придржавање узде. в. мн. 

заст. ракља уопште. г. мн. покр. ракљаста 

направа за разапињање мреже или плетива 

приликом плетења. д. мн. покр. ракљасти 

део кола у који се углављује руда. ђ. мн. заст. 

ракљасти ослонац за тешке старинске 

пушке. 

вилице ж мн. дем. од виле. 

вилишта с мн. покр. вихор, снажан ветар 

велике брзине. 

виљушке ж мн. (ген. мн. виљушака) заст. 

виљушка. 

винанције ж мн. нар. в. финансије, приходи 

и расходи (обично државни). 

Винди м мн. (јд. Винд) в. Венди. 

винија с мн. покр. вино. 

Винковци, Винковаца м мн. варош у 

Славонији, на реци Босуту. 

висина ж (понекад мн.) а. простор далеко 

изнад земљине површине; небо, небеса. б. 

фиг. узвишене духовне сфере; истакнут, 

висок друштвени положај, ранг; углед. 

витамин, -ина м лат. биол. у мн.: хемијске 

материје, органска једињења (присутна у 

малим количинама у храни) неопходна за 

развитак и нормално одржавање људског и 

животињског организма (у јд.: такво 

једињење). 

витине и витине ж мн. покр. слабине, 

струк. 

витица и витица ж (обично мн.) а. увојак, 

коврџа косе; коса. б. плетеница, кика.  

витичар и витичар м зоол. у мн.: група 

нижих морских ракова Cirripedia, који живе 

причвршћени за стене, а витичастим 

ногама лове храну (у јд.: такав рак).  

витотрунци, -трунаца м мн. зоол. беовице, 

назив за белу рибу уопште. 

витре ж мн. (тур. fitre) покр. милостиња 

коју муслимани дају сиромасима пред 

Рамазан-бајрам. 

вишак м покр. (обично мн.) в. вишеклија. 

вишеклија ж (обично мн.) (тур. fişekli) вој. 

дијал. в. фишеклија, кожна кеса за муницију 

која се носи о појасу. 

вишек-ћесе ж мн. (тур. fişek-kese) заст. в. 

вишеклија. 

вјеси, вјеси ж мн. (рус. весы) рсл. вага. 

вјеџбине ж мн. (ијек.) в. вјежбина. 
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Владимирци, -мираца м мн. варошица у 

западној Србији, југоисточно од Шапца. 

влаци м заст. мн. црта (лица). 

влака ж а. (и мн.) примитивна направа која 

се везује за колечке или јарам и служи за 

превлачење тежих терета. б. мн. велика 

грана на којој се сносе с брда пластови.  

влакала, влакала с мн. покр. 1. в. влака (1а). 

2. зидарска дизалица. 

влакњаче ж мн. бот. гљиве чији је основни 

део влакнаст. 

влакуље ж мн. покр. в. влака (1а). 

влас ж (ређе м) (обично мн.) мед. нар. 

власац, црв који се залеже у запуштеним 

ранама.  

Власанице ж мн. старији назив за 

варошицу Власеницу. 

Власи, Влаха м мн. астр. нар. в. Влашићи. 

власинци, власинаца м мн. покр. в. бадље. 

власињци, власињаца м мн. в. бадље. 

Власотинци м мн. варошица у југоисточној 

Србији, на реци Власини. 

влаулица ж (обично мн.) покр. в. 

влахуљица. 

влахуљица ж (обично мн.) маља, нежна 

мека длачица на људском телу; вар. 

влаулица. 

влачале, влачала ж мн. покр. в. влака (1а). 

влаченица ж (обично мн.) зан. в. влачнице. 

влачила, влачила с мн. покр. део разбоја за 

ткање. 

влачине, влачина ж мн. покр. место где 

има много наслаганих греда, трупаца. 

Влачићи, -ића м мн. астр. покр. в. Влашићи. 

влачице, влачица ж мн. покр. врста 

саоница на којима се вуку дрва. 

влачуга ж (ген. мн. влачуга) покр. 1. 

(обично мн.) в. влака (1а). 

2. мн. дечје саонице. 

Влашићи, Влашића м мн. астр. звездано 

јато у сазвежђу Бика, Плејаде; вар. Власи, 

Влачићи, Влашчићи. 

Влашчићи м мн. астр. заст. в. Влашићи. 

волови, волова м мн. покр. врста божићних 

колача који личе на волове у јарму; у јд.: 

један такав колач. 

вода ж (мн. воде, вода) 1. мн. општи назив 

за све реке, језера, мора и др. једне земље 

или одређене територије; територијалне 

воде. 

2. (обично мн.) заст. извор лековите воде, 

бања. 

водарица ж зоол. у мн.: род водених змија 

Natrix, које су изврсни пливачи (у јд.: таква 

змија).  

воденкоњ м зоол. у мн.: породица папкара 

непреживара прилагођених животу у води 

Hippopotamidae, који имају дебелу кожу и 

кратке здепасте ноге, водени коњи (у јд.: 

такав папкар).  

водењак, -ака м зоол. у мн.: род репатих 

водоземаца Triturus из пор. даждевњаци, 

који имају велику способност регенерације 

изгубљених делова тела (у јд.: такав 

водоземац).  

Водице ж мн. цркв. в. Богојављење.  

водоземац, -мца и водоземац, -емца м (ген. 

мн. водоземаца и водоземаца) зоол. у мн.: 

разред четвороножних кичмењака 

прилагођених животу у води (док су млади, 

када дишу шкргама) и на копну (као 

одрасли, када дишу плућима), Amphibia (у 

јд.: такав кичмењак).  

водомар м зоол. у мн.: породица претежно 

тропских птица Alcedinidae, живо обојена 

перја и несразмерно кратких ногу, које 

живе уз воде (у јд.: таква птица).  

водосек јек. водосијек м у мн.: галебови са 

кљуном у виду маказа Rhynchopidae (у јд.: 

такав галеб).  

вођица и вођица ж 1. (обично мн) а. каиш 

(или уже) утврђен за узду којим се управља 
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коњем при јахању или вожњи. б. уже или 

ланац на оглаву улара којим се воде волови, 

поводац.  

2. мн. део направе којим се управља и 

контролише функционисање саме направе: 

~ за навлачење платна на кулисама.  

3. мн. везена шара на рубу ћилима, кошуље, 

чарапа и др.  

војка ж покр. (обично мн.) в. вођица (1). 

волан, -ана м (фр. volant) (обично мн.) 

набрани део женске хаљине, шира трака од 

материје или чипке, пришивена на сукњи 

као украс. 

Волови м мн. астр. нар. в. Велики Медвед. 

воловци, воловаца м мн. покр. мали волови, 

волићи. 

волухарица ж зоол. у мн.: скупина глодара 

Microtinae из пор. мишева, који копају 

подземне ровове и уништавају усеве (у јд.: 

такав глодар).  

воље и воље ж мн. покр. чељусти, губица, 

уста. 

вољете, вољета ж мн. (тал. foglietto, мали 

лист, мале новине) покр. новине, дневна 

штампа. 

вормет м (обично мн.) (нем. Vorhemd(е), 

груди на кошуљи) нар. а. порупчићи, набори 

на грудима кошуље. б. истакнути ред на 

чарапи као украс. 

восак, -ска м хем. у мн.: крте масе које се 

топе већ благим загревањем, састављене 

претежно од естера једновалентних виших 

алкохола и виших масних киселина (у јд.: 

таква маса).  

воћија с мн. и воћија ж зб. покр. воће.  

враголија ж (обично у мн.) несташан, 

враголаст поступак, несташлук; духовита 

шала, досетка, пошалица.  

Вражегрмци, Вражегрмаца м мн. део 

племена Бјелопавлића у Црној Гори. 

Вражогрнци, -грнаца м мн. село на левој 

обали Тимока, северно од Зајечара. 

врана ж (ген. мн. врана) ж зоол. у мн.: 

породица крупних птица врапчарка 

Corvidae, које живе уз насеља на обрађеним 

пољима, хране се зрневљем и тамане 

штетне инсекте и мишеве (у јд.: птица из 

те породице).  

вранац, -нца м зоол. у мн.: породица птица 

весларица црног перја Phalacrocoracidae и 

род птица из те породице Phalacrocorax, 

које живе уз море и велике реке, корморани 

(у јд.: таква птица). 

вранже ж мн. (тал. branchie) покр. в. шкрге, 

орган за дисање код риба.  

врањкеле ж мн. покр. праменови косе на 

челу које жена, девојка замеће за ухо. 

врапчарка ж зоол. у мн.: најбројнији ред 

птица Passeriformes, са добро развијеним 

органом за певање, које су мајстори у 

грађењу гнезда (у јд.: птица из тога реда).  

врапчићи и врапчићи м мн. мн. покр. 

ваљушци од брашна; у јд.: један такав 

ваљушак. 

врата с мн. (ген. врата, дијал. врати, непр. 

вратију) 1. а. отвор за улаз и излаз у зиду 

куће, одаје, тврђаве, утврђене вароши, на 

огради дворишта, парка, платну шатора и 

др. који се затвара и отвара; крило, крила 

која затварају такав отвор. б. крило на 

неком намештају: ~ ормана, ~ пећи. в. кућа, 

дом, двор. 

2. спорт. а. гол, вратнице са мрежом у коју 

се циља лоптом у фудбалу, хокеју, 

ватерполу и др. б. у слалому штаповима 

обележен размак кроз који смучар има да 

прође. 

3. улазни или излазни отвор на каквој дупљи, 

кесастом органу или џаку, рибарској справи 

и сл. 

4. геогр. а. узан пролаз, кланац, теснац. б. 

планински превој. в. канал између острва и 

копна или између два острва. г. мореуз. д. 

улаз у залив. 

5. етн. а. весеље у девојачкој кући уочи 

венчања. б. в. вратарина (2). 

6. цркв. власт, сила. 
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вратанца и вратанца с мн. (ген. вратанаца, 

вратанаца и вратанца) дем. од врата.  

вратаоца и вратоца, враталаца с мн. дем. 

од врата.  

вратаца с мн. дем. од врата, вратанца, 

враташца. 

враташца и враташца с мн. (ген. 

враташаца, враташаца и враташца) дем. и 

хип. од врата.  

вратиоци, вратилаца м мн. покр. чепови на 

ступи за млаћење лана и конопље помоћу 

којих се горњи део, млатило, ступе подиже 

и спушта.  

вратица и вратица с мн. покр. мала врата, 

споредна врата. 

Вратла, Вратала с мн. планина у 

Херцеговини. 

вратница ж (обично мн.) 1. капија на 

огради имања, дворишта, тора и сл.; крило 

капије; вар. вратњица. 

2. в. врата (1 и 4). 

3. капак на прозору. 

4. (само јд.) покр. в. вратник (1б). 

5. покр. шип којим се затварају крила врата 

или капци на прозорима, засовница, мандал.  

вратњаци м мн. мед. покр. вратобоља.  

вратњица ж (обично мн.) покр. в. вратница 

(1).  

враца, враца и вратаца с мн. 1. мала 

споредна врата, вратанца. 

2. отвор на бачви кроз који се вади комина и 

увлачи особа која пере бачву; обрезана 

даска којом се затвара овај отвор. 

3. направа за затварање и отварање цеви, 

вентил.  

врачалија ж (обично мн.) покр. в. враџбина.  

врачанија ж (обично мн.) заст. в. враџбина.  

врачарија ж (обично мн.) в. враџбина.  

Врачеви и Врачеви м мн. (понекад и са 

атрибутима: безмитни, бесребрни, мали, 

немитни, неумитни, свети) православни 

свеци лекари Кузман и Дамјан; празник који 

црква светкује у спомен на њих 14. 

новембра и 14. јула (по црквеном календару 

1. новембра и 1. јула); исп. Врачи.  

Врачи м мн. в. Врачеви.  

враџбина ж (обично мн.) а. поступање 

онога који врача, резултат такве радње, 

мађија, чаролија. б. предмети (мелеми, 

траве, амајлије и сл.) и речи које се 

употребљавају при врачању, чини, басма.  

врба ж бот. у мн. породица двосупница 

Salicaceae, којој припадају два рода: врба и 

топола (у јд.: та биљка).  

врбица и врбица ж мн. покр. врбак. 

врвци м мн. шара на опанцима исплетена 

танком опутом. 

вргуљке ж мн. покр. кривудаве шаре на 

појасу, тканици. 

вредност ијек. вриједност, -ости ж трг. 

(обично у мн.) предмети од драгоцених 

метала, кредитне исправе, акције итд. 

вреднота ж (обично у мн.) темељна 

друштвена уверења и ставови.  

време, времена ијек. вријеме, времена с 

(често мн.) прилике, околности под којима 

се живи у неком раздобљу. 

Вреоци м мн. насеље близу Лазаревца у 

Србији. 

врес ијек. вријес м (мн. ек. и ијек. вресови) 

бот. у мн.: породица биљака двосупница 

Ericaceae, претежно ниски грмови, од којих 

неки имају јестиве плодове (боровница, 

брусница, планика) (у јд.: таква биљка).  

вресиње ж мн. бот. покр. боровница.  

врзаница ж (обично у мн.) покр. врста 

доколеница од прерађене црвенкасте или 

жуте коже, које се везују малим 

каишевима. 

врзине ж мн. бот. покр. павит Clematis 

vitalba.  

врљике, врљика ж мн. 1. ограда од облих 

дужих мотки, летава.  
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2. покр. танке гредице (које служе као 

носила).  

врндељи, -еља м мн. кола са једноставно 

отесаним точковима од пања или брвна. 

Врњци и Врњци м мн. 1. село у Србији код 

Трстеника.  

2. Врњачка Бања (бања).  

врсте ж мн. (ген. мн. врста и врсти) покр. 

низ, ниска накита који носе невесте на 

потиљку (редови сребрних парица ушивених 

на пртеној тканини). 

вртач, -ача м у мн. зоол. поткорњаци 

Scolytidae (у јд.: таква животиња). 

вртуљак, -љка м зоол. у мн.: род 

једноћелијских бичара Trypanosoma који 

паразитирају на еритроцитима и ткивима 

човека и других кичмењака, а узрочници су 

тешких тропских болести (у јд.: такав 

бичар).  

врунта ж (обично у мн.) (тал. fronda, 

брсната грана; сувишни украс) покр. в. 

бакенбарт.  

врх и врх, врха м (обично у мн.) први, 

највиши положај или слој у друштву, 

друштвеној хијерархији; најистакнутији 

представник, односно представници, 

руководеће личности, прваци: стајати на 

врху државе, партијски ~, врхови војске.  

врховци, -овака м мн. покр. ситнија зрна на 

врху кукурузног клипа. 

Врховине ж мн. 1. село у Хрватској, у 

околини Оточца. 

2. област у Босни, између Јајца и Бањалуке. 

врхуља ж покр. (понекад мн.) уже са 

дрвеном куком на једном крају којим се 

везује коњ кад врше. 

врца ж покр. (обично у мн.) а. опанак од 

неуштављене коже. б. фиг. подругљиви 

назив за сељака.  

врчанац, -нца м (обично у мн.) покр. опанак 

без преплета, набран унаоколо, па одозго 

везан каишевима (или врчанкама). 

врчеле ж мн. само у бројаници, без 

одређеног значења.  

вуга и вуга ж зоол. у мн. породица птица 

певачица Oriolidae (Oscines) из реда 

врапчарки (Passeriformes) (у јд.: таква 

птица).  

вукови и вуци, вукова и вукова м мн. (дат., 

инстр. и лок. вуковима, вуковима и вуцима) 

1. етн. покр. а. момци и девојке који о 

свадби долазе пред кућу младожењину и 

праве разне шале. б. младићи (обично 

пастири) који уочи Божића иду од куће до 

куће и изводе разне игре. 

2. покр. дечија игра у којој се подражава 

чопор вукова и њихово гоњење, вујање.  

вучар м покр. (обично у мн.) етн. учесник у 

обичају ношења испуњене вучје коже и 

скупљања поклона, који се дају да стока не 

би страдала од вукова. 

вучаре ж мн. (ген. мн. вучара) покр. кљусе 

за хватање вукова. 

вучер м (обично у мн.) покр. в. вучерак. 

вучерак, -рка м (ген. мн. вучерака) покр. 

(обично у мн.) једна од две избушене 

дашчице на разбоју о којима висе брдила; 

исп. вучер, вучерић, вучило. 

вучерић м (обично у мн.) покр. в. вучерак. 

вучило с (обично у мн.) (ген. мн. вучила) 

покр. в. вучерак.  

вучић, -а и вучић, -ића м (обично у мн.) а. 

бак, зуб. б. један од четири прва секутића 

код коња. 

вучјак, -а (вучјак, -ака) м (обично мн.) покр. 

в. вучар. 

вучкулије ж мн. само у изразу: гаће ~ покр. 

гаће које се везују учкуром.  

Г  

гавге ж мн. (нем. Galgen) варв. покр. в. 

вешала (1).  

гавраница ж мн. зоол. в. врана (1б).  
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гагле ж мн. (нем. Galgen) варв. покр. в. 

вешала (1).  

гагрица (гагрица) у мн.: представниci 

поткорњака Ipidae, Scolytidae, ситних 

штетних тврдокрилаца који се развијају 

испод коре дрвећа (у јд.: такав инсекат). 

гадље и гадљи ж мн. заст. в. гајде).  

гадост, -ости ж (обично у мн.) оно што је 

гадно, гадне, ружне речи, поступци, 

ствари, појаве: причати гадости, чинити 

гадости.  

гажњаци м мн. покр. загажња, краћа 

рибарска мрежа којом се лови газећи по 

води. 

газалице ж мн. покр. врста чакшира, 

шалвара.  

газанице ж мн. покр. в. газалице.  

газара ж (обично мн.) покр. направа, 

обично округла, која се ставља на ноге да не 

пропадају у снег, крпље.  

газде м мн. (ген. мн. газда) (маџ. gazda) 

покр. нека врста дечије игре.  

газиле ж мн. покр. в. газалице.  

гајде ж мн. народни дувачки музички 

инструмент који се састоји од кожне 

мешине у коју су утакнуте три различите 

свирале.  

галеб м (мн. галебови и галеби) зоол. у мн.: 

систематски назив за птице из ф. Laridae 

(у јд.: таква птица). 

галете ж мн. итал. врста колача, двопека; у 

јд: један такав колач.  

Гали и Гали, Гала м мн. (јд. Гал и Гал) 

народ келтског порекла који је некад живео 

на територији данашње Француске. 

галоша ж (обично у мн.) фр. в. каљача.  

гаљупе, гаљупа и гаљупи, гаљупи ж мн. 

покр. чељусти, уста.  

гама-зраке ж мн. и гама-зраци (гама-

зракови) м мн. физ. зраци врло кратких 

таласа, велике продорности, слични 

рендгенским зрацима. 

гамашна ж (обично у мн.) фр. а. доколеница 

од коже или штофа. б. штофани назувак 

који се обува преко обуће, камашна.  

гамови, гамова м мн. покр. в. гамуфе.  

гамопетале ж мн. бот. систематски назив 

за дикотиледоне биљке са сраслим 

круничним листићима, Gamopetalae. 

гамуфе, гамуфа и гамухе, гамуха ж мн. 

покр. шири украсни поруби или нашивене 

набране траке, обично при доњем рубу 

женске одеће, карнери.  

ганга и гангалица ж (обично у мн.) 

народна песма која се изводи на начин 

примитивне поли фоније, отегнуто, 

једнолико: херцеговачка ~.  

ганоиде ж и ганоиди м мн. зоол. 

систематски назив за рибе штитоноше 

Ganoidei. 

гаовица ж зоол. у мн.: род малих 

слатководних риба Paraphoxinus (Phoxinus) 

из пор. шарана (Cyprinidae) (у јд.: таква 

риба).  

гарабице ж мн. само у изразу: удесити 

гарабице  некоме  покр. направити 

смицалицу, удесити (некога).  

гарабље ж мн. покр. в. карабље, врста 

свирале.  

гарга ж (обично у мн.) покр. в. гаргара.  

гаргара ж (ген. мн. гаргара) (обично у мн.) 

покр. врста гребена са ситнијим и гушћим 

зупцима.  

гаргача ж (ген. мн. гаргача), гаргаш, -аша 

м и гаргаша (гаргаша) ж (ген. мн. гаргаша) 

(обично у мн.) покр. в. гаргара.  

гасови мн. разг. гасовити продукти варења 

хране који се избацују из црева: имати 

гасове. 

гастропод, -ода м зоол. у мн.: класа пужева 

Gastropoda, који се крећу помоћу трбушног 

мишића, стопала (у јд.: такав пуж).  
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гатра ж (обично у мн.) (нем. Gatter) покр. 

гвоздена шипка у решетки прозора. 

гаће, гаћа ж мн. 1. доњи део рубља (мушког 

или женског); спортске, купаће и сл. гаћице. 

2. покр. доњи део мушке спољне одеће, 

панталоне или чакшире. 

3. покр. димије, шалваре. 

4. а. перје на ногама птица. б. дужа длака 

на ногама (код животиња). 

гаћерине ж мн. аугм. и пеј. од гаће. 

гаћетине ж мн. аугм. и пеј. од гаће.  

гаћине ж мн. покр. аугм. и пеј. од гаће. 

гаћице ж мн. 1. дем. од гаће; кратке гаће. 

2. а. зоол. покр. в. гаће (4). б. цветни прах 

нахватан на задњим ногама пчеле. 

3. покр. гаћњак, дашчица између ручица на 

плугу. 

4. покр. петља на горњем крају бича која 

служи за привезивање на држаље. 

Гаћице ж мн. име за неколико места у 

нашој земљи. 

гаћурде ж мн. пеј. од гаће.  

гаћурине ж мн. аугм. и пеј. од гаће. 

гаче, гача ж мн. покр. в. гачке. 

Гачице ж мн. име неким местима у нашој 

земљи. 

гачке, гачака ж мн. покр. ракље на процепу 

воловских кола. 

гвожђа с мн. окови; замка, ступица. 

Гвожђани м мн. село у Босни, у сарајевском 

крају. 

гвожђа и гвожђа с мн. а. направа за 

хватање дивљачи, клопка, кљуса, ступица; 

врста мишоловке. б. букагије и лисице, 

окови; букагије за сапињање коња. в. заст. и 

покр. в. гвоздива. г. покр. гвоздени делови 

плуга; раоник. д. заст. шипке, решетка на 

прозорима. ђ. покр. направа са углављеним 

гвозденим шиљцима која се ставља телади 

и ждребади на њушку да не сисају, брњица, 

остве. 

гвожђија
1
 ж мн. в. гвожђе (а).  

гвожђија
2
 с мн. в. гвожђарија.  

гвожђица с мн. гвоздени делови 

воденичнога кола.  

гвожђице ж мн. мала кљуса, мала гвожђа. 

Гвоздена  Гвоздена  врата с мн. део 

Ђердапске клисуре, испод острва Адакале. 

гвоздењаре ж мн. покр. кратка и замршена 

влаканца конопље (кудеље) што остају на 

гребену приликом гребенања. 

гвоздењарице ж мн. покр. дем. од 

гвоздењаре. 

гвоздива с мн. а. гвоздени алат, гвоздена 

оруђа. б. гвоздени делови на неком 

предмету. в. в. гвожђе (4б). г. покр. окови. 

гвоздија с мн. в. гвоздива (а), гвоздени 

алат, гвоздена оруђа.  

гега ж (чешће у мн.) покр. гусле са две 

струне.  

геге, гега ж мн. покр. а. дечје гаћице. б. 

панталоне, чакшире.  

гегице ж мн. дем. од геге.  

гекон, -она м зоол. у мн.: породица гуштера 

топлих предела Geckonidae, који на кожи 

имају бодље, а оглашавају се крекетањем, 

мацаклини (у јд.: такав гуштер). 

гемула ж (обично у мн.) зоол. а. телашце 

које се ствара у телу слатководних сунђера 

и из којег се може развити нов сунђер. б. 

једна од ситних честица које се одвајају од 

свих ћелија тела и које се, по Дарвину, 

скупљају у полним ћелијама као носиоци 

наслеђа.  

ген м биол. у мн.: носиоци наслеђа који се 

налази у хромозомима полних ћелија (у јд.: 

таква јединица).  

генералије и генералије ж мн. лат. главни 

лични подаци, општи, обично лични подаци 

(име, место, датум рођења и сл.).  

гениталије ж мн. анат. полни органи.  

геоде ж мн. мин. шупљине у камену 

испуњене кристалним друзама.  
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геоизотерма ж грч. у мн.: линије које спајају 

места једнаке температуре на површини 

или у унутрашњости Земље (у јд.: таква 

линија).  

Германи м мн. (јд. Герман, Германин) а. 

народносна група у коју улазе Немци, 

Аустријанци, Данци, Фламанци, Швеђани, 

Норвежани, Холанђани и Англосаксонци. б. 

нар. Немци.  

гибанци м мн. покр. лепињице печена на 

масти; у јд.: једна лепињица. 

гибанке ж мн. покр. в. гибанци. 

гибон, -она м зоол. у мн.: породица 

усконосих мајмуна Hylobatidae, дугачких 

предњих удова, без репа, који живе по 

прашумама Малајског архипелага (у јд.: 

такав мајмун).  

гигаља и гигаља ж (обично у мн.) (ген. мн. 

гигаља и гигаља) 1. једна од две мотке са 

ракљама које служе за ходање и лакше 

прелажење преко бара, блата, потока и сл.; 

штула. 

2. покр. врста дрвених носила за преношење 

терета. 

гигаљача ж зоол. у мн.: птице из реда 

Grallatores које живе у мочварним 

пределима (у јд.: таква птица). 

гигаљица ж (обично у мн.) в. гигаља (1). 

гигељ м покр. (обично у мн.) в. гигаља (1).  

гигуља ж зоол. у мн.: птице из реда 

Grallatores које живе у мочварним 

пределима (у јд.: таква птица). 

гимносперма ж мн. бот. систематски 

назив за биљке Gymnospermae.  

гимноспоре и гимноспоре ж мн. бот. 

систематски назив за биљке Gymnosporae.  

гингаље ж мн. покр. в. гигаља. 

гира ж зоол. у мн.: породица ситних 

морских риба Maenidae из реда гргечке 

(Perciformes); у јд.: риба из те породице. 

гитер м (нем. Gitter) (обично мн.) в. гатра.  

главари м мн. риб. покр. део мреже чија су 

ока средње величине. 

главашица ж зоол. у мн.: породица репатих 

водоземаца Proteidae, који читавог живота 

остају ларвасте грађе и дишу плућима и 

шкргама (у коју спадају човечја рибица и 

пегава главашица); у јд.: водоземац из те 

породице. 

главице ж мн. (ген. мн. главица) в. 

главичина. 

главичина ж мн. неомлаћено семе конопље. 

главње и главње ж мн. страна огњишта на 

којој су ненагорели крајеви дрва. 

главобољке ж мн. бот. буника. 

главоножац, -ношца и главоножац, -ношца 

м зоол. у мн.: класа (разред) морских 

мекушаца Cephalopoda, са јасно издвојеном 

главом од тела и са више кракова са 

сисаљкама око усана, који служе за 

хватање плена и за кретање по подлози (у 

јд.: такав мекушац).  

главоч, главоча м зоол. у мн.: породица 

морских риба гргечки Gobiidae, са овећом 

главом; у јд.: род морских риба Gobius из те 

породице. 

главочика ж бот. у мн.: фамилија 

вишегодишњих или једногодишњих 

зељастих биљака или полугрмова 

Compositae (Asteraceae), са главичастом 

цвасти, састављеном од цевастих (мушких) 

и језичастих (женских) цветова (у јд.: 

биљка из те фамилије).  

глагол м лингв. у мн.: врста променљивих 

речи којима се обично означава радња, 

стање или збивање, а одликују се 

граматичким категоријама вида, рода, 

времена, лица и др., речи с конјугацијом (у 

јд.: таква реч). 

гланде ж мн. покр. мед. шкрофуле, 

шкрофулоза. 

гландуле ж мн. (тал. glandola) покр. в. 

гланде.  
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гласило с (ген. мн. гласила) анат. заст. 

(обично у мн.) в. гласница. 

гласиљка ж анат. (обично у мн.) в. 

гласница.  

гласина ж (обично у мн.) оно што се прича, 

говорка, непроверене вести (обично 

неповољне, ружне). 

гласница анат. (обично у мн.) кожни набор 

у гркљану, чијим се треперењем ствара 

глас, гласна жица corda vocalis. 

гледавчић м (обично у мн.) у загонеткама: 

око.  

гледаљка и гледаљка ж (обично у мн.) нар. 

око.  

гледанчић м (обично у мн.) у загонеци: в. 

гледавчић.  

глежњак м (обично у мн.) омотач, штит 

који се носи око глежања (као део војничке 

униформе, спортске опреме и сл.).  

глежњача и глежњача ж (ген. мн. 

глежњача и глежњача) (обично у мн.) а. 

спорт. део скијашке опреме који се навлачи 

на глежањ поврх ципела. б. гамашна, 

доколеница. 

глибњача ж зоол. у мн.: глисте које живеу 

глибу Limicolae (у јд.: таква глиста). 

глизе ж мн. (нем. Drüse) мед. покр. оболеле 

вратне жлезде, шкрофуле.  

глиненац, -нца м мин. у мн.: минерали из 

групе силиката који сачињавају 60% 

литосфере, силикати алуминијума, 

натријума, калцијума и калијума, чијим 

распадањем настаје глина (у јд.: такав 

минерал). 

глиптодонт м грч. зоол. у мн.: изумрли 

сисари с оклопом Glyptodontidae (у јд.: 

такав сисар). 

глиста ж зоол. у мн.: црви, мекушци дугог и 

обично ваљкастог тела Vermes, који живе у 

земљи, води или паразитирају у цревииа 

човека и животиња и на биљкаиа (у јд.: 

такав црв). 

глистац, -аца м зоол. у мн.: род малих облих 

црва Heterodera, који паразитирају на 

корењу култивисаног биља (у јд.: такав 

црв). 

глобулин, -ина м лат. хем. у мн.: npocme 

беланчевине нетопљиве у води, које се 

налазе у крви, мишићима, млеку, јајима и 

махунастим биљкама (у јд.: таква 

беланчевина). 

глодар, -ара и глодар, -а м зоол. у мн.: 

најбројнији ред сисара Rodentia, са 

длетастим секутићима подешеним за 

глодање (у јд.: такав сисар). 

гљива ж (ген. мн. гљива) бот. у мн.: ниже 

талусне бесхлорофилне биљке са 

стабљиком и проширеним горњим делом, 

клобуком Fungi, које саме не стварају 

органске материје него се хране као 

сапрофити или паразитски (у јд.: таква 

биљка): јестиве гљиве, отровне гљиве. 

гљиварци м у мн.: систематски назив за 

породицу инсеката Mycetophagidae из реда 

тврдокрилаца (у јд.: такав инсекат). 

гљивица ж 1. бот. у мн.: општи назив 

заразне врсте нижих и простијих виших 

гљива које изазивају врење и распадање 

органских материја и разна обољења 

биљака и животиња (у јд.: таква гљива).  

2. мн. мед. гљивично обољење: имати 

гљивице. 

гмиза ж (обично мн.) а. ситна, стаклена 

перла, ђинђува. б. зрно ситне сачме; у зб. 

значењу: ситна сачма. в. покр. семенка у 

смокве. 

гмизавац, -авца м зоол. у мн.: класа 

копнених кичмењака несталне телесне 

температуре и закржљалих удова Reptilia, 

који се крећу гмижући, а дишу плућима 

(змије, гуштери, крокодили и сл~); у јд.: 

животиња из тога разреда. 

гњиде ж мн. (ген. мн. гњида) покр. врста 

веза у виду ситних шупљика. 

гњурац, -рца (гњурач, -ача) м зоол. у мн.: 

noродица птица пловуша са закржљалим 
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репом Podicipidae (Colymbiformes), које су 

вешти рониоци (у јд.: таква птица). 

гобеље (гобеље) ж мн. покр. егије, врста 

ребра у конструкцији чамца или лађе. 

говеда с мн. (ген. говеда, дат., инстр. и лок. 

говедима, дијал. говедма; у дијалектима се 

јављају и једнински облици женског рода (у 

некима само у зависним падежима): говед, 

ген. говеди, дат. и лок. говеди, ак. говед, 

ређе говеду, инстр. говеди, говеђу и говеђу) 

1. зб. им. (или мн.) од говедо и говече. 

2. у загонеци: семенке у лубеници.  

говечаца с мн. дем. и хип. од говеда (1). 

говноваљ м зоол. у мн.: инсекти 

тврдокрилци из рода Geotrupes, здепастог 

тела са ногама за копање, који од 

изметина, балеге праве куглице и котрљају 

их у подземне ходнике за исхрану ларви, 

котрљани (у јд.: такав инсект – најчешће 

назив за врсту Scarabaeus sacer – света 

буба). 

година ж 1. мн. доба живота; одмакло 

доба живота, старост: жена средњих 

година, најбоље године, зреле године; 

притисле године.  

2. мн. (у вези са десетицама редних бројева) 

десетлеће, деценија: романтизам 

шездесетих година. 

гозноци м мн. покр. в. бројаница (1).  

гојзерица ж (обично у мн.) врста тешке 

теренске ципеле са ђоном поткованим 

клинцима. 

голаћ, -аћа м зоол. (обично у изр. пуж ~) у 

мн.: породица голих копнених пужева 

плућњака (без љуштуре) Limacidae, балавци 

(у јд.: такав пуж). 

големица ж (обично мн.) мед. заст. 

џиновска ћелија, велика ћелија која се 

ствара око страног тела и учествује у 

његовој ресорпцији. 

голеница ијек. гољеница ж покр. (обично 

мн.) доколеница, део одеће налик на горњи 

део чарапе, од колена до чланка, обично 

сукнен; део старинског оклопа који штити 

тај део ноге. 

голосеменица ијек. голосјеменица и 

голосемењача ијек. голосјемењача ж бот. 

у мн.: биљке цветнице код којих су семени 

замециголи, непокривени Gymnospermae (у 

јд.: таква биљка). 

голошкржњак м зоол. у мн.: подред 

пужева Nudibranchia из реда Opisthobrachia 

(у јд.: пуж из тога подреда). 

голуб м 1. зоол. у мн:. породица птица 

Columbidae, распрострањених широм света 

(сему поларним крајевима), које се 

оглашавају гукањем (у јд.: птица из me 

породице); pod Columba, ca многобројним 

подврстама (у јд.: птица из тога рода). 

2. мн. у спољнополитичкој терминологији 

мирољубиво крило у оквиру исте партије 

или генералштаба, за разлику од 

јастребова. 

голубанци, голубанаца м мн. танки 

облачићи.  

голубићи м мн. врста јела од брашна, 

ваљушци; у јд.: један ваљушак.  

голубовка ж зоол. у мн.: ред птица 

Columbiformes, у коју спада породица 

голубова (Columbidae); у јд.: птица из тога 

реда. 

гомбица ж мн. покр. нека врста цвећа. 

гомољика ж бот. у мн.: род јестивих, врло 

укусних гљива мешинарки Tuber из ф. 

Tuberaceae, с подземним плодоносним 

телом без дршке, тартуфи (у јд.: таква 

гљива). 

гонидије ж мн. бот. ћелице алги које у 

симбиози са ћелицама гљива граде лишај, 

gonidia.  

гоници м покр. појас земље са више стаза 

којим се стока изгони на пашу.  

Горани м мн. име за више села у нашој 

земљи. 

горанин м (мн. -ани) (најчешће у мн.) 

припадник пионирске или омладинске 
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организације за пошумљавање голети, 

засађивање паркова и сл. у време 

социјализма. 

Горанци и Горанци м мн. име неких места 

у нашој земљи. 

горатине ж мн. покр. место где је горела 

шума или трава. 

горгоне ж мн. зоол. ред зоофита које живе 

у рачвастим колонијама причвршћеним за 

морско дно. 

горелине ијек. горјелине ж мн. покр. неке 

ранице на деци. 

горешници м мн. 1. агр. танки и лако 

сагорљиви листови дувана, који се налазе 

испод дебелих вршних листова. 

2. етн. жарки летњи дани у првој половини 

августа, када се одржавају неки народни 

обичаји; исп. горешњаци. 

горешњаци м мн. етн. в. горешници (2). 

Горице, Горица ж мн. име више места у 

нашој земљи. 

Горичани м мн. име више места у нашој 

земљи. 

Горјани м мн. име више места у нашој 

земљи. 

Горјанци м мн. планински венац на граници 

Хрватске и Крањске, Жумберачка гора. 

Горњани м мн. име више места у нашој 

земљи. 

горњани и горњани м мн. горњи крај 

насеља.  

горњица и горњица ж (обично у мн.) а. 

горња страна опанка. б. горња страна 

ципеле. 

гости м мн. спортска екипа, тим који 

гостује и играутакмицу ван свогаместа: 

постићи гол за госте. 

гостићи и гостићи м мн. етн. покр. прва 

младина посета родитељима после 

венчања. 

готвенија ж (обично у мн.) покр. 

зготовљено јело; разноврсна јела, ђаконије.  

Готи и Готи м мн. (јд. Гот) стари 

источногермански народ који је живео на 

Скандинавском полуострву и обалама 

Балтичког мора. 

готовци м мн. покр. фина, изабрана јела; 

ђаконије. 

гоче ж мн. покр. в. гуче.  

грабеше, грабеша ж мн. покр. в. брагеше. 

грабилнице ж мн. покр. гвоздене виле за 

ђубре. 

грабине ж мн. покр. место где је некад била 

шума (претежно грабова) и где се налази 

грање, шибље и сл.  

грабље ж мн. пољопривредно оруђе са 

зупцима које служи за сакупљање сена, 

ситњење земље и сл. 

грабљивица ж зоол. (обично с им. птице) у 

мн.: ред птица Raptatores, кукастог кљуна, 

снажних крила и оштрих канџи којима 

хватају плен (ситније сисаре, птице) (у јд.: 

таква птица).  

грабљице ж мн. дем. од грабље. 

грабнице ж мн. покр. решетка на горњем 

отвору воденичног бадња.  

грабуље, грабуља ж мн. пољопривредно 

оруђе са зупцима за скупљање сена, сламе и 

сл. и заравнање и ситњење узоране земље. 

грабуљице ж мн. дем. од грабуље. 

грабуљке ж мн. покр. в. грабуље.  

грабуне ж мн. покр. гребен. 

гравамина с мн. (лат. gravamina) 1. терет, 

тегобе, тешкоће. 

2. правн. заст. жалба, тужба.  

град м (понекад ж мн.) покр. справа са 

скалом на којој има поделака, за различита 

мерења (термометар, алкохолометар, 

лактометар). 
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граде ж мн. покр. дашчице на плугу које 

стоје на козалцу и чине да плуг оре дубље 

или плиће. 

граделе, градела ж мн. (тал. gradella) 

(најчешће мн.) а. гвоздена решетка, 

направа за печење меса, ћевапчића, рибе и 

сл., решетка, роштиљ. б. решетка 

(уопште).  

граделије ж мн. покр. в. граделе.  

градикуле и градикуље ж мн. покр. в. 

граделе. 

градила
1
, градила с мн. заст. оруђа којима 

се гради. 

градила
2
 с мн. покр. в. граделе.  

градиље, градиља ж мн. покр. в. граделе.  

градуље, градуља ж мн. покр. в. граделе. 

грамзељи, грамзеља м мн. покр. гвоздене 

направе са шиљцима које се стављају на 

обућу.  

гранат, -ата м лат. мин. у мн.: силикатни 

минерали велике тврдоће, који се 

употребљавају за брушење или као украсно 

полудраго камење (у јд.: такав минерал): 

црвени ~. 

граната (граната) ж мн. покр. огрлица, 

ђердан, обично црвене боје.  

граница ж (обично у мн.) крајња мера до 

које нешто досеже и преко које се не може 

даље; обим, опсег, оквир којимје нешто 

обухваћено, уобичајена мера, норма нечега. 

Границе, Граница ж мн. име више села у 

нашој земљи. 

гранчелије ж мн. покр. чарапе на којима су 

шаре у виду гранчица. 

грапље ж мн. покр. мале ручне саонице.  

графит, -ита м (обично у мн.) итал. 1. 

археол. и ум. натпис или цртеж урезан у 

камен, керамику, метал или изведен кредом, 

угљеном и др. на зиду.  

2. неслужбени натпис на зиду зграде или на 

другомјавном местуу облику симбола, 

разних порука и сл. 

грахорка (грахорка) (дијал. граорка) ж фиг. 

а. (обично у мн.) грахорасто око. б. (у 

атрибутској служби, уз реч зора) сивкаст, 

плавкаст.  

Грачани, Грачана м мн. село крај Загреба. 

грба ж зоол. у мн.: породица лептира 

Geometridae, чије су гусенице штеточине на 

воћкама и другом дрвећу (у јд.: такав 

лептир). 

гргеч, -еча (гргеч, -еча) м зоол. у мн.: 

породица риба Percidae (у јд.: риба из me 

породице). 

гргечка ж зоол. у мн.: најбројнији ред риба 

коштуњача Perciformes, у који спадају 

породице: гргечи, кањци, шируни, скуше, 

трље и др. (у јд.: риба која npunada томе 

реду). 

гргеше ж мн. покр. сељачке беле чакшире. 

гргурци м мн. покр. гребени за вуну. 

грдобинка ж зоол. у мн.: породица врло 

грабљивих риба коштуњача големе главе 

Lophiidae (у јд.: риба из me породице). 

гребани м мн. покр. в. гаргара. 

гребен, гребена м (лок. гребену и гребену; 

ген. мн. гребена и гребена, дат., инстр. и 

лок. мн. гребенима и гребенима) (и гребен, -

и ж; обично мн.) алатка са гвозденим 

зупцима која служи за чешљање, гребенање 

вуне, лана и сл. 

гребена ж (обично мн.) покр. в. гребен.  

гребице ж мн. покр. остружине. 

гребље ж мн. покр. 1. низ гребена, чешљева 

у ваљарици. 

2. в. грабуље. 

гребуља ж (ген. мн. гребуља) покр. (чешће 

мн.) в. грабуље. 

греде ж мн. камење (обично мање). 

гривне ж мн. окови у облику обруча који су 

се стављали заробљенику око врата, руку и 

ногу. 
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грижеле, грижела ж мн. (тал. griselle) пом. 

покр. лестве (обично од конопца) везане уз 

јарбол.  

гризлица ж мед. а. (чешће мн.) в. чир, рана 

која настаје у слузници или на површини 

коже разарањем и разједањем ткива, ulcus. 

б. (мн.) в. скрофулоза, scrophulosis. 

гризуље, гризуља ж мн. покр. клешта са 

пљоснатим врховима.  

гриље, гриља ж мн. (тал. griglia) варв. покр. 

в. жалузије, решеткасти дрвени капци на 

прозору.  

гриња ж зоол. у мн.: ред паучњака Acarina, 

чији су усни органи претворени у рилице 

(паразити на биљкама и кожи човека и 

животиња), прегљеви (у јд.: такав паучњак, 

нпр. крпељ, шугарац итд). 

грипа ж покр. (понекад мн.) гриб, гушћа 

мрежа за ловљење рибе. 

грисини м мн. врста сланог пецива у облику 

штапића.  

грицкалица ж (обично у мн.) разг. разне 

семенке, слани штапићи и сл. који се једу 

(обичноуз пиће): јести грицкалице. 

гркљанчићи м мн. покр. врста теста за 

супу у облику савијених цевчица.  

грлача ж (ген. мн. грлача) покр. (обично у 

мн.) чарапа добијена нашивањем горњишта 

на назувак. 

грмићи м мн. покр. ђердан од перли које су 

у облику квадратних плочица.  

Грмљани м мн. име више места у нашој 

земљи. 

грмуша ж зоол. у мн.: породица малих 

птица певачица Sylvidae изреда врапчарки 

(у јд.: птица из me породице); род птица 

Sylvia из me породице. 

грнци м мн. покр. пећ (обично земљана).  

грњаци м мн. мед. покр. заушке parotitis. 

грњаче ж мн. мед. покр. гушобоља.  

гробар, -ара и гробар, -а м 1. зоол. у мн.: 

породица инсеката тврдокрилаца Silphidae, 

који укопавају лешеве ситнијих животиња 

ради исхране својих ларви, стрвождерци (у 

јд.: инсект тврдокрилац из me породице).  

2. мн. навијачи београдског Партизана.  

гровнице ж мн. покр. гушобоља.  

грожђице (грожђице) ж мн. суво грожђе. 

громиле, громила ж мн. заст. и покр. рђава 

земља. 

громуља ж мн. в. бобица (2). 

гроњаци м мн. вет. покр. зрнасте болесне 

израслине на непцу свиња.  

грошићи м мн. покр. новци на уплетњаку у 

девојака. 

грсти ж мн. заст. покр. обе шаке спојене и 

коритасто подешене; количина нечега која 

стане у шако намештене шаке.  

грудашца и грудашца с мн. дем. и хип. од 

груди. 

грудвице ж мед. нар. мн. туберкулоза.  

Груде ж мн. 1. област и племе у Албанији, 

близу границе Црне Горе.  

2. име разних места у нашој земљи.  

грудерине, -ина ж мн. покр. аугм. и пеј. од 

груди.  

груди ж мн. 1. предњи део човечијег и 

животињског трупа од врата до трбуха.  

2. дојке у жене.  

3. фиг. унутрашњост, дубина.  

4. део мушке кошуље на прсима. 

грудићи м мн. необ. дем. од груди.  

грудњаци м мн. каиши на коњским грудима 

који држе седло да се не помиче натраг. 

грудоперке ж мн. зоол. врста риба у којих 

су трбушна пераја на грудном делу тела.  

груете, -ета ж мн. покр. в. груја.  

грује ж мн. (тал. gru) брод. покр. гвоздене 

греде са котурачама на ивици палубе за 

подизање и држање чамаца. 
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грушалине ж мн. покр. време на измаку 

бабина.  

грчеви м мн. јаки болови изазван грчењем 

мишића.  

губавица ж зоол. y мн.: породица жаба 

храпаве, брадавичасте коже Bufonidae, 

крастаче (у јд.: жаба из me породице). 

губице ж мн. анат. нар. део женског полног 

органа, усне, Labia. 

гувернадуровићи м мн. ист. породица из 

које су потицали гувернадури.  

гудотворине ж мн. ков. неодом. гудачки 

инструменти; музички инструменти 

уопште, музикалије. 

гуж м зоол. у мн.: породица змија, 

претежно неотровних Colubridae (у јд.: 

змија из me породице). 

гуја ж зоол. у мн.: породица змија 

отровница са отровним зубом у горњој 

вилици Elapidae (у јд.: змија отровница). 

гуке ж мн. мед. нар. в. скрофуле, квргасте 

отеклине на врату, настале услед 

туберкулозе лимфних жлезда. 

гума и гума ж грч. хем. у мн.: биљне смоле, 

сложени полисахариди којелуче биљке из 

стабла (у јд.: таква смола): трешњева ~. 

гумењак, -ака (обично у мн.) гумени 

опанак; гумена обућа уопште.  

гумиђонка ж (обично у мн.) ципела са 

гуменим ђоном. 

гумирезине ж мн. смоласте излучине 

биљака које садрже још слуз и гуму. 

гурабије ж мн. тур. врста тврђих колача од 

брашна, јаја, шећера или меда и масла; у јд.: 

један колач. 

гуралица ж мн. ручна колица, обично при 

железничким станицама. 

гуска ж зоол. y мн.: потпородица птица 

гушчарица Anserinae; у јд.: род птица 

пловуша Anser из me потпородице, 

здепастог трупа и дугог врата, које добро 

лете и пливају: дивља ~ (Anser anser), 

питома ~. 

гусле ж мн. 1. народни музички гудачки 

инструменат с неколико коњских струна 

сложених као једна жица, уз који се певају 

јуначке народне песме.  

2. виолина.  

3. чудо, нешто за причу.  

гусли ж мн. заст. покр. в. гусле.  

гуслина ж (понекад мн.) виола. 

гуслице ж мн. дем. и хип. од гусле. 

гута ж (тал. gotta, подагра) покр. мед. 

(обично мн.) в. подагра, arthritis urica. 

гути м мн. в. гута. 

гуче ж мн. риб. покр. део рибарске мреже.  

гуџмице ж мн. покр. врста колача који се 

месе на Бадњи дан, обично за децу; у јд.: 

један колач. 

гуше ж мн. 1. а. мед. в. заушке, заразно 

запаљење подушне пљувачне жлезде 

(најчешће код деце). б. вет. врста обољења 

свиња праћеног отеклинама испод грла. 

2. покр.: Кад се конопље гребенају, извлаче 

се најтањи власи, па се горе завежу као узао, 

да се не би мрсили. То су гуше. Гуше се 

вежу узлом за преслицу и од њих се узима 

потка за платно од власа. 

гуштер и гуштер, -ера 1. зоол. у мн.: подред 

гмизаваца Sauria, Lacertilia, дугуљастог 

ваљкастог тела покривеног ситним 

љускама и с два пара ногу; породица таквих 

гмизаваца Lacertidae и род Lacerta из me 

породице (у јд.: такав гмизавац).  

2. мн. вратне жиле.  

3. нар. а. (понекад мн.) мед. гушобоља. б. 

мед. вратни лимфни чворови. 

гуштеранка ж зоол. у мн.: породица малих 

грабежљивих морскихриба Scopelidae (у јд.: 

таквариба). 

гуштерица ж зоол. у мн.: најбројнија 

породица наших гуштера Lacertidae, код 

којихје изражена способност брзе 

регенерације репа (у јд.: такви гуштери). 
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гушчарица и гушчарица ж зоол. у мн.: ред 

водених птица Anseriformes, које имају 

кожицу за пливање између три предња 

прста (у који спадају потпородице патака, 

гусака, лабудова, ронаца); у јд.: птица из 

тогареда. 

гушчићи м супл. мн. од гушче. 

Д  

давнине ж мн. стари записи, историјски 

споменици, старине. 

давница ж (обично у мн.) мед. нар. ангина. 

дагаре ж мн. (тур. dağar) покр. и заст. 

ствари које више нису за употребу, 

стареж, старудија. 

даждевњак, -ака и даждевњак, -а м зоол. у 

мн.: породица репатих водоземаца 

Salamandridae, који живе у влажним 

срединама и рађају живе младе (у јд.: такав 

водоземац Salamandra).  

даире и даире ж мн. тур. бубњић с 

прапорцима у који се уз певање и плес удара 

руком, тамбурин.  

даљина ж (обично у мн.) велика удаљеност, 

далеко пространство; далеки свет: 

свемирске даљине, чежња за даљинама. 

дама ж (фр. dame) (и дама) (често мн.) 

врста игре сличне шаху, мица. 

дамаскин, -ина м (обично мн.) назив 

(настао према имену грчког беседника 

Дамаскина Студита) за зборнике беседа, 

писане на народном језику, који се од 17. до 

19. в. јављају код Срба, Македонаца и 

Бугара. 

дан м 1. (обично у мн.) време, доба, период 

(с обзиром на животне околности, 

прилике): бољи дани, судбоносни дани, дани 

несреће.  

2. мн. живот, век; доба живота: за наших 

дана, од најранијих дана, за младих дана.  

дар м (лок. дару; мн. дари и дарови, ген. 

дара, дарова и дарова, дат. дарима, даровима 

и даровима) 1. етн. (често мн.) ручни радови 

и сл. које девојка приликом веридбе или 

свадбе даје младожењиној родбини, 

сватовима и другим учесницима обреда.  

2. фиг. (често у мн.) даровитост, 

способност (уопште); добра особина, 

врлина или скуп врлина.  

дарда ж (чешће мн.) а. врста карташке 

игре. б. три карте исте боје, поређане по 

поступној вредности. 

Дарданели и Дарданели м мн. мореуз 

између Галипољског полуострва и 

малоазијске обале, који везује Мраморно и 

Егејско море.  

даске ж мн. бина, позорница; позориште. 

дата с мн. (дат. датима, некњ. датама) 

(према лат. dare, datum) оно што је познато, 

подаци, утврђене чињенице. 

дахија (дахија) м (ген. мн. дахија и дахија) 

(тур. dayı) ист. (чешће у мн.) један од 

јаничарских поглавица који су пред први 

српски устанак држали власт у 

београдском пашалуку; насилник, зулумћар. 

двадесетори, -е, -а мн. бројни придев према 

двадесет, уз именице које имају само облик 

множине или означавају пар: ~ чарапе, ~ 

врата, ~ кола.  

дванаестори, -е, -а мн. бројни придев према 

дванаест, уз именице које имају само облик 

множине или означавају пар: ~ чарапе, ~ 

врата, ~ панталоне.  

двањка ж (ген. мн. двањака) (обично мн.) 

покр. бисага. 

двар ж арх. 1. (само мн.) в. двер (1). 

2. (понекад мн.) в. врата (1). 

дварца ж мн. дем. од двар. 

двер ж рсл. 1. (само мн.) средња двокрилна 

врата на олтару у православној цркви. 

2. (ређе у јд.) в. врата. 

дверца с мн. дем. од двери. 

двогаће ж мн. покр. гаће које се облаче 

преко других гаћа. 

двоглавци м мн. покр. породица са два 

члана способна за војску. 
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двогласке, -сака ж мн. муз. покр. двојнице. 

двогрле ж мн. мн. покр. двојнице. 

дводихалица ж зоол. у мн.: скупина 

слатководних риба тропских предела 

Dipnoi, које дишу шкргама, а на сувом 

плућима, плућашице (у јд.: таква риба).  

двожучићи м супл. мн. од двожуче. 

двојак, -јка м (обично у мн. двојци) 

близанац.  

двојанке ж мн. индив. женске груди, дојке. 

двојезубац, -упца м зоол. у мн.: скупина 

глодара Duplicidentata у коју спадају зечеви 

(у јд.: глодар из те скупине).  

двојенице ж мн. покр. двојница, народни 

дувачки инструмент са две састављене 

цеви и два писка.   

двојенога ж зоол. у мн.: ред ваљкастих 

стонога Diplopoda, које се распознају по 

двоструким колутићима, дуплоношци (у јд.: 

стонога из тога реда).  

двоји, -е, -а мн. бројни придев према 

основном броју два који се употребљава уз 

именице које имају само облике множине 

или означавају пар или две истоврсне групе 

означене именицом у множини: ~ наочари, ~ 

врата, ~ кола, ~ чарапе, ~ просиоци, ~ 

сватови.  

двојице ж мн. покр. в. двојнице. 

двојке и двојке ж мн. близанци.  

двојкаче ж мн. агр. покр. врста шљиве. 

двојкиње и двојкиње ж мн. покр. в. 

двојнице. 

двојне, двојни ж мн. покр. 1. двојнице. 

2. семене жлезде, мошнице. 

двојнице ж мн. народни дувачки 

инструмент од дрвета са две састављене 

цеви с рупицама и два писка: свирати у ~.  

двокопитар (двокопитњак) м зоол. у мн.: 

ред сисара копитара који имају снажно 

развијена два средња прста на ногама 

Artiodactyla (у јд.: такав копитар).  

двокрилац, -лца и двокрилац, -илца м 

зоол. у мн.: ред инсеката код којих је 

развијен само предњи пар крила, Diptera (у 

јд.: такав инсект). 

двоматерићи м мн. покр. браћа од истог 

оца а од две мајке. 

двоњци, двоњака м мн. покр. 1. две 

кошнице спојене у једну. 

2. примитивне гајде од свињске или говеђе 

бешике са два писка од трске. 

двоњице ж мн. покр. в. двојнице. 

двор, двора м (инстр. двором, ретко дворем; 

мн. дворови, дворови и двори) нар. (понекад 

мн.) дом, кућа уопште. 

дворишта и дворишта с мн. заст. 

примитивна укопана корита за испирање 

руда. 

двороге, дворога ж мн. покр. рог, односно 

рогови са два парошка. 

двосекутићњак ијек. двосјекутићњак м 

зоол. у мн.: животиње које имају два 

секутића Diprotodontia (у јд.: таква 

животиња).  

двосупница ж бот. у мн.: биљке 

скривеносеменице са две супке, два 

котиледона у семену, дикотиледоне биљке 

Dicotyledones, Dicotyledonae (у јд.: таква 

биљка).  

двошкржњак м зоол. у мн.: ред 

главоножаца са два пара шкрга 

Dibranchiata, који обухвата готово све 

неизумрле главоношце (у јд.: такав 

главоножац).  

дебелокожац, -ошца и дебелокожац, -ошца 

м зоол. у мн.: група лихопрстих папкара 

који се одликују дебелом кожом 

Pachydermata (у јд.: такав папкар). 

девери ијек. дјевери м мн. етн. покр. 

посета коју, по народном обичају, сутрадан 

после свадбе чине девер и барјактар 

младином оцу у знак јавног признања за 

девојчину невиност. 
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деветори, -е, -а мн. бројни придев према 

девет, који се употребљава уз именице које 

немају једнине и именице које значе парове 

или скупове који чине целину: ~ врата, ~ 

чарапе.  

девизе ж мн. (фр. devise) фин. платежна 

средства (менице, чекови и сл.) која се 

исплаћују у иностранству у валути дотичне 

земље; страни новац уопште. 

девојчићи ијек. дјевојчићи (дијал. ијек. 

ђевојчићи) м супл. мн. од девојче, дјевојче. 

девоционалије ж мн. (према лат. devotio, 

devotionis) цркв. предмети верског, 

обредног обележја. 

дегенек м (тур. degnek) заст. (обично мн.) (у 

некадашњој Турској и у нашим крајевима за 

време турске владавине) батине, батинање, 

најчешће по табанима, као казна за лакше 

преступе. 

дедови ијек. дједови м мн. (обично ек.) 

преци, праоци.  

дедавак, -авка и дедавац, -авца м (обично 

мн.) покр. грумуљица у качамаку. 

дедица ијек. дједица м покр. (обично мн.) 

лице које на свадбама увесељава сватове 

слободним шалама, покретима, игром и сл. 

декапод, -ода (декапод, -а) м и декапода ж 

зоол. у мн.: ред љускара који имају пет пари 

грудних ногу Decapoda (у јд.: такав љускар).  

декламација ж (лат. declamatio) (обично 

мн.) празне, патетичне речи, фразе; 

придике. 

декстрин, -ина м (обично мн.) хем. органско 

једињење; по природи угљени хидрат, 

полисахарид, добијен из скроба; лепак за 

згушњавање боја, апретура; замена за 

крвну плазму при трансфузији. 

декцангле ж мн. (нем. Deckzange) зан. варв. 

лимарске маказе. 

делегације ж мн. (према лат. delegatio) ист. 

парламентарно тело у Аустро-Угарској, 

представници аустријског и мађарског 

парламента који су расправљали и 

одлучивали о заједничким питањима. 

делија м (ређе ж) (ген. мн. делија) (тур. deli, 

луд; силовит, помаман) 1. (обично у мн.) 

покр. највеће повијено перо у петловом 

репу.  

2. мн. навијачи београдске Црвене звезде.  

делиуставци (делиуставци), -авака м мн. 

етн. покр. трећи дан по крсном имену, 

слави. 

Делнице ж мн. место у Хрватској.  

дело ијек. дјело с (ген. мн. дела ијек. дјела) 

(дијал. ијек. ђело) (често у мн.) заст. посао 

уопште, питање, проблем. 

делфин, -ина м зоол. у мн.: породица сисара 

риболиког вретенастог тела Delphinidae из 

подреда зубатих китова, који живе у 

умереним и топлим морима, плискавице, 

дупини (у јд.: такав сисар).  

дељка ијек. дјељка ж (ген. мн. дељки и 

дељака ијек. дјељки и дјељака) (дијал. ијек. 

ђељка) покр. (обично у мн.) отпадак од 

дрвета (треска, ивер, струготина).  

демези м мн. пом. покр. конопци за 

скупљање једара уз греду на катарци. 

демије ж мн. (ген. мн. демија) покр. в. 

димије. 

демири м мн. (тур. demir) заст. и покр. 

шипке, решетка (обично гвоздена) на 

прозорима, ређе на чему другоме. 

демирлук м (обично мн.) покр. 1. в. демир. 

2. гвоздени ногари трпезе. 

дендрит, -ита м грч. анат. (обично у мн.) 

огранак нервне ћелије који спроводи 

надражаје.  

делови ијек. дијелови м мн. вој. снаге, 

поједине војне јединице у склопу неке веће 

оперативне целине. 

дерезе ж мн. клинасти додаци од челика или 

гвожђа (обично из два дела, за пету и 

предњи део ноге) који се стављају на обућу 
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ради лакшег ходања и пењања по залеђеним 

површинама. 

дереклија ж покр. (понекад мн.) 1. врста 

памучног или свиленог беза, домаће израде, 

протканог дебљим жицама од фула. 

2. сукња од таквог платна.  

дериват, -ата м (према лат. derivare, 

derivatum) хем. (обично у мн.) хемијски 

органски спој настао из другог органског 

споја заменом једног атома или атомске 

групе другим атомом или атомском групом.  

дерматоза ж (обично у мн.) грч. мед. општи 

назив за кожну болест.  

дерматомикоза ж (обично у мн.) грч. мед. 

гљивично обољење коже.  

десетине и десетине ж мн. кад се истиче да 

нечега има велики број.  

десетоножац, -ношца м зоол. у мн.: подред 

ракова Decapoda, са пет пари грудних ногу, 

декаподе (у јд.: такав рак).  

десетори, -е, -а мн. бројни придев према 

броју десет, који се употребљава уз 

именице које имају само облик мн. или уз 

именице које означавају парне појмове: ~ 

врата, ~ чарапе.  

десна ж (понекад мн.) заст. в. десни.  

десни, десни ж мн. (дат. инстр. и лок. 

деснима; ген. мн. десана) анат. везивно 

ткиво обложено слузокожом, које 

обухвата корен и врат зуба. 

деснице ж мн. покр. дем. од десни. 

детао и детао ијек. дјетао и дјетао, -тла м 

(мн. детли, детли и детлови, детлови ијек. 

дјетли, дјетли и дјетлови, дјетлови) (дијал. 

ијек. ђетао); син. детлић зоол. у мн.: општи 

назив за птице из пор. Picidae у коју спадају 

ти родови (у јд.: таква птица). 

Детинци ијек. Дјетинци м мн. (ген. мн. 

Детинаца ијек. Дјетинаца) (дијал. ијек. 

Ђетинци) в. Детињци. 

детиње ијек. дјетиње ж мн. (дијал. ијек. 

ђетиње) мед. нар. фрас, дечја болест која се 

обично испољава јаким грчевима или 

укоченошћу појединих делова тела. 

Детињци и Дјетињци м етн. дан (трећа 

недеља пре Божића) када деца дају поклоне 

родитељима.  

Дечани и Дечани (често Високи Дечани) м 

мн. средњовековни манастир недалеко од 

Пећи. 

дечурљаци м мн. покр. дечурлија. 

дечурци м мн. покр. деца, дечурлија. 

дешли ж мн. покр. в. десни. 

диблови м мн. врста механизоване сејачице 

подешене за уједначено копање рупа 

(кућица) у земљи и спуштање семена у њих. 

Дивчибаре ж мн. насеље на планини Маљен, 

близу Ваљева. 

дигеста с мн. правн. в. пандекта, збирка 

одломака из списа старијих римских 

правника, коју је приредио цар Јустинијан. 

дидаскалије и дидаскалије ж мн. (грч. 

didaskalia) белешке, објашњења писца у 

тексту драме, којима се дају упутства за 

сцену и извођење. 

дизгин, -ина и дизгин, -а м (тур. dizgin) 

(обично мн.) крај од узде, каиш који се 

држи у рукама кад се јаше, управља коњем, 

поводац, вођица. 

дизлак м (мн. дизлаци, ген. дизлака) 

(обично у мн.) покр. в. дизлук. 

дизлук м (мн. дизлуци, ген. дизлука) и 

дизлука ж (ген. мн. дизлука) (тур. dizilik) 

(обично у мн.) доколеница од домаћег сукна, 

обично украшена гајтанима. 

дијатомеја ж грч. бот. у мн.: ситне 

једноћелијске алге које лебде у води, алге 

кремењашице Diatomaeae (у јд.: таква алга).  

дикире и дикирије ж мн. (према грч. di- и 

kyrios) цркв. свећњак са две укрштене свеће 

којим епископ благосиља. 

дикотиледона ж (према грч. di- и kotyl d n) 

бот. у мн.: биљке цветнице са два 
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котиледона (клицина листића) у семену 

Dicotyledones (у јд.: таква биљка).  

диље ж мн. покр. в. док. 

димензије ж мн. (према лат. dimensio) а. 

размере, величина (у физичком смислу). б. 

снага, интензитет, опсег (неке појаве). 

димије, димија ж мн. (тур. dimi) 1. део 

муслиманске женске одеће, сличне 

шалварама набраним и стегнутим око 

чланака.  

2. део мушке народне одеће, сукнене хлаче 

са широким ногавицама суженим испод 

колена. 

димијице ж мн. дем. од димије. 

димлије ж мн. 1. в. димије. 

2. покр. а. врста тканине. б. врста обуће. 

димлијице, димлице и димличице ж мн. 

дем. од димлије. 

димље ж мн. покр. анат. в. димњаци. 

димња с мн. анат. покр. в. димњаци. 

димњаци, -ака м мн. анат. покр. а. део 

човечјег тела између кукова и пупка; 

препоне. б. бочни део тела између грудног 

коша и кука, слабине. 

димње ж мн. анат. покр. в. димњаци. 

динар, -а (динар, -ара) м (грч. d narion, 

према лат. denarius; ар. dīn r) 1. (обично мн.) 

новац уопште, паре. 

2. (и ж) (обично мн.) покр. једна од четири 

боје у картама за играње, каро. 

динарид, -ида м антроп. у мн.: варијетет 

беле расе, посебно раширен у југоисточној 

Европи и на Балканском полуострву, чије су 

одлике тамна пут, брахикефалност и 

средњи или висок раст (у јд.: припадник 

тога расног типа). 

Динариди м мн. геол. заједнички назив за 

планине од јужних Алпа до Хималаја, 

формиране у терцијару. 

диндуле ж мн. врста дечије одеће 

(димијице). 

диносаур ус  м грч. пал. у мн.: ред изумрлих 

големих копнених гмизаваца из мезозоика 

Dinosauria (у јд.: такав гмизавац).  

дињчићи и дињчићи м мн. супл. мн. од 

дињче. 

диобничићи м мн. (ијек.) покр. млад брачни 

пар који се одвоји из задруге убрзо после 

венчања. 

диоксид м грч. хем. у мн.: анорганска 

једињења једног атома неког елемента са 

два атома кисеоника, двоструки оксиди (у 

јд.: такво једињење): угљеников ~, 

сумпорни ~.  

дионизије ж мн. грч. ист. свечаности у 

славу грчкога бога Дионизија, баханалије.  

диоскур и диоскур м (обично мн.) један од 

два нераздвојна пријатеља или два човека 

тесно везана нечим; исп. Диоскури. 

Диоскури и Диоскури м мн. 1. мит. у грчкој 

митологији: близанци Зевса и Леде (Кастор 

и Полидеук или Полукс). 

2. астр. в. Близанци. 

дипле (некњ. дипли), дипала ж мн. (према 

грч. diploos) 1. муз. народни музички 

дувачки инструменат са писком и једном 

или (чешће) две цеви на којима је по пет или 

шест рупица; исп. двојнице. 

2. покр. в. гуша. 

диплице ж мн. дем. од дипле. 

дипличице, -ица ж мн. дем. и хип. од 

диплице. 

дипље, дипаља ж мн. покр. в. дипле. 

дипное ж мн. (према грч. di- и pne ) зоол. 

животиње са два типа органа за дисање 

(шкрге и плућа). 

дисаг, -ага м дисага ж (обично у мн.) покр. 

в. бисага. 

диспонибилитет, -ета м (фр. disponibilité) 

(обично мн.) оно чиме се располаже, 

расположива средства (новац, роба и др.). 

длаг м и ж (мн. длагови и длази) (обично 

мн.) покр. в. блага. 
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длага ж (обично мн.) покр. в. блага. 

длакојед м зоол. у мн.: инсекти који се 

храни отпацима длака и покожице 

(перутом) (у јд.: такав инсект). 

Добановци м мн. насеље близу Београда.  

добро с (ген. мн. добара) (често у мн.) а. 

материјална или духовна, културна 

вредност, достигнуће којим се неко 

користи, материјално или културно благо: 

јавно ~, опште ~ народа, заједничко ~, 

културна добра, материјална добра, духовна 

добра. б. природно богатство, благо као 

извор сировина и потрошних средстава: 

природна добра, потрошна добра. в. 

материјални производ људског рода, роба: 

потрошња добара, размена добара, 

инвестициона добра. 

догађај м (обично мн.) сплет значајних 

појава, збивања у животу друштва или 

појединца који чине неку целину. 

договор м (обично мн.) разговори ради 

споразума о неком питању, преговори. 

догонци м мн. покр. време кад се стока 

враћа с паше. 

додола ж мн. 1. етн. народни обичај у неким 

деловима југоисточне Европе, у којему 

учесници (обично девојке) у време суше иду 

од куће до куће, прскају се (или бивају 

прскани) водом и певају нарочите песме 

молећи се за кишу. 

2. покр. временски период од почетка маја 

до половине августа, када додоле иду по 

кућама. 

дојачићи м супл. мн. од дојаче. 

доколена и доколена ијек. докољена и 

докољена ж покр. (обично у мн.) в. 

доколеница (а). 

доколеница (доколеница) ијек. 

докољеница (докољеница) ж (обично у мн.) 

а. сукнени или кожни омотач за ногу, од 

колена до чланка, камашна. б. чарапа која 

допире до колена. 

доколенка и доколенка ијек. докољенка и 

докољенка ж (обично у мн.) 1. покр. а. в. 

доколеница (б). б. чизма која допире до 

колена. в. заштитни омотач који се 

ставља коњима на ноге. 

2. индив. (у придевској служби, уз именицу 

долама) који досеже до колена. 

Долови и Долови м мн. име многих места у 

нашој земљи. 

Доломити м мн. планински венац у 

источним Алпима у Италији.  

Дољани м мн. име многих места у нашој 

земљи. 

домар, -ара и домар, -а м (вок. домару и -

аре) (обично мн.) члан породице, укућанин. 

домаћи, -а, -е (у именичкој служби, обично 

мн.) м а. (ретко и ж) члан породице, 

укућанин (укућанка). б. спорт. припадник 

клуба на чијем се терену одиграва нека 

утакмица. в. мит. покр. кућни дух. 

домина (домина) ж мн. (тал. domino) врста 

друштвене игре у којој се употребљава 

одређен број правоугаоних плочица (обично 

од дрвета или кости) са различитим бројем 

тачака на једној страни. 

доњани м мн. (дијал. дољњани) покр. доњи 

део насеља (села, вароши, краја и сл.). 

доњиште (дијал. дољниште) с покр. (обично 

мн.) стопало од чарапе. 

допалице м и ж мн. покр. они који се 

допадају, свиђају једно другом. 

дослари, -ара м мн. (тур. dostlar, мн. од dost) 

покр. пријатељи, блиски људи. 

достави, достава м мн. покр. део кратке 

женске кошуље око струка, оплећак. 

достегнице ж мн. покр. гаће, чакшире које 

досежу до стегна, кратке гаће, чакшире. 

драгани м мн. нераспр. мушкарац и жена 

који се воле, љубавни пар. 

драгаче ж мн. покр. врста колица од 

летава. 
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дражи ж мн. лепе, привлачне особине или 

појаве; привлачне особине жене, елементи 

женске лепоте. 

дракониди м мн. астр. ројеви звезда 

падалица чији је радијант у сазвежђу Змаја.  

драмалук м (обично мн.) покр. 1. драмлија, 

крупно оловно зрно. 

2. врста вунених чарапа. 

дрангулија ж (обично у мн.) 1. ир. а. 

предмет без вредности, јефтина, 

непотребна ствар. б. мали украс, ђинђува, 

привесак. 

2. безначајна ствар, глупост, тричарија. 

дранци м мн. покр. рите, траље, дроњци. 

драње ж мн. покр. в. дранци. 

драпе ж мн. покр. в. дранци. 

драперија и драперија ж (чешће у мн.) 

набрана, обично квалитетна и тешка 

тканина која служи као декор (као завеса, 

на оделу и др.); у сликарству таква 

тканина, најчешће у позадини, 

представљена нарочитом техником. 

драти м мн. покр. талог, дрождина (при 

топљењу и цеђењу воска). 

драчевиле ж мн. покр. виле које служе за 

подухватање и преношење драче. 

драчовиле ж мн. покр. в. драчевиле. 

дрварка ж мн. покр. кола за превоз дрва. 

дрвењак, -ака м (обично у мн.) дрвена 

ципела; обућа са дрвеним ђоном. 

дрва и дрвета с покр. а. (дрвета) даске што 

се стављају изнад мртваца кад се леш без 

ковчега положи у раку. б. вешала. в. ир. в. 

гајде (1). 

дрвобушац, -шца м и дрвоједац, -јеца м 

зоол. у мн.: породица инсеката 

тврдокрилаца Xylophaga, који живе у 

дрвеном делу стабла или дрвеној грађи и 

хране се дрветом, дрвоточци (у јд.: такав 

инсект).  

дрволаз м зоол. у мн.: змије које пузе по 

дрвећу и хране се птичијим јајима 

Colubridae (у јд.: таква змија).  

дрвоточац и дрвоточац, -чца м зоол. а. у 

мн.: породица лептира Cossidae, чије 

гусенице (ларве) буше ходнике у 

дрвубелогоричних (листопадних) стабала (у 

јд.: такав лептир). б. у мн.: породица 

инсеката тврдокрилаца Anobiidae, који 

живе као паразити на обрађеном дрвету 

(даскама, гредама, старом дрвеном 

намештају), а ређе на стаблима, изједајући 

их и претварајући у ситан, брашнаст прах, 

црвоточину (у јд.: такав инсект 

тврдокрилац).  

дрвца и дрвца с мн. дрва за огрев. 

дреаћи м мн. покр. похабано, поцепано 

одело.  

древност, -ости ж (обично мн.) стара 

културна тековина, старина, стари 

споменик и сл. 

дрегија ж (обично мн.) покр. пиктијасто 

парче усирене крви или какве друге 

течности.  

дред-локне ж мн. врста фризуре са 

увојцима у стилу старе афричке традиције, 

типична фризура реге-певача.  

дреја ж (обично у мн.) в. дреха (а). 

дрејица ж (обично у мн.) дем. од дреја. 

Дреновци, -оваца м мн. име више места у 

нашој земљи. 

дрењани м мн. покр. браћа која се воле и 

пазе. 

дреха (дијал. дреја) ж покр. (обично у мн.) 

а. одело, хаљине; део одела. б. кошуља. 

дрешљак, -ака м презр. покр. (обично у мн.) 

хаљине; део одела. 

дрнда с мн. покр. дрндало. 

дрндалица ж (обично мн.) покр. украс за 

божићни колач, начињен од спирално 

извијене тамбурске жице и цветића 

израђених од бела теста. 
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дрндолија ж (обично у мн.) дрангулија. 

дрњголица и дрњгуљица ж (обично у мн.) 

покр. дрангулија. 

дрњчуле ж мн. покр. ситнице, тричарије. 

дрњчулице ж мн. покр. дем. од дрњчуле. 

дробељи ж мн. покр. иситњена и испржена 

џигерица заливена лојем или машћу. 

дробина ж (ген. мн. дробина) (понекад мн.) 

дроб.  

дробњаци м мн. покр. зоол. ситне цревне 

глисте Helminthes. 

Дробњаци м мн. племе и област у Црној 

Гори, углавном источно од планине 

Дурмитора. 

дрожда (дрожда) ж (понекад мн.) заст. и 

покр. в. дрождина (1, 3).  

дрождина ж (ген. мн. дрождина) (понекад 

мн.) 1. а. оно што се сталожи на дну суда 

при преради, цеђењу, одливању, откувавању 

(талог, комина, восковарина и сл.); 

издробљена, кашаста маса. б. в. дрозга
1
 (а). 

в. ситни остаци, отпаци.  

2. фиг. а. негативни заостаци прошлости. 

б. ружни, безвредни делови, елементи, 

примесе нечега; полусвет, олош. в. домаће 

тло, земља предака. 

3. семење и унутрашњи меки делови тикве, 

бундеве, диње и сл.  

4. а. ситно, густо растиње, густиш, 

честар. б.: Дрождина [је] … шкрип или 

процијеп у грматој пећини. 

дрозга ж (понекад мн.) а. минерална смеса 

која се одваја, одлива при топљењу метала, 

шљака; љуске, опиљци који настају при 

ковању гвожђа. б. водени нанос, муљ, 

шљунак; стена настала од наноса, шљунка.  

дрозд м зоол. у мн.: породица птица 

певачица мелодичног гласа Turdidae, из реда 

врапчарки, у коју спада истоимени род 

Turdus, затим кос, славуј, црвендаћ и др. (у 

јд.: птица певачица из те породице). 

дроња ж (ген. мн. дроња) (обично у мн.) в. 

дроњак. 

дроњак, -њка м (ген. мн. дроњака) (чешће у 

мн.) а. подеран, похабан, потпуно или 

делимично отцепљен комад неке тканине, 

рита, крпа; безвредан остатак неке 

хаљине, изанђао, поцепан део одеће, прња. 

б. крај, трак, прамен нечега искрзаног или 

расутог, нецеловитог. в. (обично у мн.) 

кончаст делић, грумуљица нечег иситњеног 

(теста у супи, сира у сурутки и сл.). 

дропа ж (чешће мн.) покр. врста двонитног 

платна. 

дропе ж мн. покр. ниска, ђердан од 

лоптастих ђинђува од стакла. 

дропине, дропина ж мн. покр. дроп, 

измуљано грожђе. 

дропља ж зоол. у мн.: породица крупних и 

дугоногих степских птица вивчарица 

Otididae (у јд.: птица из те породице).  

дропуљине ж мн. покр. дроп. 

други, -а, -о мн. (често и у им. служби) сви 

остали. 

дрхтавци м мн. (јд. дрхтавац) калк рлг. 

квекер, припадник једне протестантске 

верске секте у Америци и Енглеској. 

дрхтавице ж мн. покр. в. дрхталице. 

дрхталице ж мн. покр. јело од искуваних 

делова меса (најчешће ногу и делова главе) 

који се оставе да се охладе и стегну заједно 

са соком, пиктије, хладетина; пиктијаста 

посластица од воћа. 

дрхтачи м (јд. дрхтач) рлг. дрхтавци. 

дрхтуља и дрхтуљке ж зоол. у мн.: рибе из 

фамилије Torpedinidae, којој припада подред 

риба дрхтуље (у јд.: риба из те фамилије).  

дрхче, дрхча ж мн. и дрхчевина ж покр. в. 

дрхталице. 

дрча ж (често у мн.) покр. ружно, рђаво 

време; снег са кишом, лапавица. 

дрче, дрча ж мн. покр. в. дрхталице. 

дрчеле ж мн. покр. в. дрхталица. 
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дубина ж (често у мн.) место, простор на 

већем растојању, на већој удаљености 

испод површине нечега: изгубити се у 

дубини мора. 

дубиоза с мн. (ређе ж) (према лат. dubius) 1. 

нешто неизвесно, несигурно, сумњиво. 

2. фин. и банк. сумњиво потраживање, 

несигурна наплата каквог дуга. 

дугајлице ж мн. покр. врста веза. 

дугаљице ж мн. покр. в. дугајлице. 

дугареле ж мн. покр. в. дугајлице. 

дугмићи м мн. врста дечије друштвене 

игре.  

дуговратка ж зоол. у мн.: фамилија 

инсеката Rhaphidiidae дугачког врата и 

равних мрежастих крила (у јд.: инсект из 

те фамилије).  

дугоживац, -ивца м зоол. у мн.: скупина 

ситних инсеката чланконожаца Tardigrada, 

који годинама могу преживети осушени, у 

стању анабиозе (у јд.: такав инсект).  

дугокрилка ж зоол. у мн.: птице пловуше 

дугих крила из рода Longipennes (фамилија 

Natatores) (у јд.: птица из тога рода).  

дугопрсташ, -аша м зоол. у мн.: животиње 

дугих прстију Macrodactylii (у јд.: таква 

животиња).  

дугорела ж (обично мн.) покр. врста 

народног веза. 

дугорепац, -пца м зоол. (обично мн.) врста 

дуготрбог рака из ф. Macruridae. 

дуготицалац м зоол. у мн.: покр. назив за 

инсекте двокрилце који имају дугачке пипке, 

сисала, тицаљке (стризибубе, комарци, 

мушице и сл.), Cerambycidae, Nematocera (у 

јд.: такав инсект). 

дуда ж покр. (обично мн.) в. дудук, оно што 

је издуженог, округластог облика и шупље.  

дуде, дуда ж мн. покр. в. гајде. 

дудице ж мн. покр. дем. и хип. од дуде. 

дудла (дудла) ж покр. (обично мн.) в. дуда 

дужница ж покр. (обично мн.) уздужна, 

бочна страна на лествицама. 

дукат м (ген. мн. дуката) (тал. ducato) 

(обично у мн.) новац уопште, благо. 

Дуке ж мн. Дукља. 

дуљине ж мн. шатр. хаљине, одећа. 

думани м мн. (дијал. думанови) (тур. 

duman) покр. измишљотине, претварања. 

думанлије ж мн. (тур. tuman) покр. широке 

шалваре или димије. 

думењаци м мн. покр. грађевински 

материјал, грађа за зидање кућа. 

дуовир, -ира м (обично у мн.) ист. један од 

двојице чланова у нарочитим одборима за 

надзор над појединим јавним радовима (у 

старом Риму). 

дуплоножац, -ошца м зоол. у мн.: стоноге 

из реда Diplopoda, код којих сваки чланак 

има по два пара ногу (у јд.: стонога из тога 

реда).  

дупљар, -ара м зоол. у мн.: морске 

животиње из кола Coelenterata, просте 

грађе са радијално симетричним телом, 

које сачињава само једну дупљу са једним 

отвором, помоћу којег обављају основне 

животне функције (у јд.: таква 

животиња).  

дупчићи м мн. велики коров Spiraea 

ulmifolia. 

дуће ж мн. покр. врста шара на плетиву. 

дућме ж мн. покр. врста великог коша од 

испреплетеног прућа, за превожење жита; 

такав кош као мера за жито. 

дух, духа м (обично у мн.) човек, личност 

као носилац интелектуалних, емотивних и 

моралних, карактерних особина: јаки 

духови, умни духови, узбудити духове. 

Духови, Духова и Духова (Духови, -ова) м 

мн. (дат. Духовима и Духовима (Духовима)) 

(дијал. Дуови, Дови) цркв. покретни 

хришћански празник који се слави педесети 

дан по Ускрсу, Тројице.  
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Дучаловићи м мн. село у чачанском крају. 

душмани м мн. (тур. düşman) покр. ситне 

варнице. 

душманица и душманка (душманка) ж 

(обично мн.) вештица.  

душница ж (ген. мн. душница) (обично мн.) 

анат. а. в. бронхија. б. в. душњак (1в). 

душњак, -ака (душњак, -а) м а. (обично у 

мн.) уска цев, уски канал за дисање код 

инсеката. б. (обично мн.) в. бронхија. 

Ђ  

ђаволи м мн. хирови, мушице.  

ђаконија ж (обично у мн.) одабрано јело, 

посластица: јести ђаконије. 

ђапи ж мн. (ген. ђапи, дат., инстр. и лок. 

ђапима) покр. губица, жвале, чељусти. 

ђенерали м мн. бот. зељаста биљка 

Centranthus ruber из ф. Valerianaceae.  

ђетићи м мн. навијачи подгоричке 

Будућности.  

ђидије ж мн. заст. (у нар. песми) парадна 

кола са више коња. 

ђиђа ж (обично мн.) покр. гигаља. 

ђинарчић м (обично мн.) покр. ситан украс 

од коситера у виду новчића. 

ђинђири м мн. покр. звонцад на узди, 

прапорци. 

ђинђува (ђинђуха) ж (обично у мн.) мађ. 

стаклено, пластично и сл. зрно које се 

употребљава каоукрас (обичноунисци, 

огрлици, на везу и сл.), перла. 

ђинђувица (ђинђухица) ж (обично у мн.) 

дем. од ђинђува (ђинђуха). 

ђинђушица ж (обично у мн.) дем. од 

ђинђуха. 

ђоза и ђоза ж покр. (обично мн.) стара, 

изношена ципела или чизма. 

ђозаре ж мн. (према тур. göz, отвор) 

панталоне, чакшире (обично тесне, са 

отворима уместо џепова). 

ђозла ж (обично у мн.) подр. покр. старе 

ципеле; исп. ђоза. 

ђозлук
1
 ж (обично мн.) (ген. мн. ђозлука) 

(тур. gözlük) покр. 1. наочари. 

2. сочиво у догледу, дурбину. 

ђозлук
2
 м (обично мн.) (ген. мн. ђозлука) 

(према тур. tozluk) покр. а. в. доколеница (а). 

б. гајтан или врпца којом се везују широке 

чакшире испод колена, подвезица. 

ђулови м мн. (тур. gül) покр. врста шаре у 

облику руже на ћилимима или прегачама.  

ђулари, ђулара м мн. покр. врста јела од 

беланаца и масла; исп. ђунлари. 

ђулићи м супл. мн. од ђуле. 

ђулнари м мн. (тур. gülnar, наров цвет) 

покр. в. ђунлари. 

ђул-усне ж мн. румене усне. 

ђунлари м мн. покр. врста слатког јела: 

лоптице направљене од пшеничног скроба 

(нишесте) и беланцета од јаја, заливене 

шербетом. 

ђунларчићи м мн. покр. врста слатког 

јела, лоптице од теста, скуване у млеку и 

маслу и заливене шербетом; исп. ђунлари. 

Ђурђеви Ступови (Стубови) м мн. а. 

порушени манастир у Србији, код Новог 

Пазара. б. манастир код Иванграда. 

ђурђевштина ж (често мн.) покр. обичај да 

се уочи Ђурђевдана или на сам Ђурђевдан у 

зору обилазе поља и бере врба. 

ђуџије ж мн. покр. нити од козје длаке, 

кострети на разбоју. 

Е  

ебге ж мн. покр. в. егбе. 

евентуалија с мн. в. евентуалије. 

евентуалије ж мн. а. могући, непредвиђени 

случајеви, непредвиђене ствари, околности 
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које се могу догодити: имати у виду све ~. 

б. споредне, непредвиђене ствари које се 

могу појавити као последња тачка дневнога 

реда неког састанка, скупа.  

европеид, -ида м антроп. у мн.: припадници 

беле људске расе, која се одликује светлом 

бојом коже, меком косом, високим равним 

челом и др. (у јд.: припадник те расе).  

егбе, егба ж и егбета, егбета с мн. (тур. 

heybe) хегбе, бисаге. 

егзеквије ж мн. (лат. exsequiae) кат. свечане 

задушнице; помен. 

егзерциција ж (обично у мн.) (лат. exercitio) 

кат. духовна вежба за време великог поста. 

егија ж (обично у мн.) (ген. мн. егија) (тур. 

eğiç, грбина) а. полукружна пречага 

прикована са унутрашње стране за дно и 

бокове чамца или лађе, ребро у лађе. б. део 

конструкције лађе или чамца за коју су 

причвршћена ребра. 

еја ж зоол. у мн.: род дневних птица 

грабљивица Circus из реда соколовки 

(Falconiforemes), које нападају водену 

дивљач (у јд.: птица из тога рода). 

екскрет, -ета м лат. биол. (обично у мн.) 

производ размене материја који тело 

излучује природним путем, излучевина.  

екстремитет, -ета м анат. (обично мн.) 

орган који се највише одваја од централних 

делова тела, уд (рука, нога). 

елба ж (обично у мн.) (тур. heybe) покр. в. 

бисага. 

елбета ж (обично у мн.) покр. в. бисага. 

елемен а т, -нта м (ген. мн. елемената) (лат. 

elementum) (обично мн.) 1. људска група 

(ређе појединац) као чинилац у неком 

друштву, друштвеним односима и 

збивањима. 

2. природна сила, стихија; непогода, 

невреме. 

3. основна, битна знања; основа; полазна 

тачка.  

4. (мн.) прибор за добијање електричне 

енергије хемијским путем: галвански 

елементи, Волтини елементи. 

елитре ж мн. (грч. elytron) зоол. горња 

крила код неких врста инсеката. 

елф м (ген. мн. елфа) (нем. Elf) (обично у 

мн.) мит. ваздушасто натприродно биће, 

дух природе, обично благонаклон према 

људима, вилењак (првобитно у германској 

митологији). 

ељбета, ељбета с мн. покр. в. бисага; исп. 

егбета. 

ељдовине ж мн. покр. ељдиште, земљиште 

на коме се сеје хељда. 

емелија ж (обично у мн.) покр. в. еменија. 

еменија ж (обично мн.) покр. в. јеменија, 

врста лаких, плитких ципела. 

еменлија ж (обично мн.) покр. в. еменија. 

емерлија ж (обично мн.) покр. в. еменија. 

емоција ж лат. (обично у мн.) а. псих. један 

од елемената психичког живота, пријатно 

или непријатно доживљавање праћено 

одређеним физиолошким променама и 

различитим понашањем. б. осећање 

уопште; појачано осећање, узбуђење: јаке 

емоције, предати се емоцијама, немати 

никаквих емоција. 

емулгатор м лат. (обично у мн.) материја 

која повећава, повисује стабилност 

емулзије. 

енгаће ж мн покр. в. енгечи. 

енгечи м мн. (тур. yengeç, рак) гвоздена 

кука која служи за спајање већих предмета, 

скоба, пијавица, кламфа. 

енџе и енџије ж мн. (тур. inci) бисер. 

еолити м мн. грч. геол. камени предмети из 

терцијера, камено оруђе првобитних људи. 

епакта с мн. и епакти м мн. (ген. мн. 

епакта) (грч. epaktos) број дана од 

последњег младог месеца до неког одређеног 

дана (обично до календарске нове године). 



 

377 
 

епифит, -ита м и епифита ж (обично мн.) 

(грч. epi + phyton) бот. биљка која живи на 

деловима других биљака али од њих не узима 

храну. 

епифит, -ита м и епифита ж (грч. epi + 

phyton) бот. у мн.: биљке које живе на 

деловима других биљака, али не узимају 

храну од њих (у јд.: таква биљка). 

ерата с мн. непром. (према лат. errare 

грешити) штампарске грешке, списак 

штампарских грешака који обично долази 

на крају књиге. 

ерберечке ж мн. заст. и покр. врста дечје 

игре у којој се деца поделе у две групе па се 

узајамно дозивају и мењају места. 

ерделије ж мн. покр. врста гаћа; исп. 

ердерлије. 

ердерлије ж мн. (према тур. ejder, аждаја) 

метална копча на чакширама или другим 

деловима мушке ношње, у облику змаја или 

змије.  

еритњаци м мн. шатр. слава; свечари. 

еритроцит, -ита м грч. (обично у мн.) анат. 

црвено крвно зрнце.  

ерћелије ж мн. покр. врста тока. 

ерцл м (обично мн.) варв. горњи део ципеле, 

лице (без врха). 

еспадрила ж (обично у мн.; ген. мн. 

еспадрила) (фр. espadille) врста ципеле чији 

је горњи део обично од платна, а доњи од 

канапа. 

естер м (обично у мн.) грч. хем. једињење 

алкохола и киселине.  

етезије ж мн. (према грч. etesiai) северни 

летњи ветрови у области Средоземног 

мора. 

етер и етер м грч. хем. у мн.: органска 

једињења, анхидриди алкохола код којих су 

два алкила везана преко кисеоника, 

течности посебног мириса које су 

нетопљиве у води (у јд.: такво једињење).  

еулогије ж мн. (грч. eulogia) цркв. освећени 

хлебови, проскурице. 

еупатриди м мн. (јд. еупатрид, -ида) грч. 

ист. припадник родовског племства, 

аристократије код старих Грка.  

ефекти, ефеката м мн. (лат. effectus) 1. мн. 

звуци, шумови и друга вештачка звучна 

средства која дочаравају звучне природне 

појаве (у радиотехници, телевизији, филму 

и сл.). 

2. мн. а. банк. и трг. хартије од вредности, 

новчани вредносни папири (менице, акције, 

обвезнице, срећке и сл.). б. покретна 

имовина, имање, пртљаг. 

ефектив, -ива м (обично у мн.) стварно 

бројно стање једне војне јединице, 

оружаних снага, стваран, постојећи број 

радника и сл., потенцијал којим се 

располаже: борбени ефективи.  

ефектива ж (обично у мн.) в. ефектив.  

ефелиде ж мн. ефелиди м мн. (грч. 

ephelidis) пеге на лицу које изазива сунце, 

жућкасте пеге, мрље по телу. 

ефемере ж мн. (грч. ephemere) зоол. инсект 

водени цвет Ephemerida који се у летње 

дане јавља око вода у читавим ројевима и 

живи неколико часова. 

ефемериди м мн. и ефемериде ж мн. а. 

новине, периодични списи. б. астр. годишњак 

у који се уносе подаци о променама у 

кретању небеских тела. 

ефети м мн. (грч. efetai) ист. судије у старој 

Атини који су судили за убиство. 

ехинодерм и ехинодермит, -ита м зоол. у 

мн.: бодљари; (у јд.: такав бескичмењак). 

Ж  

жаба ж зоол. у мн.: систематски назив за 

водоземце Ranidae (у јд: такав водоземац).  

Жабари м мн. варошица у Поморављу, 

источно од Велике Плане.  

жабар м (обично у мн.) покр. врста 

опанака. 
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жабица ж 1. (обично у мн. уз реч „правити“) 

одскакивање баченог пљоснатог каменчића 

од површине воде. 

2. (мн.) мале дерезе, направа за лакше 

кретање по залеђеним површинама. 

3. (обично мн.) анат. заст. а. в. крајник, 

tonsilla. б. жлезда на врату glandula 

cervicalis. 

4. (понекад мн.) мед. и вет. нар. а. запаљење 

лимфних жлезда на врату, lymphadenitis 

colli. б. оток на доњој страни језика услед 

затвореног канала подвиличне жлезде, 

ranula. в. оспа по устима, stomatitis aphtosa. 

г. сточна болест која настаје услед тога 

што се животиња преједе сирове детелине 

или друге сличне траве па се надме. 

жабра ж (обично мн.) (рус. жабра) зоол. 

заст. в. шкрга, орган на који дишу рибе и 

неке друге водене животиње. 

жаготина ж (обично мн.) покр. 

струготина, пиљевина. 

жагра ж (најчешће мн.) део плуга или 

воловских кола састављен од двеју дашчица 

у средини повезаних клином, које спајају 

руду са јармом. 

жалаварди м мн. заст. шалваре, широке 

панталоне које носе муслиманске жене. 

жалка мн. бот. в. медуника Pulmonaria 

officinalis. 

жалузије и жалузине ж мн. (фр. jalousie) 

решеткасти капак или врста завесе на 

прозору, од танких дашчица или лаког 

метала, која штити од сунца и омогућава 

проветравање просторија, шалон. 

жалукатре ж мн. покр. в. жалузије. 

жапка ж покр. 1. (обично мн.) в. жабица 

(4а). 

2. (обично мн.) оков на крајевима осовине 

кола.  

жаре ж мн. (тал. giara) покр. назив за игру. 

жарт м (обично мн.) жар, полни нагон. 

жбаји м мн. пом. попречно постављене 

дебеле греде на броду. 

жбица ж (обично у мн.) део на точку 

запрежних и сл. кола у виду пречаге (дрвене 

или металне) који спаја наплатак с 

главчином, палац.  

жвале ж мн. (ретко у јд.) 1. метални део 

узде који се ставља коњу у уста изнад 

језика, ђем.  

2. а. обољење слузокоже на угловима усана. 

б. слуз, бале из уста.  

3. в. жвало, чељуст, уста.  

жвалице, -ица ж мн. дем. од жвале.  

жвало с (често мн.) 1. а. жвале. б. необ. 

грло, гркљан. 

2. покр. отвор, отворени крај. 

3. ждрело; кланац. 

жваља ж (обично мн.) 1. жвале. 

2. необ. в. жвало (1б). 

жганци, жганаца м мн. јело од куваног 

кукурузног брашна преливеног млеком или 

врелом машћу; качамак, палента.  

жгањци м мн. в. жганци. 

ждрван м и ждрвањ м (у мн. и ж) (чешће 

мн.) покр. в. жрвањ (1, 2). 

ждребац, -епца ијек. ждријебац, -ијепца м 

(вок. ждрепче ијек. ждријепче; ген. мн. 

ждребаца ијек. ждријебаца) (обично мн.) 

покр. а. један од два међусобно везана 

балвана у сплаву. б. део воденице, попречна 

дрвена греда на којој је лежиште за доњи 

крај вретена. 

ждрмњи, ждрмања м и ж мн. покр. жрвањ. 

железа и жељеза с мн. гвожђе, кљуса, 

ступица (замка за хватање дивљачи).  

желесца с мн. покр. кљуса, клопка за 

хватање мишева или птица. 

желеца с мн. покр. в. желесца. 

желудац, желуца м (ген. мн. -удаца) 

(обично мн.) мед. нар. болест стомака 

праћена грчевима, трбобоља, струна, вија. 

женик, -а и женик, -ика м (мн.) младожења 

и невеста, младенци, млад брачни пар. 

жењаци м мн. покр. младенци. 
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живац, -вца м (ген. мн. живаца) (најчешће 

мн.) фиг. у разним изразима и обртима реч 

за означавање психичког живота одн. 

његових манифестација а. психичко стање 

уопште. б. (обично у контексту који значи 

ремећење, попуштање, губљење) добро, 

здраво, уравнотежено психичко стање, 

душевни мир. в. (често са додатком који 

значи чврстину и сл.) стрпљење, 

издржљивост, хладнокрвност, способност 

владања собом. г. (често са додатком који 

значи напрезање) стање узнемирености, 

узбуђености. д. (често са додатком који 

значи слабост и сл.) склоност узбуђивању, 

плашењу, преосетљивост, раздражљивост. 

живиљићи м мн. само у загонеци: прасад, 

прасци. 

Живинице ж мн. место у БиХ. 

живица (живица) ж 1. мед. нар. мн. 

шкрофуле, отечене лимфне жлезде на 

врату; шкрофулоза.  

2. (обично мн.) покр. зализак, бакенбарт, 

зулуф. 

живорићи м мн. само у загонеци: прасад. 

живуљићи м мн. у загонеци: прасад, 

прасци. 

жиг м (лок. жигу; мн. жигови и жигови, 

заст. жизи) 1. (обично у мн.) оштар, 

краткотрајан бол у неком делу тела који се 

обично понавља, пробад. 

2. (обично у мн.) зоол. код инсеката отвор 

кроз који улази ваздух у органе за дисање, 

stigma. 

жигавац (жигавац), -авца м (обично у мн.) 

жиг, пробад. 

жижоле ж мн. бот. покр. врста ситног 

пасуља, граха Phaseoulus vulgaris.  

жижуле ж мн. бот. покр. чичимак Zizyphus 

jujuba.  

жиле ж мн. покр. ракље у процепа на брани.  

жилке ж мн. покр. риб. покр. узице на 

рибарској мрежи по којима се осети кад 

риба уђе у мрежу. 

жиљњак м (обично у мн.) покр. наруквица 

за утопљавање руке изнад шаке, горњиште 

рукавице. 

жиока ж (дат. жиоци) (обично у мн.) 

шкржни листићи код рибе. 

житарица и житарица ж (обично у мн.) 

назив за жито сваке врсте, које служи за 

исхрану, цереалије. 

житије и житије с (ген. мн. житија) (обично 

у мн.) покр. жито, житарице. 

Житомислићи м мн. место код Мостара.  

жлебина ијек. жљебина ж (обично у мн.) 

покр. месо око зуба, десни; вилица. 

жлезда ијек. жлијезда (непр. ек. и ијек. 

жљезда ијек. жљијезда) ж (обично у мн.) 

мед. нар. назив за разна обољења, која се 

манифестују повећањем, отицањем жлезда 

(шкрофулоза, запаљење крајника и др.). 

жличаре ж мн. зоол. назив за рибе које 

имају кљун у облику жлице, кашике. 

жљездине ж мн. (ијек.) покр. жлездавост. 

жљезница ж (ијек.) (обично у мн.) покр. 

оспица, раница која се јавља код мале деце 

по глави. 

жмара ж (ген. мн. жмара) покр. (обично у 

мн.) неотопљени комад који остане при 

топљењу масног ткива, чварак; исп. 

жмарак, жмире. 

жмарак, -рка м (ген. мн. жмарака) (обично у 

мн.) 1. в. жмарац. 

2. покр. в. жмара (1). 

жмарци м мн. боцкање испод коже, трнци; 

језа.  

жмире ж мн. (ген. мн. жмира) покр. талог 

који остане после топљења кајмака или 

масла. 

жмирићи м мн. покр. жмирице. 

жмирице ж мн. покр. врста конављанског 

веза. 

жмиркавице ж мн. индив. жмиркаве очи. 

жмирке, жмирака ж мн. покр. в. жмирице. 
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жмирци м мн. (ген. жмираца) светлаци, 

привидне светлосне варнице које настају у 

чулу вида од удара, замора, јаре и сл. 

жмуре, жмура ж мн. покр. чворновате 

даске. 

жокља ж (обично у мн.) покр. прљава, 

неуредна женска сукња. 

жолва ж (обично у мн.) (према тал. scrofola) 

покр. в. шкрофула, туберкулоза лимфних 

жлезда, хронично туберкулозно запаљење 

вратних жлезда. 

жрмањ, -мња м и жрмље, -маља ж мн. покр. 

жрвањ. 

жуберци, жуберака м мн. покр. врста чипке 

рађене иглом. 

жужња ж (обично у мн.) покр. кожни каиш 

за опасивање.  

жути м мн. (у именичкој служби) навијачи 

сплитске Југопластике.  

жутиљача ж (обично у мн.) покр. чарапа на 

којој преовлађује жута боја. 

жутовојка ж (обично мн.) врста чизме 

жутих сара (у средњовековној одећи). 

жуч, жучи ж (лок. жучи) (ређе м) вет. 

(обично мн.) отоци на зглобовима или око 

тетива код стоке (обично код коња) 

настали услед напрезања и истегнућа 

тетива или због уганућа зглобова. 

жучњак и жучњак м мед. (обично мн.) 

чврста материја која настаје таложењем 

холестерина, жучних боја и креча у жучној 

бешици, жучни каменац; обољење изазвано 

присуством каменца у жучној бешици и 

жучним каналима, cholelythiasis. 

 

З  

забранци, забранака м мн. покр. врста веза. 

забрдњача (забрдњача) ж покр. назив за 

разне делове разбоја (обично мн.): На брду 

од разбоја два најдебља зупца један с једне, 

један с друге стране зову се забрдњаче. 

забрци, забрка м мн. покр. в. зализак (1). 

забрчњаци, -ака м мн. покр. в. зализак (1). 

завезице ж мн. покр. окови за руке, лисице. 

Завидовићи м мн. место у Босни, на ушћу 

Криваје у реку Босну, у зеничком крају. 

завојци м мн. 1. риб. покр. струк удице. 

2. покр. залазак, смирај (сунца). 

завртаче ж мн. покр. врста мотива у 

народном везу. 

заграднице ж мн. покр. дрва која сељаци 

терају у град ради продаје, облице, врљике. 

загребенке, -енака ж мн. и загребенци, -

ебенаца м мн. покр. остаци вуне, кудеље и 

сл. који се при гребенању задрже међу 

зупцима. 

загребуља ж (обично мн.) назив који је А. 

Шеноа дао једној серији својих фељтона. 

загрепци, -ебака м мн. покр. в. загребенци. 

загубице ж мн. покр. плитке огреботине, 

зарези у кожи које је сасвим не просецају. 

загушљивац, -ивца м (често у мн.) вој. 

бојни отров који надражује органе за 

дисање. 

задњишта с мн. покр. задњи точкови 

заједно са колском осовином на запрежним 

колима. 

задушнице и задушнице ж мн. цркв. дан 

посвећен мртеима; служба, миса за 

покојника.  

зажвани м мн. покр. нарочито обољење, 

оток, поднадулост десни у оваца и коња.  

зазирци и зазирци, -ирака м мн. покр. 

коњски наочњаци. 

зазубине ж мн. покр. в. зазубице (1, 3). 

зазубице ж мн. 1. а. вет. болесне израслине 

које домаћој животињи нарасту око зуба, 

запаљење, оток десни, gingivitis; назив за 

разна слична обољења слузокоже и ткива у 

устима животиње. б. фиг. жудња, 

похлепност. 

2. покр. делови хране који западну за зубе. 
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3. покр. вуна (кудеља и сл.) која остане на 

гребенима после извлачења власи. 

зазубнице ж мн. покр. в. зазубице (1). 

зазубничине ж мн. покр. в. зазубице (1). 

зазупци, зазубаца м мн. покр. в. зазубице 

(3). 

заигле ж мн. (ген. мн. заигала) покр. в. 

заиглица. 

заиглица ж (понекад мн.) покр. врста 

поруба у везу. 

заимњаци м мн. вар. мартовски дани у 

којима влада невреме са лапавицом (за које 

се каже да их је март позајмио од 

фебруара).  

зајамници и зајамници м мн. нар. в. 

заимњаци. 

зајемци, зајемака м мн. нар. в. заимњаци. 

зајменици м мн. покр. а. нар. в. заимњаци. 

б. врста града, циганчићи. 

заклопке и заклопке ж мн. покр. заструг, 

врста посуде са поклопцем. 

законице ж мн. покр. општи назив за разне 

врсте колача који се месе на Бадњи дан. 

закос м (обично у мн.) место на коме се 

почиње косити. 

залагач, -ача м (обично мн.) покр. комад 

сукна за подметање у опанке, обојак. 

зализак, -ска м 1. (обично у мн.) брада и 

коса на образу испред ува, бакенбарт, 

зулуф. 

2. (обично у мн.) косом необрасли или 

оћелавели део главе између предњег дела 

чела и слепоочнице. 

залице ж мн. мед. в. велике богиње (под 

богиње изр.). 

залогајци м мн. агр. покр. врста крушке. 

залупци, -пака м мн. покр. дрвени судови у 

којима се држе разне намирнице. 

заљубљеници м мн. а. мушкарац и жена 

који су заљубљени, љубавни пар. б. онај који 

је испуњен љубављу према нечему, 

приврженик, обожавалац. 

зановетница ијек. зановјетница (некњ. 

ијек. зановетница) ж мн. покр. зановетна 

шикара, зановетина. 

заноктица ж (обично мн.) а. кожица при 

корену нокта. б. мед. зацепљена кожица 

око нокта. в. мед. гнојаво запаљење ткива 

око нокта Paronychia.  

заобразац, -асца м (обично у мн.) нераспр. 

брада пуштена на горњем делу образа од 

уха наниже; исп. бакенбарт. 

западњак и западњак (западњак) м (обично 

мн.) западноевропски народи. 

Западњаче ж мн. заст. Велика Кола. 

запамћење с (чешће у мн.) оно што је 

остало у памћењу, сећању; успомена 

(обично прибележена); мемоари. 

заперак и заперак, -ерка м (обично у мн.) 

покр. клин углављен у осовину воденог кола. 

запис м (обично у мн.) опис догађаја 

изложених хронолошким редом, хроника; 

мемоари, дневник. 

записак и записак, -ска м (обично у мн.) в. 

запис. 

записићи м мн. покр. плод тарчушка 

Capsella bursa pastoris. 

запојак, -ојка м (обично мн.) етн. покр. 

весеље, гозба поводом веридбе, заручења. 

запонац, -онца м (обично у мн.) доњи, 

нашивени део рукава кошуље на коме се 

налазе дугмета или сл. којима се спајају 

растављени делови рукава. 

запунак и запунак, -унка м покр. (обично у 

мн.) в. запонац. 

запучњаче ж мн. покр. велика украсна 

дугмад у облику плочица (у народној 

ношњи), токе. 

зарамане ж мн. покр. в. дипле. 

заранак, -анка м (најчешће мн.) 1. а. време 

пред залазак Сунца, предвечерје, вече. б. 
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зрак, светлост Сунца на заласку; небески 

свод изнад места где залази Сунце. 

2. фиг. време када је нечије постојање, 

опстанак на измаку, скори крај, замирање, 

ишчезавање. 

3. време пред излазак или при изласку Сунца, 

рани јутарњи часови. 

заранчићи м мн. (понекад са придевом 

„мали”) мали заранци, поподневно време. 

зарезотина и зарезотина ж (понекад мн.) 

зарезивање винове лозе; дан када се зарезују 

виногради (у фебруару, да би се, по 

народном веровању, подмладили). 

зарука ж (обично у мн.) узајамно обећање 

момка и девојке за ступање у брак; 

званична објава и прослава тога, 

прстеновање, веридба. 

зарукве ж мн. заст. оков за руке, гвожђа, 

лисице. 

заручници и заручници м мн. момак и 

девојка који су се заручили, вереници. 

засенак, -енка ијек. засјенак, -јенка (у 

Вукову Рј. засијенка) м (обично у мн.) један 

од двају кожних штитова који се 

постављају коњу са спољне стране очију да 

би могао гледати само напред, наочњак. 

засип м (ређе мн.) астма, сипња, задуха. 

заслам н ице ж мн. покр. површје, горњи 

део зида на гумну. 

засобнице ж мн. покр. количина хране која 

је одређена некоме за извесно време. 

заставе ж мн. покр. у изразу: велике ~, 

мале ~ врста веза на чарапама. 

засторак (засторак), -орка м мн. риб. бубањ. 

засуљачи м мн. покр. затварач на сушници. 

засунчићи м мн. нераспр. румени згомилани 

облачићи на западу при заласку сунца. 

засурине ж мн. покр. остатак кучине после 

гребенања, кучина из које је извучена влас. 

затворке ж мн. заст. прав. заграда. 

заторе ж мн. покр. свињско виме. 

затровач, -ача м (обично мн.) клица, 

бактерија која изазива труљење животних 

намирница. 

зауз м цркв. (само мн.) покладе, покладна 

седмица. 

заузе ж мн. в. зауз. 

заузи м мн. покр. покладе (обично у 

заклетви).  

заушке, заушака ж мн. мед. заразно 

запаљење доушне жлезде, Parotitis 

epidemica. 

заушница ж (обично мн.) део главе иза 

ушне шкољке. 

заушница ж 1. (обично мн.) део главе иза 

ушне шкољке.  

2. мн. мед. в. заушке.  

заушници м мн. мед. в. заушке. 

заушњаци м мн. 1. место на врату иза 

ушију.  

2. мед. заушке. 

захладак, -тка м (мн. захлаци) (дијал. 

заладак) (обично мн.) време после поднева 

кад сенке почињу да захватају шири 

простор, да расту.  

захлипци, захлипака м мн. мед. нар. фрас, 

дечја болест која се обично испољава јаким 

грчевима или укоченошћу појединих делова 

тела. 

захмерије ж мн. покр. в. земхерије. 

зблага и зблага ж (обично мн.) покр. блага. 

збојеница ж (обично мн.) покр. врста 

дрвеног клина којим се спајају стативе 

разбоја. 

зборнице и зборнице ж мн. бот. покр. 

даниноћ. 

звездар ијек. звјездар, -ара м (вок. звездару 

ијек. звјездару и -аре, инстр. звездарем ијек. 

звјездарем и -ом) (обично у мн.) дечак или 

младић који на Св. три краља (односно о 

православном Божићу) носи начињену 

звезду као симбол Христовог рођења, идући 

од куће до куће.  
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звездаши м мн. (у именичкој служби) а. 

чланови клуба Црвена звезда. б. навијачи 

тог клуба.  

звер ијек. звијер ж (ретко м) (мн. зв(иј)ери 

ж, ређе зв(ј)ерови м) у мн.: назив за сисаре 

изреда Carnivora, снажних чељусти и канџи 

који се хране месом и крвљу других 

кичмењака (у јд.: сисар из тога реда). 

зверчићи ијек. звјерчићи м супл. мн. од 

зверче. 

звонари м мн. етн. покр. младићи (обично 

пастири) који уочи Божића иду од куће до 

куће клепећући звонима и изводећи разне 

игре, песме и шале. 

звонци и звонци м мн. муз. звончић. 

звоно с (мн. звона и звона, ген. звона и 

звона) 1. (и мн.) звоњење, звоњава; знак, 

обавештење за нешто дато звоњењем. 

2. (обично мн.) покр. нарочито исечено 

парче рибе (добивено попречним сечењем) 

или уопште меса. 

звонца с мн. мотив у народном везу. 

звончанице ж мн. бот. назив за породицу 

разних врста биљака звонастог цвета 

Campanulaceae. 

звончиковице ж мн. бот. в. звончанице. 

звончић и звончић м 1. мн. муз. 

инструменат (из групе удараљки) који се 

састоји од правоугле кутије за резонанцију 

и челичних плочица различите дужине, 

поређаних у хроматском низу. 

2. мн. бот. назив за породицу у коју спада 

тај род Campanulaceae.  

зврати м мн. покр. неузорани окрајци њиве, 

увратине. 

звркови м мн. покр. врста мотива у 

народном везу. 

зврцалица ж (обично мн.) покр. воћни плод 

или зрно житарице што одскочи при 

млаћењу или сејању. 

зврчићи м мн. покр. пита од набораних 

комада теста зачињених маслом, киселим 

млеком и белим луком. 

зглавкавац, -авца и зглавкар, -а и 

зглавкар, -ара м зоол. у мн.: општи назив 

за животиње из кола бескичмењака 

чланковитог тела и хитинског оклопа 

Arthropoda (у јд.: бескичмењак из тога 

кола).  

зглоби ж мн. покр. оба дела копче, пар 

копчи. 

згребине ж мн. покр. оно што се згребе из 

судова после мешања, кувања. 

згребнице ж мн. покр. само у изразу: ~ на 

ланце вез око паса на рубачи (дугој женској 

кошуљи). 

зданак, -нка (обично у мн.) м заст. изданак, 

огранак. 

здворањи, -а, -е (у именичкој служби) с мн. 

индив. а. спољна, вањска страна, површина 

нечега, спољашњост. б. спољне 

манифестације, спољни изглед, утисак. 

здепаш, -аша м зоол. у мн.: врста торбара, 

тоболчара (у јд.: тај торбар). 

здравица ж покр. (обично мн.) младалачка 

бубуљица, бубуљица на лицу (обично у доба 

пубертета). 

здурић, -а и здурић, -ића м (обично у мн.) 

бот. покр. булка. 

зеба и зеба ж зоол. у мн.: општи назив за 

птице певачице, кратка и дебела кљуна из 

ф. Fringillidae, којих има неколико подврста 

(према месту и начину живота, певачким 

одликама, боји перја и сл.) (у јд.: таква 

птица). 

зебре ж мн. вет. нар. отеклине ка вилицама 

код коња. 

зеленак, -нка м (обично мн.) густо посејан 

кукуруз, који служи као сточна храна. 

зељија ж (обично мн.) покр. повртарска 

биљка, зеље. 
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земерија (земерија) ж (понекад мн.) покр. в. 

земхерије. 

земерице ж мн. покр. болови услед назеба, 

жигање, севање. 

земље ж мн. мин. и хем. трошни оксиди 

неких метала (алуминијума, берилијума и 

др.). 

земхерије (земхерије) ж мн. (тур. zemheri) 

покр. период најхладнијих зимских дана. 

Зеоке, Зеока ж мн. село у околини Чачка. 

зеолити м мн. (грч. ze , кипим + lithos, 

камен) мин. група минерала сличних по 

изгледу, структури и начину постанка, али 

различитог хемијског састава, беличасте 

боје, који постају у пукотинама вулканских 

стена. 

зепа ж (обично мн.) покр. врста патике, 

плетене или од чохе односно уваљаног сукна 

(обично за ношење по кући). 

зехмерија (зехмерија) ж (обично мн.) покр. 

в. земхерије. 

зечеви м мн. покр. мали таласи на мору 

који настају када дува источни ветар. 

зечар,-ара и зечар, -а м (обично мн.) покр. 

врста крупније сачме. 

зечице ж мн. бот. назив за род биљака 

Centaurea из ф. Compositae које се 

употребљавају у лекарству. 

зибулин, -ина м (каткад мн.) бот. врста 

пуцавице Silene virginica из ф. 

Caryophyllaceae. 

зидина ж (ген. мн. зидина) 1. (обично мн.) 

заштитни зид око утврђеног места, бедем. 

2. (обично мн.) рушевина са остацима 

зидова, развалина. 

зидурина ж (обично мн.) зидина. 

зијавчићи м мн. у загонеци, о устима. 

зијала с (мн.) чељуст, уста. 

зила ж (обично у мн.) (тур. zil) 1. две 

округле плочице које звече код удара једна о 

другу и служе као саставни делови дефа и 

даирета или као самостални музички 

инструменат, чинеле, кастањете.  

2. прапорац, звонце. 

зилиф м (обично у мн.) покр. зулуф. 

зиља ж (обично у мн.) заст. зила. 

зимзелен м и ж бот. у мн.: породица 

дикотиледона Apocynaceae којој припадају 

дрвенасте биљке, зелени или полугрмови (у 

јд.: такво дрво).  

зинђеле ж мн. покр. лествице, мердевине. 

зјале ж мн. у изразу: продавати зјале не 

радити ништа, беспосличити. 

златара ж (обично мн.) етн. девојка 

(другарица или рођака младе) која помаже у 

спремању дарова за сватове и која дочекује 

сватове на дан венчања и кити их 

рузмарином. 

злобе ж мн. злобне речи, зле, пакосне 

примедбе. 

змајеви м мн. врста украса у везу. 

змајотресине ж мн. мин. покр. црни лискун 

(тобоже крљушт коју отреса змај).  

змајчеки м мн. надимак играча Љубљанске 

Олимпије.   

змијице ж мн. дугачке, спирално извијене 

шарене траке од хартије којима се ките 

просторије или које се бацају на веселим 

приредбама, забавама и сл. 

зобови м мн. зобни усеви. 

зоба и зоба ж покр. (обично у мн.) рачје 

јаје; рибља и рачја икра. 

зобица ж (обично у мн.) 1. зоол. јаје, ларва 

пантљичаре која изазива обољење свиња и 

говеда 

2. в. зоба. 

зоје ж мн. брод. покр. крајњи прамчани и 

крмени усправни делови костура брода који 

су чврсто спојени са кобилицом, стативе. 

зокна ж (обично мн.) (нем. Socke) варв. 

кратка чарапа; вар. сокна. 

золув м (обично у мн.) покр. в. зулуф. 
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золуф м (обично у мн.) (ген. мн. золуфа) в. 

зулуф. 

зон м (обично мн.) покр. језа, жмарци, 

трнци. 

зооморфозе ж мн. геол. окамењене 

животиње из ранијих геолошких периода. 

зоопланктон, -она м (обично мн.) 

животињски организми који пасивно 

плутају у води ношени струјама. 

зооспора ж (обично мн.) (према грч. z on + 

spora, сетва, усев) биол. бесполна ћелија која 

врши размножавање. 

зооспорангија ж (обично мн.) (према грч. 

z on + spora + angos, посуда) биол. 

спорангија која производи зооспоре. 

зоофит, -ита м (обично мн.) (према грч. z on 

+ –phyt–) животиња (обично морска) чије је 

тело слично биљци. 

зрак м (лок. зраку; мн. зраци и зракови) 

(дијал. жрак) а. (најчешће мн. или јд. као 

синегдоха) млаз светлости минималне 

дебљине (понекад замишљен као недељив); 

слични млаз других врста 

електромагнетскога таласања 

(топлотнога, ултравиолетнога, 

рендгенскога) или атомских честица у 

прогресивноме кретању. б. мн. нераспр. 

нерасута светлост, сноп паралелних 

зракова (1а). 

зракар, -а и зракар, -ара м, зракара ж 

(обично у мн.) зоол. в. зракаш. 

зракаш, -а и зракаш, -аша м у мн.: назив за 

морске праживотиње из реда Radiolaria 

зракастог тела (у јд.: праживотиња из 

тога реда).  

зрноједац, -еца м (обично у мн.) (мн. 

зрнојеци; ген. зрноједаца) зоол. назив за 

животиње које се хране зрневљем 

Granivora. 

зрцало с (обично у мн.) покр. а. в. наочари, 

оптичка направа за поправку вида или 

заштиту очију. б. в. очи, орган за опажање 

светлосних утисака. 

зубан, -ана и зубан, -а м зоол. у мн.: род 

сисара из реда китова са једним или више 

зуба Odontoceti (у јд.: такав кит).  

зубац, зупца (зубац, зупца) м (обично мн.) 

покр. грабља, грабуља.  

зуберак, -рка м (обично у мн.) покр. 

зупчаста шара у ткању. 

зуберина ж (обично мн.) покр. в. десни. 

зубићи и зубићи м мн. врста веза. 

зубице ж мн. мн. покр. врста веза. 

зубокљунка ж зоол. у мн.: назив за птице 

Dentirostres са кљуном оштрих ивица, 

каткад снабдевеним по једним зубићем с 

обе стране горњег кљуна (у јд.: таква 

птица). 

зубрице ж мн. покр. врста зупчасте чипке 

која се израђује као украс по рубовима 

одеће. 

зујавац, -авца м зоол. у мн.: назив за птице 

из пор. Charadriidae, дужих ногу, доста 

велике главе и кратког врата, настањене 

скоро у свим деловима света (у јд.: таква 

птица). 

зулуф м (тур. zülüf) (чешће мн.) 1. а. зализак 

косе пуштен испред уха према образу, 

бакенбарт. б. увојак који и спушта према 

лицу, коврџа; дугачак увојак који виси ниже 

рамена. 

2. покр. увијено перо на репу плована. 

зупке ж мн. покр. мотив у везу. 

зупчић, -а (зупчић, -ића) м (обично мн.) 

један од начина везења, мотив у везу. 

зурле и зурле ж тур. мн. народни дувачки 

инструмент са продорним звуком. 

И  

ибрете, ибрета ж мн. (тур. ibre) покр. 

украсне игле на женској одећи. 

игла ж (ак. иглу; ном. и ак. мн. игле, ген. 

игала, ређе игли) (обично у мн.) оно што је 

игличастог облика, што има оштар врх а. 

бодља, трн у неких биљака. б. бодља на 
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телу неких животиња. в. танак, оштар 

облик кристала, кречњака и сл. г. иглица. 

игларица ж покр. (обично у мн.) младина 

другарица, рођака, која јој након венчања 

доноси игле као знак њене умешности у 

везењу, плетењу и сл. 

иглица ж (обично у мн.) 1. слеђене честице 

воде које се нахватају око неког предмета; 

смрзнута пара; иње. 

2. заметак перја у птића, паперје. 

игличар м (обично у мн.) 1. покр. онај који 

невести након венчања доноси игле. 

2. птић коме је избило прво, игласто перје, 

паперје. 

иглокожац, -ошца м зоол. у мн.: род 

животиња које имају игличасте бодљице, 

бодљари (у јд.: таква животиња, бодљар). 

игре ж мн. јавна приредба на којој 

узастопно наступа више учесника, 

такмичара из неке области, вештине. 

играк, -ака м покр. (обично мн.) гнојна 

бубуљица, чир.  

иде ж мн. (лат. idus) у старом римском 

календару: средњи, петнаести дан у 

месецима марту, мају, јулу и октобру одн. 

тринаести дан у осталим месецима. 

изам, изма м (најчешће у мн.) ознака 

(обично негативна) различитих појмова 

казиваних именицама страног порекла са 

суфиксом -изам, нпр.: стаљинизам, фашизам 

и сл. 

избори м мн. бирање људи у органе власти 

гласањем: избори за скупштину. 

изброћине ж мн. остатак од броћа којим се 

већ једанпут бојадисало. 

изварине ж мн. покр. оно што остане од 

броћа и сл. кад се нешто обоји. 

Извори м мн. име више места и вода у 

нашој земљи. 

изглед м (обично у мн.) нада, очекивање, 

вероватноћа, перспектива. 

изгред м (обично мн.) јавно, отворено 

испољавање негодовања, нерасположења 

(обично политичке природе и масовно) 

према некоме или нечему, демонстрација; 

немири, метеж. 

издирак, -ирка (обично у мн.) м подерана, 

похабана одећа, рита; отцепљен комад 

тканине, дроњак. 

издрпаница ж (обично у мн.) поцепана 

хаљина, рита, дроњак. 

изједи м и изједи м и ж мн. празн. нека 

пихтијаста маса, која по народном 

веровању представља вилин избљувак. 

изметина ж (обично у мн.) 1. измет 

2. изметак. 

3. фиг. прљава, одурна ствар. 

4. оно што море избаци на суво (олупине, 

остаци брода, разних трава и др.). 

изметићи м мн. покр. врста украса, шаре 

(обично на кецељи). 

изобара ж (обично у мн.) линија која на 

метеоролошкој карти спаја места са 

истим ваздушним, барометарским 

притиском. 

изобата ж (обично у мн.) геогр. линија која 

на физичким и батиметријским картама 

спаја тачке исте дубине у океану, мору или 

језеру. 

изогона ж (обично у мн.) геогр. линија која 

повезује места с истим магнетским 

одступањем. 

изогона ж (обично у мн.) геогр. линија која 

повезује места са истом магнетском 

деклинацијом (са истим магнетским 

одступањем). 

изодинанама ж (обично у мн.) геогр. линија 

која спаја места са истом магнетском 

јачином. 

изоклина ж (обично у мн.) геогр. линија 

која cnaja сва места са истом магнетском 

инклинацијом. 
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изоклина ж (обично у мн.) геогр. линија 

која спаја сва места са истом магнетском 

инклинацијом. 

изолиније и изолиније ж мн. (грч. isos + 

линија) заједнички назив за линије које 

(обично на географској карти) повезују 

места где се јавља иста појава, иста 

величина и сл. 

изолирцанге ж мн. (нем. Isolierzange) варв. 

електричарска клешта чије су дршке 

обавијене електричним изолатором. 

изомера ж (грч. isos, једнак + meros, део) 

(најчешће мн.) 1. хем. (некога једињења) 

једињење које има исту емпиријску формулу 

као неко друго хем. једињење, а различит 

распоред атома у молекулу. 

2. физ. (некога атомскога језгра) атомско 

језгро које има једнак број протона и 

неутрона као и неко друго атомско језгро, 

али се од њега разликују по енергетском 

саставу. 

изонитрили м мн. хем. група органских, 

течних и отровних хемијских једињења Cn 

H2n+n — N = C. 

изосеиста ж (према грч. iso- и seismós) 

(обично у мн.) геогр. црта која на 

географској карти повезује места погођена 

истом јачином потреса. 

изотера ж (према грч. iso- и théros) (обично 

у мн.) геогр. линија на географској карти 

која повезује места са једнаком средњом 

летњом температуром, летња изотерма. 

изотерма ж (према грч. iso- и thermós) 

(обично у мн.) геогр. линија на географској 

карти која спаја сва места са једнаком 

средњом температуром. 

изотерма ж грч. геогр. (обично у мн.) линија 

на географској карти која спаја сва места 

саједнаком средњом температуром. 

изотоп, -опа м и изотопа ж (према грч. iso- 

и topos) (обично у мн.) хем. елеменат који 

има иста хемијска својства као други 

елеменат са различитом атомском 

тежином. 

изохимена ж (према грч. iso- и cheim n) 

геогр. (обично у мн.) линија на 

метеоролошкој карти која спаја сва места 

са истом средњом зимском температуром, 

зимска изотерма. 

изохипса ж (према грч. iso- и hýpsos) геогр. 

(обично у мн.) линија на географској карти 

која спаја места исте надморске висине. 

икрица ж мн. вар. туберкулоза, сушица. 

илузија ж (лат. illusio) (обично у мн.) оно 

чиме се неко заноси, машта да се оствари у 

будућности, идеал, замисао, план (обично 

нереалан, недостижан). 

иљада ж разг. (обично у мн.) скуп, низ од 

хиљаду (или приближно толико) јединки 

(кад се истиче да је нечега врло много, 

велики број); сијасет. 

иманчићи м супл. мн. од иманче. 

имањчићи м супл. мн. од имањче. 

имбрете ж мн. в. ибрете. 

имброљи м мн. (тал. imbrogli) покр. 

конопац за скупљање једра. 

имобилије ж мн. непокретности, 

некретнине, непокретна добра (куће, 

земљишта и сл.). 

империјалист а  м (обично у мн.) 

поборник, заговорник империјализма, онај 

који спроводи империјалистичку политику, 

тежи доминацији, освајању туђих земаља. 

импондерабилија с мн. в. импондерабилије. 

импондерабилије ж мн. немерљиве, 

нематеријалне ствари (обично моралне, 

емоционалне и сл. природе), околности; 

незнатне, неодредљиве величине, 

вредности, ситнице, маленкости. 

инвертербрати м мн. бескичмењаци.  

ингеренција ж лат. (обично у мн.) основ за 

неко деловање, вршење власти, надзор, 

уплитање, мешање у нешто и сл. 

индепендент м (обично у мн.) назив за 

присталицу протестантске секте која је 

настала у XVII веку најпре у Енглеској и 
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залагала се за самосталност црквених 

општина, независност од бискупске власти 

и сл. 

Инди м мн. (јд. Инд) Индијци, Индуси, 

становници Индије. 

индигоиди м мн. синтетичке органске боје 

које су по саставу сличне индигу. 

Индогермани м мн. (јд. Индогерман, -ана) 

м (нем. Indogermanen) в. Индоевропљани. 

Индоевропљани м мн. (јд. 

Индоевропљанин) припадници породице 

народа чији су се језици развили из 

заједничког, индоевропског прајезика, а чине 

је готово сви народи Европе и југозападне 

Азије. 

индулини м мн. хем. група тамноплавих 

синтетичких боја, које се не растварају у 

води и служе за бојење вуне и неких лакова. 

инђијеле ж мн. покр. инџијел, света књига. 

инедита ж мн. (лат. ineditus, с мн. inedita) а. 

необјављени, неиздати рукописи. б. музичка 

дела која нису јавно изведена. 

иницијал, -ала м (обично у мн.) (према лат. 

initium, почетак) а. велико, почетно слово 

имена или презимена. б. украсно велико 

слово, обично већих размера, на почетку 

главе, одељка и сл. у књизи, старим 

рукописима и др. 

инкрети м мн. (према лат. in- и crescere) 

производи жлезда с унутрашњим лучењем, 

хормони. 

инкунабул м и инкунабула ж (обично мн.) 

(лат. incunabula) назив за прве штампане 

књиге (од проналаска штампарске вештине 

до почетка 16. века). 

инсектифуга ж (зб.) и с мн. (према лат. 

insectum и fugare) разна природна и 

вештачка средства (обично непријатног, 

неподношљивог мириса) којима се терају, 

одстрањују инсекти. 

инсектицид, -ида м (обично у мн.) (према 

лат. insectum и caedere) хемијско отровно 

средство за уништавање, тровање 

инсеката. 

инсектождер и инсектојед м зоол. и бот. у 

мн.: уопште назив за животиње или биљке 

које се хране инсектима (у јд.: таква 

животиња). 

инсигније ж мн. (према лат. insignis) 

спољашњи знаци, обележја, ознаке власти, 

достојанства, занимања и сл. 

институције (некњ. инштитуција) ж мн. 

(лат. institutio) у римском праву назив за 

елементарни приручник (одн. уџбеник) 

грађанског права. 

инћаги ж мн. покр. рицинусово уље. 

инфузориј, -ија м и инфузорија ж зоол. у 

мн.: једноћелијске микроскопски ситне 

животињице Infusoriae из класе Protozoa (у 

јд.: животињица из me класе). 

исевци и исијевци м мн. 1. брашно што се 

по други пут исејава (на ређе сито) из 

мекиња.  

2. покр. осевине, мекиње. Вук Рј.  

испарење с (обично у мн.) оно што се у 

виду паре, гаса и сл. издваја приликом 

испаравања, испарина, пара; измаглица. 

испирак, -ирка м (обично у мн.) делић, 

честица злата или сребра добијена 

испирањем. 

испирине ж мн. покр. сплачине, помије. 

исполњак м (обично мн.) покр. опанак начињен 

од животињске коже с бокова. 

испољњак м (обично мн.) покр. в. исполњак. 

иста с мн. покр. бубрези. 

истарак, -арка м (обично мн.) покр. 

остатак, отпадак (од воска и сл.) који при 

цеђењу остане на дну. 

источњаци м мн. народи Истока, 

оријентални народи. 

истресина ж (обично мн.) 1. оно што се 

последње, као остатак истресе. 

2. мн. покр. последњи пролетњи снег. 
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истурачи м мн. анат. мишићи који истурају, 

уздижу длаке errectores pillorum. 

ихтиодонти м мн. зоол. зуби фосилних риба. 

ихтиолити м мн. зоол. окамењени остаци 

изумрлих риба или њихови отисци у 

стенама. 

Ихтиофази м мн. (јд. Ихтиофаз) ист. име 

којим су стари народи називали становнике 

с обала Персијског залива. 

ишљемићи м мн. покр. ишлема, врста веза 

срмом. 

Ј  

јабуковаче ж мн. бот. биљке из ф. јабука 

Pomoideae.  

јабучар м (обично у мн.) етн. онај који у име 

младожење иде у просидбу, просилац, 

прстенџија; гост на веридби.  

јабучица ж анат. (обично мн.) в. јагодица.  

јагањци м мн. 1. покр. бела пена на 

морским таласима. 

3. врста народне игре. 

јагањчић м (обично у мн.) дем. и хип. од 

јагањац. 

јагле, јагала ж мн. покр. 1. бот. просо 

Panicum miliaceum. 

2. бунгур. 

јагли м мн. покр. 1. бот. просо Panicum 

miliaceum. 

2. каша од проса. 

јаглићи м мн. покр. дем. од јагли. 

јагњушац, -шца м (обично мн.) врста 

народног веза. 

јагови м мн. покр. неки течни мириси који 

се доносе са ћабе. 

јагодар м (обично мн.) пиле које се излегло у 

време зрења јагода. 

јагодина ж (обично у мн.) мед. а. отечен, 

увећан крајник. б. назив за отечену и 

увећану жлезду на врату. 

јагодица ж (обично у мн.) а. истакнути део 

на лицу испод очију, горњи део образа изнад 

истурене (јагодичне) кости. б. месно 

задебљање на врху прстију са супротне 

стране од ноката. в. брадавица). г. покр. 

округласто кожно задебљање које виси 

испод врата живине (обично певца или 

ћурана), минђушица. 

јагодњак м (обично у мн.) пиле које се 

излегне кад цветају или зру јагоде. 

јагодњача ж анат. (обично у мн.) кост на 

предњем делу лобање испод очне шупљине. 

јаери и јаери (јајер и јајер) м мн. (грч. aer) 

покр. висине, небо, небеса. 

Јајинци м мн. насеље у Београду. 

јајца с мн. бот. покр. врста пероњике 

Cyperus esculentus. 

јајчаници м мн. покр. вет. нар. квргасте 

отеклине, гуке (обично на врату) код стоке. 

јајченик, -ика и јајченик, -а м (обично мн.) 

вет. нар. в. јајчаници. 

јаклица (јаклица) ж вет. (обично мн.) 

рупице око губица. 

јакобинац, -нца м (обично у мн.) ист. (по 

манастиру св. Јакоба, састајалишту 

јакобинаца) члан париског јакобинског 

клуба, припадник најрадикалнијег крила 

буржоаске партије демократских 

револуционара у доба француске буржоаске 

револуције крајем XVIII века, која се, заједно 

са народом, борила против монархије и 

феудализма а за једнакост и 

револуционарну власт народа. 

јале ж мн. покр. запињач. 

јаловице ж мн. покр. врста игре клиса у 

којој се клис поставља изнад ископане 

јамице. 

јамица ж (обично у мн.) мало удубљење, 

рупица па бради, образу или слепоочници 

(која се опажа обично при осмеху). 

јанкоше ж мн. покр. нејасно значење. 
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Јањила с мн. село у Босни у некадашњем 

округу бихаћком. 

јањићи м супл. мн. од јање.  

јапанка ж (обично у мн.) летња обућа, најчешће 

од пластичне масе, са два каиша који се спајају 

између палца и следећег прста на нози. 

јарци и јарчеви м мн. врста крушака. 

јарепутине ж мн. покр. јарам. 

јарић и јарић, -ића м (обично у мн.) дем. од 

јарац; мушко јаре; младунче козе, јаре, 

козле. 

јарићи и јарићи м супл. мн. према јаре.  

јарице ж мн. покр. бубуљице које избијају по 

лицу у младости, у време пубертета, 

младалачке бубуљице. 

јармашица ж бот. у мн.: систематски назив 

за једну групу алги Zygnemaceae (у јд.: алга 

из те групе).  

јарменица ж (обично у мн.) анат. јагодица. 

јарменици м мн. покр. бабини дни, време 

крајем марта кад је суснежица. 

јармењача ж (обично у мн.) дрвени или 

гвоздени клин који спаја горњи и доњи део 

јарма (по један са сваке стране). 

јарум-чизма ж (према тур. yarım и çizme) 

(обично у мн.) покр. заст. чизма до половине 

листа ноге, получизма. 

јаручке, јаручака и јаручки ж мн. покр. 

нарочита врста гребена са ситним зупцима 

поређаним у више редова за финије 

гребенање вуне. 

јасила с мн. покр. рупе на свирали. 

јасла с мн. в. јасле.  

јасле, јасала и јасли ж мн. 1. направа од 

дасака у облику корита, обично 

причвршћена уза зид, која служи за 

стављање сточне хране. 

2. васпитна установа за дневни боравак 

деце до три године. 

3. покр. врста бране од исплетеног прућа. 

јаслетине ж мн. аугм. и пеј. од јасле. 

јасли ж мн. заст. в. јасле. 

јаслице ж мн. 1. дем. од јасле. 

2. в. јасле (2). 

3. приказ Исусовог рођења у облику рељефне 

слике одн. макете са витлејемском 

пећином, шталицом, пејзажем, ликовима 

Марије, Јосипа, пастира и др., вертеп. 

јастреб (дијал. ијек. јастријеб) м 1. зоол. у 

мн. породица грабљивих птица Accipitridae 

у коју спада неколико родова (орлови, еје, 

прави јастребови, копци, супови и др.) (у јд.: 

таква птица). 

2. мн. популарни спољнополитички термин 

за ратоборно крило у оквиру исте 

политичке партије, покрета или 

генералштаба, за разлику од голубова. 

јахалице ж мн. врста дечје игре. 

јашља (обично у мн.) ж покр. 1. ивер. 

2.: У Гоцу „јашље“ су мали израсти на 

„орупку“ (цјепаници), које треба одсјећи, да 

се “орупки“ могу везати у … сноп. 

јегеде, јегеда ж мн. покр. виолина. 

јегија ж (обично мн.) покр. 1. егија. 

2. упредена кучина или крпа на крају 

казанске луле, низ коју цури ракија. 

јегуљача ж (обично у мн.) зоол. општи 

назив за јегуље и њима сличне рибе 

Anguilliformes. 

једанаестори, -е, -а збирни број који 

одговара основном броју једанаест уз 

именице које имају само облик множине. 

једек м (тур. yedek) покр. (обично мн.) реса 

која виси на пантљици задње прегаче. 

једнаконожац, -ошца м зоол. у мн.: општи 

назив за ред ситних ракова који имају седам 

пари приближно једнаких ногу, Isopoda (у 

јд.: такав рак). 

једнокопитар м зоол. у мн.: општи назив за 

ред сисара Perissodactyla код којих се прст 

развио у копито (у јд.: сисар из тога реда).  
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једнокопитњак м (обично у мн.) зоол. в. 

једнокопитар. 

једнолист м бот. у мн. систематски назив 

за фамилију дугогодишњих зељастих 

биљака из разреда папрати, с једним 

листом разлученим у два засебна дела 

Ophioglossaceae (у јд.: таква биљка). 

једнопестиће ж мн. (с зб. ?) ков. биљке са 

једним пестићем, тучком, monogynia. 

једнородац, -роца м зоол. у мн.: врста 

паразитских црва Monogenea из реда 

метиља који живе на рибљим шкргама (у 

јд.: црв те врсте).  

једносупница ж бот. у мн.: општи назив за 

биљке цветнице код којих се при клијању 

јавља само једна супка, један котиледон (у 

јд.: таква биљка).  

једночељуске ж мн. зоол. назив за врсту 

риба топлих мора у којих су горњовиличне 

кости чврсто срасле с лобањом, рибе 

плочаре Plectognathi. 

једроглавка ж зоол. у мн.: општи назив за 

рибе из пор. Lophotidae (у јд.: таква биљка). 

јеж м (инстр. јежом; мн. јежеви и јежеви, 

некњ. јежови и јежи) 1. зоол. у мн.: 

систематски назив за бубоједе из ф. 

Erinaceidae, чије је тело с леђне стране и на 

боковима покривено игластим бодљама (у 

јд.: такав бубојед).  

2. мн. жмарци, трнци, мравци. 

3. покр. (обично у мн.) врста игре (обично 

дечије) у којој један од играча стоји или 

чучи у колу и на одређени повик хвата друге 

играче.  

јежинац, -инца и јежинац, -нца м у мн.: 

класа морских животиња Echinoidea из 

кола бодљара (у јд.: животиња те класе).  

јежинка ж зоол. у мн.: систематски назив 

за рибе из ф. Diodontidae (у јд.: таква риба). 

јежица ж зоол. (обично у мн.) в. јежинац. 

јежуљ, -уља м (обично у мн.) в. жмарац. 

јежур, -ура м (обично у мн.) 1. в. жмарац. 

2. оно што је најежено, накострешено, 

што стрши. 

3. оно што је намрешкано, наборано, набор, 

бора. 

јежурак, -рка м (обично у мн.) дем. од 

јежур; жмарац. 

Језера с мн. висораван у Црној Гори, с 

неколико језера, између Таре, Дурмитора и 

Сињајевине. 

језичњак м зоол. у мн.: назив за једну групу 

безрепих водоземаца (у јд.: водоземац из те 

групе).  

језови м мн. етн. покр. нејасно значење. 

јектенија ж и јектеније с (обично у мн.) 

(грч. ekteneia) цркв. кратка молитва у 

рецитативу, као саставни део 

богослужења у православној цркви. 

јелачкиња ж (обично у мн.) учесница у 

једној дечијој игри. 

јелен м (ген. мн. јелена) (дијал. ијек. јељен, 

ик. јелин) зоол. у мн.: систематски назив за 

породицу Cervidae (у јд.: припадник те 

породице). 

јеленице ж мн. део примитивне браве. 

јелтас м (обично у мн.) покр. в. јолтас. 

јемелија ж (обично у мн.) покр. в. јеменија. 

јеменија ж (обично у мн.) (тур. yemeni, 

јеменска роба) покр. а. врста лаких, 

плитких ципела, обично од меке црвене 

коже. б. папуче. 

јеменијица и јеменица ж (обично у мн.) 

дем. и хип. од јеменија; јеменија. 

јеменлија ж (обично у мн.) покр. в. 

јеменија. 

јеменлијица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

јеменлија. 

јеремије ж мн. етн. поворка девојака које са 

звонима око врата иду уочи празника св. 

Јеремије од куће до куће да терају гамад. 

јеригла ж (обично у мн.) покр. в. верига. 

јерови м мн. покр. кривудави путеви. 
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јероглиф м (обично у мн.) (према грч. 

hieros, свети и glifo, дубем); вар. хијероглиф 

1. назив за сличицу, фигуру, знак у 

идеографском писму (првобитно о писму 

старих Египћана). 

2. фиг. ир. а. оно што је нејасно, нечитко 

исписано. б. оно што је нејасно, тешко 

разумљиво. в. онај који се неразумљиво, 

загонетно изражава. 

јесенчићи м супл. мн. од јесенче. 

јесетровка ж (обично у мн.) риба из ф. 

Acipenserini. 

јествина ж (обично у мн.) а. јело. б. посно 

јело, јело без меса. 

јетарца с мн. в. јетра. 

јетра с мн. унутрашњи орган, жлезда 

јајастог облика у човека и животиње која 

излучује жуч и врши низ најважнијих 

процеса који су у вези са разменом твари, 

материје у организму, црна џигерица.  

јетрица с мн. 1. дем. од јетра; јетра. 

2. бот. бадра. 

3. покр. име овци. 

јетрица с мн. јело припремљено од јетара. 

Јованац, -нца (обично у мн.) презиме. 

јојке и јојке ж мн. покр. анат. в. мошнице, 

део мушких полних органа у ком се налазе 

семене жлезде. 

Јолдашићи м мн. покр. в. Влашићи. 

јолтас м (обично мн.) (тур. yol + tası) покр. 

судови направљени тако да се могу слагати 

један на други, у којима се преноси готово 

јело (нпр. из гостионице кући). 

јунчић, -а и јунчић, -ића м (обично мн.) 

покр. ваљушак од теста, кнедла. 

јуњак м (обично мн.) покр. јесењи и зимски 

облак који се појављује пред снегом. 

јура с мн. (лат. jus, juris) варв. индив. 

законско право; правне науке. 

јуфке ж мн. (тур. yufka) растањено и 

просушено тесто исечено на танке делове, 

резанци. 

 

К  

кабаре ж мн. (тур. kabara, чавлић, ексерчић) 

покр. украсне металне плочице на одећи, 

токе. 

кабарице ж мн. покр. 1. дем. од кабаре. 

2. врста народног веза. 

кавалет м (и кавалети м мн.) (тал. cavalleto) 

покр. ногари, сталак; примитивни лежај на 

ногарима, сложен од дасака. 

кавезлија ж (обично у мн.) врста платна 

протканог вуном; врста основе платна. 

кавчина ж (обично у мн.) покр. в. калчина. 

кадерије ж мн. (јд. кадерија) (тур. Kader, 

према имену оснивача) ист. припадници 

дервишког реда основаног у XII веку. 

каза (тур. kazai, превиђено) покр. (код 

муслимана) у именичкој служби: казаета с 

мн. пропуштена молитва (клањање) које 

треба да се обави накнадно. 

Казази м мн. део старога Сарајева, 

источно од Бегове џамије, где су се налазиле 

казаске, гајтанџијске радње. 

казма ж (тур. kazma) покр. (обично мн.) 

кабза, држак или оков дршка сабље. 

казуалије ж мн. случајне појаве, 

случајности; нередовни, споредни приходи 

или расходи. 

казуар м (према малајском) зоол. у мн.: 

систематски назив за птице из ф. 

Casuaridae из реда тркачица (у јд.: птица из 

тог реда). 

каике ж мн. покр. в. каице. 

каице ж мн. покр. дечје саонице са 

салинцима од коњске кости за клизање по 

леду. 

каишије ж мн. покр. в. каишлије (1). 

каишлије ж мн. 1. врста опанака. 

2. покр. врста платна. 
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кајде и кајде ж мн. (тур. kaide) покр. нотни 

текст, ноте. 

кајке ж мн. покр. в. каице. 

кајмакамци, -маца м (јд. кајмакамац, -мца) 

ист. припадници владајућих слојева 

конзервативног, антидемократског смера у 

Србији педесетих и шездесетих година XIX 

века. 

кајмакамовци, -ваца м мн. (јд. 

кајмакамовац, -овца) ист. в. кајмакамац. 

каквоћа ж (обично у мн.) апстрактна 

именица која својим значењем указује на 

појединачне особине, какво је што у овој 

или оној појединости, елементу, смислу: 

особина, карактеристика; позитивна 

особина, врлина. 

калавре ж мн. (тур. kalavra) покр. 1. а. 

изношена, превелика обућа. б. врста свечане 

плитке обуће. 

2. похабане, поцепане чарапе. 

3. врста кратких панталона. 

калаврње ж мн. покр. в. калавре (1а). 

калаклуци м мн. покр. једноставно, без 

украса израђене минђуше. 

каламит, -ита м бот. у мн.: систематски 

назив за фамилију изумрлих нижих 

дрвенастих биљака Calamitaceae, које су 

биле сличне данашњим раставићима, а 

достизале су висину до 30 m (у јд.: таква 

биљка). 

каланћов, -ова м (према маџ. koloncz) покр. 

(обично у мн.) део капе који штити уво од 

хладноће, наушник. 

калапница ж (обично у мн.) покр. даске на 

којима стоји калуп за сечење црепа. 

калаша ж (обично у мн.) покр. в. каљача. 

калдица ж (обично у мн.) покр. набор, 

фалтица на доњем делу кошуље. 

калдуни м мн. (нем. Kaldaunen) анат. в. 

плућа, орган за дисање смештен у грудном 

кошу човечјем или животињском. 

калевре ж мн. покр. в. калавре (1а). 

календе, календа и каленада ж мн. (лат. 

calendae) први дан у месецу код старих 

Римљана. 

калкан, -ана и калкан, -а м (тур. kalkan) 

(обично у мн.) дашчана преграда између 

лотра на запрежним колима. 

 

калотина ж покр. (обично у мн.) одсечено 

парче, кришка (обично воћа припремљеног 

за сушење или осушеног воћа). 

калотка ж (обично у мн.) покр. в. калотина. 

калочина и калочна ж (обично у мн.) в. 

каљача. 

калоша ж (обично у мн.) в. каљача. 

калошићи м мн. бот. украсна биљка 

Anemone coronaria из ф. Ranunculaceae. 

калошна ж (обично у мн.) в. каљача. 

калуђер м цркв. (према грч. kalos и geron) 1. 

мн. покр. грудвице, громуљице, ваљушци од 

брашна у недовољно и неравномерно 

умешаном тесту. 

2. (обично у мн.) покр. свећица за кађење, 

мирисна свећица. 

калцет м и калцета ж (обично у мн.) (тал. 

calzetto) варв. покр. врста кратких чарапа 

или доколеница, бечва. 

калцуња ж (обично у мн.) покр. в. калчина. 

калчина ж (тур. kalçin; тал. calza) покр. 

(обично у мн.) а. врста доколеница (од 

сукна или исплетених од вуне) које се 

обично носе испод чизама. б. камашна. 

каљача ж (обично у мн.) (исп. нем. 

Kalosche) врста гумене обуће за заштиту 

ципела од влаге и блата. 

каљке ж мн. покр. мале, кратке санке. 

камат м (обично у мн.) камата. 

камашири м мн. (тур. kamaşır) покр. 

штитници од коже који онемогућују да коњ 

гледа на страну. 

каменчићи м мн.: Каменчићи [су] 

орнаменти на прстима наглавака. 
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камењар, -ара м у мн.: род птица певачица 

које живе no каменитим местима (у јд.: 

птица из тога рода). 

камералије ж мн. (нем. Kameralien) наука о 

државним финансијама и економској 

политици. 

камза ж (обично у мн.) држак или оков 

дршка сабље, кабза. 

камила ж (ген. мн. камила) (грч. kám los) 

зоол. у мн.: општи назив за животиње из ф. 

Camelidae, у коју спадају камиле и ламе (у 

јд.: та животиња). 

камичци, -чака м мн. агр. болест која се 

јавља на крушци. 

камостре ж мн. покр. в. верига. 

канаве ж мн. покр. справа за чешљање вуне. 

канаре ж мн. покр. дашчица кровне 

конструкције, која задржава најнижи ред 

ћерамида. 

канат м (мн. канати, ређе канатови) (тур. 

kanat) покр. а. (обично у мн.) бочна страна, 

ограда, леса, лотра (на воловским колима). 

б. (најчешће мн.) сандук, товарни простор 

воловских кола; количина онога што стане 

у тај сандук, простор.  

канатаре ж мн. покр. кола с канатима. 

канатлије ж мн. покр. (као апозиција уз 

именицу токе) в. канат. 

кандиланца с мн. покр. врста шаре на 

ћилиму.  

канелони м мн. тал. кув. шупље, цевасте 

тестенине пуњене надевом од меса и 

зачина, италијански специјалитет.  

канза ж (обично мн.) покр. в. кабза. 

канија ж (ген. мн. канија) (често у мн.) 

(према тур. kın) 1. корице ножа, сабље, 

мача и сл., футрола, тоболац. 

2. нераспр. цеваст омот, омотач, навлака, 

опна. 

каникула с мн. и каникуле ж мн. (према 

лат. canis, пас) велике врућине, припека 

(обично у месецу јулу), „пасји дани“. 

канон, -она м (грч. kan n) (обично у мн.) а. 

скуп правила, норма, принцип у оквиру 

каквог уметничког правца, стваралаштва, 

учења и сл., образац, стандард. б. фиг. 

мерило, норма; укус. 

кантарида ж зоол. у мн.: инсекти 

тврдокрилци који се користе у лекарству, 

зелени бабак (у јд.: тај инескт).  

канџа ж (ген. мн. канџа и канџи) (тур. 

kanca) (обично у мн.) 1. дугачак, повијен и 

оштар нокат на прстима многих птица и 

животиња, дугачак, повијен нокат одн. 

прст уопште. 

2. оно што има канџаст, кукаст облик а. 

кука, чакља и сл. б. направа, инструмент са 

завинутим делом, крајевима (клешта и сл.). 

3. покр. назив за козу која има завинуте 

рогове. 

кање ж мн. покр. врста дечје игре. 

каоци, каока ж мн. заст. кокс. 

капи ж мн. лек који се прима у одређеном 

броју капљица, течан лек уопште. 

капанци, -анаца м мн. покр. ретко тесто 

које се сипа у супу кад се ова закувава, 

дроњци. 

капацитети, -ета м мн. (лат. capacitas, 

способност) производни објекти (погони, 

фабрике, комбинати и сл.). 

капилар, -ара м (према лат. capillaris) 

(обично у мн.) 1. анат. најужи крвни суд, 

који повезује огранке артерија и вена. 

2. а. танка цевчица с врло уским каналом. б. 

врло узак канал; пора, шупљина. 

капилара ж (обично у мн.) в. капилар. 

капиларница ж (обично у мн.) в. капилар. 

каписларе ж мн. покр. кола са гвозденим 

осовинама на које се навлаче каписле. 

капитулар, -ара м (према лат. capitulum, 

capitularis) (обично у мн.) наредба са 

законском снагом коју је издавао франачки 

владар; уопште зборник закона (нарочито 

црквених). 
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капитуларије ж мн. в. капитулар. 

капица ж 1. мн. украсна шара у плетиву или 

везу. 

2. у мн.: назив за род покретних морских 

шкољкаша Pecten, чешљача (у јд.: такав 

шкољкаш). 

капичар м (обично у мн.) опанак који има 

капицу (кожни горњи део) уместо 

врнчанице. 

капичаш, -аша м (обично у мн.) покр. в. 

капичар. 

капљетине ж мн. покр. део зајажене воде 

која отиче. 

капљице ж мн. лек у течном стању (који се 

дозира према броју капи). 

капничар м (обично у мн.) в. капичар. 

капотина ж (обично у мн.) капница, 

кишница с крова. 

капсила с мн. покр. капса, мртвачки 

сандук. 

капуцин, -ина м (тал. cappuccino) зоол. у 

мн.: општи назив за род широконосих 

јужноамеричких мајмуна Cebus са снажним 

дугачким репом и округлом главом; општи 

назив за породицу сродних мајмуна Cebidae, 

којој припада и род Cebus (у јд.: такав 

мајмун).  

каре ж мн. (исп. тал. carro, кола, фр. carré, 

квадратни) а. покр. теретна, запрежна 

кола. б. покр. једноколица. в. покр. бочне 

стране, канати на запрежним колима. 

караба ж (обично у мн.) 1. в. карабља. 

2. врста гајди; мале гајде. 

карабице ж мн. дем. од карабе; карабе. 

караблица ж (обично у мн.) в. карабља. 

карабља ж (обично мн.) 1. врста пастирске 

свирале. 

2. свирала у облику цеви, на гајдама, 

пребираљка. 

карабљице ж мн. 1. в. карабља. 

2. в. гајде. 

Караванке, -ки ж мн. планински венац у 

Словенији на граници према Аустрији. 

каразулов м (тур. karazülüf) (обично у мн.) 

увојак црне косе који пада низ лице поред 

ува, зализак; исп. зулуф. 

каракука ж покр. (обично мн.) нечитко, 

невешто и немарно исписана слова, 

шкработине, куке; неуспела шара која 

ништа не представља. 

каранфил (каранфил) м (тур. karanfil, од 

грч. karanfilon) бот. у мн.: систематски 

назив за ф. Cariophyllaceae којој припада 

велик број родова са око 1500 врста 

углавном зељастих биљака, чије је стабло 

коленцима издељено, а плод им је чахура (у 

јд.: биљка из те фамилије). 

карати м мн. (тал. carato) покр. новчана 

накнада за послове суђења коју осуђеник 

исплаћује судијама и кметовима. 

карбина ж (обично у мн.) покр. в. кармина. 

карбонид, -ида м (обично у мн.) хем. заст. 

угљени хидрат, органско хемијско једињење 

угљеника и воде веома распрострањено у 

биљном свету (шећери, скроб, целулоза и 

др.). 

кардијак м (према лат. cardiaca) (обично у 

мн.) мед. кардиотоник, средство за јачање 

рада срца. 

кардиналија и кардиналија с мн. грам. 

кардинални, основни бројеви. 

каретине ж мн. аугм. и пеј. од каре. 

кари м (ж?) мн. покр. ситна јелова и 

смрекова грађа. 

кариге ж мн. покр. дрвена направа за 

сапињање коња. 

карика ж (маџ. karika) (обично у мн.) окови 

на рукама или ногама, лисице, букагије.  

кариоле и кариоле ж мн. (тал. carriola) 

колица за преношење терета с једним 

точком и две ручице. 
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Карловци м мн. Сремски Карловци, град у 

Срему, у подгорини Фрушке горе, знаменит 

просветни и културни центар Војводине.  

кармина (кармина) ж (лат. carmina) (обично 

у мн.) гозба за спомен мртвима, даћа, 

подушје. 

карнивора с мн. и карниворе ж мн. 1. зоол. 

ред сисара месождера, зверови Carnivora. 

2. бот. биљке које се хране ухваћеним 

животињицама (инсектима). 

каротеноиди м мн. биол. скупина 

природних жутих до пурпурноцрвених 

пигмената честих у биљном и 

животињском царству. 

кароца и кароца ж (често у мн.) в. каруца. 

карта ж (лат. charta) (често у мн.) игра 

таквим листићима; картање, коцкање.  

карте ж мн. (према тал. cardo) покр. врста 

четвртастих гребена за вуну са густо 

распоређеним ситним зупцима. 

каруца ж (према тал. carrozza) (обично у 

мн.) луксузна кола (обично покривена) на 

четири точка са коњском запрегом; лака 

кола, кочије. 

каручица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

каруца. 

касале ж мн. покр. сандук за преношење 

малтера на грађевини. 

касалице ж мн. покр. врста дечје игре. 

каселе и каселе ж мн. (тал. casella) покр. 

зидарска направа од дасака са по две ручке 

на супротним крајевима, која служи за 

ручно преношење цигле, малтера и др., 

трагач. 

кастањете ж мн. (шп. kastañetas) врста 

музичког инструмента, удараљке у облику 

дрвених звечки или плочица које се натичу 

на прсте и којима се изводе оштри пискави 

звуци као такт плесу. 

Кастела, Кастела (код Вука Кастела) с мн. 

в. Каштела. 

катакомбе ж мн. (тал. catacomba) 1. 

подземни ходници и просторије у којима су 

први хришћани сахрањивали своје мртве и 

кришом се окупљали на молитву. 

2. подземне просторије испод цркве где се 

чувају реликвије; капела испод цркве, 

крипта. 

3. ист. место под земљом где су се чувале 

мумије код старих Египћана. 

ката-мрави м мн. у загонеци, о људима. 

катараге ж мн. покр. мотке чији су горњи 

крајеви спојени, а доњи размакнути, 

раширени и пободени у земљу, које служе 

као подупирач за шатор и др. 

катареци м мн. у бројаници, без значења. 

катаризе ж и катаризи м мн. у загонеци, о 

пастирима који чувају овце. 

катарушке ж мн. покр. в. катараге. 

катедер-социјалисти м мн. (јд. катедер-

социјалист а ) присталица, поборник 

катедер-социјализма. 

катија ж (обично у мн.) (према тур. kıtı) 

метална или кожна кутија за метке која се 

носи причвршћена, закачена за појас. 

катранице и катранице ж мн. покр. 

(обично са одредбом: тешке) борова, 

смрекова и јелова смола. 

катрђе ж мн. покр. врста платна у боји од 

кога се шије женско одело. 

каћуновица ж бот. у мн.: општи назив за 

вишегодишње зељасте биљке из рода Orchis 

из ф. Orchidaceae, каћун (у јд.: биљка тог 

рода). 

кацигаш, -аша м зоол. у мн.: породица 

грабљивих морских пужева Cassididae, који 

имају чврсту кућицу у облику кациге, шлема, 

а живе најчешће у топлим морима (у јд.: 

такав пуж). 

качество с рсл. 1. (обично у мн.) особина 

(обично позитивна), одлика, 

карактеристика. 

2. мн. права, привилегије, третман који 

припада неком положају, рангу. 
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Каштела, Каштела с мн. област и села 

између Трогира и Сплита. 

кашћелић м (обично у мн.) покр. а. врста 

чипкарског рада. б. врста катора, 

мрежасте шаре у везу.  

квадруман, -ана м зоол. у мн.: животиње у 

којих су све четири шапе сличне човечјим 

шакама, мајмун (у јд.: таква животиња). 

квадрупед, -еда м зоол. у мн.: 

четвороножне животиње, четвороношци 

(у јд.: таква животиња). 

квака ж (обично у мн.) а. кукичаст или сл. 

знак којим се обележава нешто (на маргини 

странице, списка, рачуна и др.). б. надредни 

знак као саставни део неких слова (нпр. у č, 

ž и сл.). в. (често у мн.) презр. слово обично 

незграпно, ружно написано, нечитак 

рукопис. г. прав. заст. интерпункцијски знак 

заграда. 

квалификација ж (лат. qualificatio) (обично 

у мн.) а. стручна, школска спрема; 

образовање. б. оно што представља 

потврду, доказ, оцену нечије способности, 

стручности, вредности одн. даје некоме 

право на дати посао, службу, звање и др. 

квасац, -сца м бот. у мн.: квасне гљивице 

Saccharomyces из ф. Saccharomycetaceae, 

које се размножавају пупљењем и изазивају 

врење, ферментацију угљених хидрата (у 

јд.: таква гљивица). 

квасовци м мн. бот. в. квасац. 

кватере, кватера ж мн. в. кватре. 

кватре, кватара и кватри ж мн. (лат. quater) 

кат. четири поста у току године, на 

почетку сваког годишњег доба. 

кватри, кватара ж мн. в. кватре. 

квочићи м мн. (у игри речи, према 

„мачићи”) пилићи, пилад. 

кврга ж (дат. и лок. кврги и кврзи, ген. мн. 

кврга) (обично у мн.) ист. справа за мучење; 

окови. 

квржица ж (обично у мн.) а. нервни 

завршетак у виду бобичастог задебљања, 

испупчења и сл. б. ситан брадавичаст 

израштај, завршетак, задебљање и сл. у 

биљке. 

кевчета с и кевчети м мн. (тур. kefce) покр. 

дугачки, разрезани рукави на долами или 

малом гуњу, који се нису облачили, већ су на 

долами били сапети одостраг, а на гуњу су 

слободно висили, чевкени. 

кекерефеке ж мн. покр. в. керефеке. 

келемета с мн. покр. сметње при раду. 

Келти м мн. (јд. Келт) (лат. Celtae или Celti) 

стари индоевропски народ који се углавном 

измешао са Германима и Романима. 

кенгур м (енгл. kangaroo, према 

домородачком аустралијском) зоол. у мн.: 

општи назив за торбаре Macropodidae (у 

јд.: такав торбар). 

кера ж покр. (обично у мн.) врста чипке 

рађене шиваћом иглом. 

керекендије ж мн. само у загонеци, о 

ногама у мачке. 

керефеке ж и керефеки м мн. 1. а. сјајне, 

али празне свечаности, обичаји. б. све што 

је бескорисно, непрактично, којештарије. 

2. извештачени манири, опхођење лишено 

непосредности, околишање, извијање, 

пренемагање. 

3. а. лаке, забавне атракције. б. 

измотавање, кревељење, лудорије. 

кереши м мн. покр. гргурава коса. 

керица ж (обично у мн.) дем. од кера; кера. 

кесмани м мн. покр. кера. 

кесоноша ж зоол. у мн.: морске рибе 

Syngnathidae чији мужјаци носе на трбуху 

кесу с јајима (у јд.: таква риба). 

кетуша и кетуша ж (понегде мн.) покр. 

врста игре, плеса удвоје, кетеуш; врста 

народног кола. 
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кефин, -ина м (обично у мн.) (тур. kefin) 

покр. бело платно у које муслимани 

замотавају, увијају мртваца, ћефин. 

кечибабац, -апца м (обично у мн.) покр. 

закржљала шљива. 

кивикалац, -алца м зоол. у мн.: ред птица 

тркачица Apterygiformes, без репа и 

закржљалих крила (у јд.: таква птица). 

киле ж мн. мед. нар. в. скрофуле, квргасте 

отеклине на врату које настају услед 

туберкулозе лимфних жлезда. 

килимете ж мн. покр. дроњци, рите. 

килоте ж мн. (фр. culotte) 1. доњи део 

женског рубља, женске гаћице. 

2. ист. кратке панталоне, чакшире до испод 

колена (карактеристичне за некадашњи 

дворски начин одевања). 

килотне ж мн. в. килоте. 

киналије ж мн. покр. женске чарапе које су 

на прстима црвено обојене. 

киселводе ж мн. покр. врста народне игре, 

маџарац. 

кит, -а и кита м (мн. китови и китови) (грч. 

k tos) зоол. у мн.: општи назив за ред 

морских сисара Cetacea, риболиког тела 

чији су предњи удови претворени у пераја, а 

задњи потпуно редуцирани; назив за 

поједине (обично најкрупније) врсте тога 

рода (у јд.: такав сисар). 

ките ж мн. етн. покр. кићење сватова. 

китир, -ира м и китира ж (обично мн.) (тур. 

kıtır) покр. кокица. 

китмице ж мн. покр. врста веза. 

китнице ж мн. 1. предмети (накит, украси, 

цвеће и сл.) којим се неко кити, који служе 

за кићење, украшавање. 

2. покр. врста ланчастог веза. 

китуљак, -љка м (обично у мн.) покр. кита, 

кићанка на фесу. 

кићеник м покр. (обично у мн.) кићени 

сват. 

кићенице ж мн. покр. украс којим се ките 

сватовски коњи. 

кићици м мн. покр. углови у дрвених кућа. 

кичмењак, -ака и кичмењак (кичмењак), -а 

м у мн.: општи назив за бића (животиње и 

човека) из подтипа Vertebrata (главни 

огранак кола хордата), која се одликују 

лобањом, кичменим стубом и високо 

развијеним нервним системом, чулима и 

другим органима; супр. бескичмењак (у јд.: 

такво биће). 

кишићи м мн. покр. врста народног веза. 

кјуке ж мн. покр. врста мотива у везу. 

клавикорде ж мн. (према лат. clavis, типка 

и chord, жица) муз. најстарији тип жичаног 

музичког инструмента са диркама, 

типкама, претеча данашњег клавира. 

клада ж (обично у мн.) 1. ист. направа 

(обично дрвена) за окивање, спутавање ногу 

и руку, кврге. 

2. покр. врста сплава. 

кладица ж покр. (обично у мн.) направа за 

хватање дивљачи, замка. 

кладуше ж мн. покр. в. клада. 

клаковнице ж мн. свете књиге (у нар. 

песми, обично кад је реч о Талу Личанину). 

клампе ж мн. покр. в. клешта. 

клапавица ж зоол. у мн.: породица шкољки 

Myidae (у јд.: шкољка из me породице). 

клаптала с мн. покр. дрвена клопка, замка 

за хватање птица. 

клаше ж мн. покр. в. клашња (4). 

клашња ж (чешће у мн.) покр. 1. дебела 

вунена, обично ваљана тканина домаће 

израде, сукно. 

2. простирка од вуне, поњава. 

3. а. врста белих дугачких чарапа (домаће 

израде). б. врста вунених доколеница 

(домаће израде). 

4. (само мн.) чакшире начињене од клашње 

(1), сукнене чакшире; чакшире уопште. 

5. комадић чохе или крпе који се везује гуски, 
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ћурки и сл. око ноге ради распознавања. 

6. а. у запрежној опреми, навлака од коже и 

сл. за конопац, каиш да не би жуљили коња. 

б. навлака од вунене тканине испуњена 

сламом и др., која се ставља испод самара, 

стеља. 

клејстогами и клејстогами м мн. (према 

грч. kleistos и gamis) бот. врста 

самооплодних биљака. 

клеме и клемице ж мн. покр. метални 

накит у женској народној ношњи. 

кленица ж (обично у мн.) покр. врста 

украсних копчи у виду металних плочица. 

клепци м мн. прибор за откивање косе, 

чекић и баква. 

клепе ж мн. покр. врста јела од јуфки у 

којима је завијено месо. 

клепетаче ж мн. покр. врста игре пиљцима. 

клепке ж мн. покр. џепни нож дрвених 

корица. 

клепови м мн. покр. у загонеци, о ушима. 

клеча (клеча) ијек. кљеча (клијеча) ж покр. 

1. (понекад мн.) врста уткане шаре на 

тканинама; тканина са таквим шарама.  

2. (обично у мн.) плетена женска чарапа; 

њен горњи део. 

клечара ијек. кљечара ж покр. (обично у 

мн.) врста плетених вунених чарапа; исп. 

клеча (2). 

клечица ијек. кљечица ж (обично мн.) в. 

клеча (1). 

клешта ијек. клијешта (некњ. ек. и ијек. 

кљешта) с мн. (ретко ж јд.) 1. метална 

алатка састављена од две попут маказа 

укрштене полуге, подешена за различиту 

употребу (за држање, стезање, сечење, 

вађење, уобличавање чега, за утискивање 

каквих знакова у одређени предмет и сл.); 

уопште двокрака алатка за хватање или 

стезање различитих предмета. 

2. нераспр. машице, хваталице. 

3. направа за хватање дивљачи, рибе и др. 

4. зоол. анат. двокраки орган појединих 

животиња подешен за хватање плена, 

узимање хране и сл., штипаљке. 

5. грађ. део кровне конструкције, састављен 

од двеју греда које се једним крајем 

ужлебљују једна у другу. 

6. вој. војне јединице распоређене са страна 

противника у два крака, маказе; обруч. 

7. спорт. начин хватања лопте у ватерполу 

при коме је лопта притиснута између длана 

и подлактице. 

клештанца и кљештанца с мн. дем. од 

клешта, клијешта.  

клештаца ијек. (и непр. ек.) кљештаца = 

клешташца ијек. (и непр. ек.) кљешташца 

с мн. дем. од клешта, клијешта. 

клеште ијек. клијеште (непр. ек. и ијек. 

кљеште) ж мн. в. клешта. 

клешти и клешти ијек. клијешти и 

клијешти ж мн. покр. в. клешта. 

клештине ијек. (и некњ. ек.) кљештине ж 

мн. аугм. и пеј. од клешта, клијешта и 

клеште, клијеште. 

клештица ијек. (и некњ. ек.) кљештица с 

мн. дем. и хип. од клешта, клијешта. 

клештице ијек. (и некњ. ек.) кљештице ж 

мн. 1. дем. и хип. од клеште, клијеште. 

2. инструмент за прихватање, 

придржавање ситних предмета, обликом 

налик на мале машице, пинцета. 

клига ж (обично у мн.) покр. наушница, 

минђуша. 

клиза ж покр. (обично мн.) в. клизаљка (1). 

клизаљка ж (обично мн.) 1. спорт. челична 

шина подешена за причвршћивање на 

ципелу, која служи за клизање по леду. 

2. а. покр. клизавица, углачана ледена стаза 

на којој се деца клизају. б. клизалиште, 

терен прекривен ледом и уређен за клизање. 

климавице и климавнице ж мн. покр. 

дводелна направа слична теразијама, чијим 

се теговима покреће механизам ковачких 

мехова. 
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Клименти м мн. (јд. Климент) 

северноарбанашко малисорско племе у 

подручју Проклетија чија се једна група у 

првој половини 18. в. преселила у Срем (села 

Никинци, Хртковци, Јарак), где су се 

поткрај 19. в. пословенили. 

клинови м мн. мед. нар. кила, брух. 

клини = клинови м мн. нар. мед. кила, брух. 

клипице ж мн. (нем. Klippe) алатка у 

облику краћег облог штапића уздуж 

расеченог, која се употребљава при 

кастрирању коња. 

клипци, клипака м мн. кув. ваљушци с 

гушчијим месом. 

клишњак, -ака и клишњак, -а м зоол. у 

мн.: систематски назив за инсекте из ф. 

Elateridae (у јд.: такав инсект). 

клиштине ж мн. покр. направа за хватање 

дивљих животиња, врста кљусе, ступице; 

предњи део те направе. 

клишћаци м мн. покр. мала клешта. 

клобутине ж мн. покр. нејасно значење. 

клобучара и клобучарка ж бот. у мн.: ред 

гљива Нутеnomycetes (у јд.: гљива из тога 

реда). 

клов м и клова ж (обично мн.) покр. и заст. 

в. кљова. 

кловаш, -аша м (обично мн.) покр. в. кљова. 

кломпа и кломпа ж (обично у мн.) покр. 

дрвена ципела, нанула, опанак; обућа са 

дрвеним ђоном; врста модерне обуће са 

изразито дебелим ђоном. 

клоропласти и клоропласти м мн. (према 

грч. chl ros и plastos) бот. округласта зелена 

телашца у површинским биљним ћелијама, 

која биљкама дају зелену боју, хлоропласти. 

клоце ж мн. покр. направа којом се путају, 

сапињу ноге (људима и коњима), пута, 

букагије, шклоце. 

клупе ж мн. степеничаста песковита 

зараван дуж морских и речних обала. 

клупчићи м супл. мн. од клупче. 

кљов м (обично мн.) в. кљова. 

кљова ж (обично мн.) јаче развијени, 

велики, дуги зуб код неких сисара, обично 

свинут при врху (очњак у дивљег вепра, 

воденог коња, горњи секутић у слона, 

шиљасти зуб у кита). 

кљока ж (обично мн.) покр. рана, раница на 

телу (обично на рукама или лицу). 

кљука ж покр. (обично мн.) врста веза. 

кљунар, -ара м зоол. у мн.: ред најнижих 

сисара Monotremata чије су чељусти 

превучене рожном навлаком у облику кљуна 

(у јд.: сисар из тога реда). 

кљунарица ж зоол. у мн.: општи назив за 

инсекте мрежокрилце којима су уста 

продужена у кљунасту рилицу Mecoptera (у 

јд.: инсект из тог рода). 

кљунача ж зоол. у мн.: птице дугог кљуна 

из nop. шљука, шљуке Scolopacidae (у јд.: 

птица из me nop.). 

кљунаш, -аша м зоол. у мн.: инсекти са 

устима продуженим у рилицу, риличари, 

Rhynchota; (у јд.: такав инсект). 

кљунорожац, -ошца и кљунорожац, -ошца 

м зоол. у мн.: род птица крешталица 

јужноафричких и јужноазијских npeдела 

Bucerotidae с великим шупљикавим кљуном 

(у јд.: птица из тога рода). 

кљуса ж (обично у мн.) фиг. вешто изведен 

поступак, лукаво употребљена средства, 

мере којима се неко доводи у тежак 

положај из кога се мучно налази излаз, 

замка. 

кнежеви м мн. покр. модрице на 

цеваницама које се појаве кад се ноге дуго 

времена излажу ватри. 

књига ж (ген. мн. књига) (обично мн.) анат. 

покр. в. књижавац. 

књижавац, -авца м (обично мн.) зоол. анат. 

део желуца у преживара, листавац. 

књижари м мн. анат. покр. в. књижавац. 
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књишци, књижаца м мн. анат. покр. в. 

књижавац. 

кобиле ж мн. нар. обичајна женска игра 

која се игра током беле недеље, учеснице у 

тој игри. 

ковије ж мн. покр. место између обрва, 

повије. 

коврчица ж (обично мн.) заврнуто навише, 

заковрџано перје на пачијем репу. 

ковчанице ж мн. врста народног веза. 

ковчије, ковчија ж мн. покр. лака запрежна 

кола, кочије. 

кожварке ж мн. мед. нар. мале богиње. 

кожождерац, -рца м зоол. у мн.: општи 

назив за пор. ситних инсеката Dermestidae, 

чије ларве живе у сувој животињској 

материји (крзну, кожи и сл.) (у јд.: такав 

инсект). 

кожокрилац, -лца м зоол. у мн.: ред 

инсеката са два пара опнастих крила, 

опнокрилци (у јд.: такав инсект). 

кожуваре ж мн. мед. нар. средње, овчије 

богиње varicella. 

кожуварке ж мн. мед. нар. средње, овчије 

богиње varicella. 

кожурање ж мн. зб. од кожура. 

кожухарке ж мн. (дијал. кожуарке) мед. 

нар. мале богиње, morbilli.  

кожушкар, -ара и кожушкар, -а и 

кожушњак м зоол. у мн.: општи назив за 

пор. ситних инсеката Dermestidae, чије 

ларве живе у сувој животињској материји 

(крзну, кожи и сл.) (у јд.: такав инсект). 

коза ж (вок. козо; ген. мн. коза) 1. зоол. у 

мн.: општи назив за род шупљорогих 

преживара папкара Capra из пор. Caviconia 

(у јд.: преживар из тог рода).  

2. мн. покр. в. влака.  

3. (често у мн.) покр. а. врста игре са 

зрнима, козаљка. б. мн. игра скривања 

прстена под капу. в. мн. дечија игра која се 

изводи са пет камичака, пиљака. г. (обично 

мн.) један од кочића забодених у земљу у 

пастирској игри козице. 

4. мн. мед. нар. в. богиње. 

козак, -ака м зоол. нар. (обично у мн.) 

гњурачица, општи назив за инсекте из ф. 

Dytiscidae. 

козли м мн. заст. делови подводних стена 

који вире из воде. 

козила с мн. покр. место где пребивају 

козе, козје боравиште. 

козица ж 1. (обично у мн., често са 

одредбом: ланчани) пом. дрвени ногари 

преко којих се стављају сидрени ланци (да 

не би лежали на палуби или земљи), козлић. 

2. мн. мед. нар. разне врсте заразних 

болести са оспицама по кожи, богиње. 

3. зоол. (обично у мн.) општи назив за 

неколико врста морских десетоножних 

ракова, нежна, провидна тела, из подреда 

Natantia, који боју мењају према околини. 

козјаче ж мн. мед. нар. в. козица (2). 

козлаци мн. м бот. назив за ф. Araceae којој 

припада род Arum. 

козлић, -а и козлић, -а (козлић, -ића) м 1. 

(обично у мн., често са одредбом: ланчани) 

пом. дрвени ногари преко којих се стављају 

сидрени ланци (да не би лежали на палуби 

или земљи).  

2. мн. нар. фатаморгана. 

3. мн. бот. назив за луковицу мразовца 

(Colchicum autamnale). 

Козлићи и Козлићи (Козлићи) м мн. астр. 

звездано јато у сазвежђу Бика, Плејаде, 

Влашићи. 

козмозоа с мн. и козмозои м мн. (према 

грч. kosmos и z on) хипотетички 

микроорганизми у васиони (помоћу којих су 

неки научници покушавали објаснити 

порекло живота на Земљи). 

козокрвнице ж мн. бот. назив за фамилију 

Caprifoliaceae. 

кока ж (вок. коко, дијал. коке, кока) 

(обично у мн.) зоол. в. кокош (а и б). 
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кокалица ж (обично у мн.) покр. в. кокица 

(а). 

коканица ж (обично у мн.) покр. в. кокица 

(а). 

кокица и кокица ж (обично у мн.) а. 

искокано зрно кукуруза. б. крупна пахуљица 

снега. 

коклочике ж мн. покр. огрлица од 

нанизаних бобица које расту на буковом 

лишћу. 

кокови м мн. у загонеци, о роговима. 

коковци м мн. покр. круница, бројаница од 

нанизаних зрна кока. 

кокоти, кокоти и кокотови мн. ноћно и 

јутарње кукурикање петлова; време тога 

кукурикања (око поноћи, пред зору и у 

свануће, обично са одредбом: први, други, 

трећи). 

кокотићи (кокотићи) м мн. мотив у 

народном везу. 

кокош, кокоши ж (инстр. јд. кокоши и 

кокошју; ген. мн. кокоши и кокошију) а. у 

мн.: назив за птице из пор. Gallidae, односно 

за род Gallus из me породице (у јд.: птица из 

me породице, односно рода). б. у мн.: назив 

за птице из реда Galliformes у који спада и 

пор. Gallidae (у јд.: птица из me породице, 

односно рода).  

кокошајци, -ајака м мн. покр. в. 

кокошињак, кокошији измет. 

кокошине ж мн. в. кокошињак, кокошији 

измет. 

Кола с мн. астр. Велика и Мала Кола, 

Велика или Мала Кола. 

кола, кола с мн. 1. возило на точковима 

(најчешће на четири точка) које служи за 

превоз људи и ствари а. запрежно возило. б. 

аутомобил или слично возило са моторном 

или електричном вучом. в. део железничке 

композиције и сл., вагон. г. заст. железница, 

воз. 

2. количина нечега (сена, дрва и др.) која 

може да стане у једна кола (1а). 

3. покр. спирална опруга као део механизма 

у брави. 

колагач, -ача м (тур. kolağacı) (обично у 

мн.) покр. стубић, клин на мутавџијском 

чекрку за предење. 

колагија ж покр. (обично у мн.) алка за 

везивање и притезање бисага кад се носе 

преко рамена. 

колајлије ж заст. и мн. покр. в. колалије 

(1а). 

колалије (колалије) ж мн. заст. и покр. 1. 

(најчешће у атрибутској служби, уз именице 

ж. рода) а. које имају облик круга (о 

токама), округле токе. б. које су са шарама 

у облику круга, коласте, шарене. 

2. минђуше са украсом у облику округлог 

дугмета. 

коламистри м мн. направа за коврџање 

косе. 

коларде ж мн. и коларди м мн. (исп. тал. 

coralli, корали) покр. ђердан, корални 

ђердан. 

Колари м мн. астр. покр. Велика кола, 

Велики Медвед. 

колац, ко(л)ца м (мн. ко(л)ци и ко(л)чеви, 

ген. колаца, колца и колчева) (обично у мн.) 

покр. мотка око које се снује вунена пређа. 

колачи м 1. у загонеци: звезде. 

2. покр. прстеновање испрошене девојке. 

колач, -ача м (тур. kulaç) покр. (обично у 

мн.) скок коња у галопу. 

колачар, -ара м покр. (обично у мн.) онај 

који иде девојци на прстеновање.  

колачићи м мн. бот. а. биљка из ф. 

Gesneriaceae 1) Romondia Nathaliae. 2) 

Romondia Serbica. б. стрихнин-дрво 

Strychnos nux vonica. 

колегија ж (обично мн.) предавања из 

једног предмета на високим школама. 

коледа и коледа ж (према лат. calendae) 1. 

мн. етн. скуп, група (обично момака) која 

учествује у том обреду, пева коледске 
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песме; уопште група, мноштво људи који 

иду заједно.  

2. (обично у мн.) покр. обредна ватра, крес. 

коледар, -ара м (обично у мн.) а. етн. онај 

који учествује у коледи, у коледању, 

честитар; б. покр. уопште свирач, певач 

који иде по кућама и честита (имендан, 

какав празник и др.). 

Коледе и Коледе ж мн. покр. Бадњи дан; 

време око Бадњега дана, Нове године. 

коленде ж мн. 1.  Коленде  први дан 

календарске године, празник Нова година. 

2. поклон који се даје онима што певају 

коледарске песме, дар честитару. 

колено ијек. кољено (ген. мн. колена ијек. 

кољена) с анат. (обично у мн., кад је тело у 

седећем положају) део ноге изнад коленог 

зглоба, крило. 

колеоптер, -ера м (према грч. koleos и 

pteron) зоол. у мн. општи назив за ред 

инсеката различитог изгледа и начина 

живота, са два пара крила, од којих доња 

служе за летење, а горња за заштиту, 

Coleoptera (у јд.: такав инсект). 

колеса с мн. заст. в. кола. 

колесаре ж мн. кола, колица (?). 

колесине ж мн. аугм. и пеј. од колеса. 

колесница ж (обично мн.) покр. и заст. 

запрежна кола, двоколица. 

колетина с мн. аугм. од кола; исп. кола. 

колечка с мн. в. колечке. 

колечке ж мн. колица на два точка која 

вуку плуг. 

колешнице ж мн. покр. одвојен предњи део 

кола (најчешће волујских) који може да 

служи за вожњу или превожење нечег. 

колиба ж (ген. мн. колиба) покр. (обично у 

мн.) бачија, сточарско насеље у планини. 

колибри и колибри, -ија м (шп. colibri) 

зоол. у мн.: општи назив за најмање птице, 

дужине свега 3 до 6 cm, шареног перја и 

дугачког кљуна, из ф. Trochilidae којих има 

велики број врста, а живе у тропским 

пределима Јужне Америке (у јд.: птица из 

те фамилије). 

колибри и колибри, -ија м (шп. colibri) 

зоол. у мн.: назив за најмање птице, дуге 3-6 

cm, шареног перја и дугачког кљуна из пор. 

Trochilidae (у јд.: таква птица).  

колија покр. с мн. (?) необ. в. кола. 

колинде ж мн. покр. 1. шарени штапови 

исте дужине, које коледари носе на Бадњи 

дан. 

2. без одређеног значења, у песми коју 

коледари певају на Бадњи дан. 

колица с мн. 1. дем. и хип. од кола; исп. 

кола. 

2. а. направа са једним, два, три или четири 

точка, за превоз разног материјала или 

људи; мање, помоћно возило. б. направа са 

два точка на коју се причврсти плуг када се 

оре, колечке. в. покретни део на писаћој 

машини. 

3. покр. мотив у народном, везу. 

колишта с мн. покр. аугм. и пеј. од кола. 

колни м мн. зан. покр. коларска направа за 

сечење. 

колњак, -ака м 1. зоол. у мн.: назив за ниже 

црве који на предњем крају имају коло 

помоћу кога се хране и покрећу, точњаци 

Rotatoria, Rotifera (у јд.: такав црв). 

2. (обично у мн.) а. колутови око очију, 

подочњаци. б. кружне траке, праменови 

дима, паре и сл. који лебде у ваздуху. в. 

кружни набори на воденој површини, који се 

шире у концентричним круговима кад 

нешто падне или урони у воду. г. кругови, 

прстенови светла који се привидно јављају 

пред очима, светлаци. 

колобар, -ара и колобар, -ам мн. 

подочњаци. 

колотури м и колотуре ж мн. део на 

разбоју о којем висе нити. 

колотурић м мн. в. колотур. 

колотурица ж мн. в. колотур. 
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колоуста ж у мн.: назив за животиње из 

разреда најпростијих кичмењака 

Cyclostomata сродних рибама, змијоликог 

тела без крљушти и хрскавичавог скелета, 

који се помоћу округластих уста припијају 

за подлогу (у јд.: таква животиња). 

колтук м (тур. koltuk) покр. (обично у мн.) 

а. мали јастук, јастучић. б. уметак тканине 

на одећи испод руке. в. шара на народној 

ношњи. 

колут м (ретко ж) (мн. колути и колутови, 

ген. колутова, колутова и колута, дат. 

колутовима, колутовима и колутима) 1. 

(обично у мн.) а. таласи у облику 

концентричних кругова који настају кад у 

воду нешто падне. б. кретање извесних 

материја (нпр. дима, магле или пламена) 

кроз ваздух у облику кругова, кола. в. 

привидна визуелна представа круга 

(кругова), титравих мрља разних боја услед 

тренутне физичке слабости, јаког 

узбуђења, бола, ударца и сл. г. кружно 

кретање, кружење, опток, циркулација. д. 

спорт. гимнастичка вежба при којој се тело 

пребацује преко главе унапред или унатраг, 

описујући при том круг у ваздуху. 

2. а. (обично у мн.) таман круг испод или 

око очију (у болести, при преморености и 

сл.).  

колутурице ж мн. покр. део на ткачком 

разбоју о којем висе нити, колотур (2). 

колца с мн. а. дем. од кола. б. направа са 

три точка помоћу које се дете учи да хода. 

колце, -ета с (обично у мн.) округласте 

шаре (уткане или извезене) на тканини, 

оделу и сл. 

колчаци м мн. (тур. kolçak) дуге вунене 

рукавице до лакта. 

колчани м мн. техн. погонски точкови; 

механизам, машина. 

кољендаш, -аша м покр. (обично у мн.) в. 

коледар. 

команда ж (тал. comando; фр. commande) 

техн. (обично у мн.) инструмент, део 

уређаја помоћу којег се управља радом 

машине или радом појединих њених 

функција. 

командос м (обично у мн.) (енгл. 

commando) припадник привремених 

тактичких формација (првобитно 

британских јединица) припремљених за 

герилско ратовање и извршавање 

специјалних задатака, саботаже и сл., на 

фронту и у позадини непријатеља. 

комаре, комара ж мн. покр. витице 

нарочито сплетене у виду полукруга око 

ушију (као ознака удате жене). 

комастре ж мн. и комастри м мн. покр. 

ланац над огњиштем, вериге, комостре. 

комашина ж (обично у мн.) нар. камашна, 

кожна или штофана доколеница. 

комаштре ж мн. и комаштри м мн. покр. в. 

комастре. 

комбинирке ж мн. зан. комбинована 

клешта, клешта која се могу 

употребљавати у различите сврхе.  

комендије ж нар. мн. дрангулије, ситнице, 

тричарије. 

коментари м мн. (лат. commentarius) 

мишљење, тумачење с критичким 

напоменама, опаскама о чему. 

комесион, -она м (обично у мн.) покр. грч, 

кочење (обично при епилептичном нападу). 

комештре, -тара ж мн. покр. в. комостре. 

комина ж (понекад у мн.) измуљано и 

преврело грожђе или друго воће 

припремљено за добивање вина, печење 

ракије, за добивање уља; чврсти делови, 

остатак, талог што остане при 

справљању вина, ракије, уља, воска и сл., 

дроп, џибра. 

коминстра, -тара с мн. покр. в. комостра. 

коминци, -инаца м мн. покр. љуске ораха. 

комиције ж мн. (лат. comitia) ист. народне 

скупштине у старом Риму, које су 

сачињавали слободни грађани. 
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комишијун, -уна м (обично у мн.) покр. в. 

комесион. 

Комови м мн. планина у североисточној 

Црној Гори, југозападно од Андријевице.  

комојстра, -стара с мн. покр. в. комостра. 

комостра, -тара с мн. и комостре, -тара ж 

мн. (према грч. kremastos, обешен, који 

виси) покр. ланац над огњиштем о којем 

виси котао, вериге. 

комотке ж мн. в. комотшуе. 

комотшуе ж мн. (нем. kommod, удобан + 

Schuhe, обућа) варв. лака кућна обућа, 

папуче. 

комоче и комочуе ж мн. покр. в. комотшуе. 

комоштра, -тара с мн. и комоштре, -тара ж 

мн. покр. в. комостра. 

комоштре ж мн. грч. вериге над огњиштем 

о којима виси котао.  

композита ж (обично у мн.) бот. в. 

главочика. 

комуналије ж мн. комунални, општински 

послови, комуналне општинске ствари. 

комушковица ж (обично у мн.) бот. в. 

комушница. 

комушница и комушњача ж бот. у мн.: 

општи назив за биљке из пор. Papilionaceae, 

махунарка, лепирњача (у јд.: таква биљка). 

коне ж мн. покр. врста народног кола које 

су играле већином жене.  

Конавли м мн. крај, предео у Далмацији, 

југоисточно од Дубровника, између 

Цавтата и Суторине.  

конаци, конака м мн. (тур. konak) покр. 

свињци који се подижу у шуми (понекад 

само док траје сезона жира). 

Конали м мн. в. Конавли. 

кондиције ж мн. (лат. conditio, услов) 

приватно поучавање ученика, приватни 

часови, инструкције. 

кондра ж (обично у мн.) покр. в. кундура. 

кондрак, -ака и кондраћ, -аћа м (обично у 

мн.) покр. ситно живо биће, црв који се 

према народној празноверици увлачи под 

кожу човека и узнемирава га; немиран дух, 

ђаво, враг који не да човеку да се смири на 

једном месту. 

кондур м (обично у мн.) покр. в. кундура. 

кондура ж (обично у мн.) в. кундура.  

конидија ж (обично у мн.) (лат. conidium) 

бот. семена клица, једноћелијска јединка 

помоћу које се врши бесполно 

размножавање биљака бесцветница, спора. 

конидионоша ж бот. у мн.: општи назив за 

биљке бесцветнице које се размножавају 

помоћу конидија, спорофите, спороноше (у 

јд.: таква биљка). 

конифере ж мн. (према грч. k nos и лат. 

ferre) бот. општи назив за четинарско, 

црногорично дрвеће, четинари, црногорице. 

коница и коница ж мн. покр. в. кола. 

конкилија с мн. и ж (према лат. conchylium) 

зоол. покр. конха, шкољка са две љуштуре. 

конопље, конопаља ж мн. зељаста биљка 

Cannabis sativa; влакно добијено од те 

биљке, конопља. 

конопљика ж бот. у мн. систематски назив 

за биљке из ф. Cannabaceae (у јд.: таква 

биљка).  

консерве ж заст. мн. заштитне наочари. 

конспирација ж (лат. conspiratio) (обично у 

мн.) тајни подухват, тајна акција. 

контра с мн. пом. врста једара (највиша и 

најмања једра на катарци).  

контура ж (фр. contour) (чешће у мн.) 1. а. 

црта која означава границу посматраног 

предмета (планине, куће, дрвета и др.), 

ивична линија, обрис. б. нејасна, тамна 

прилика, лик који се тек оцртава пред 

очима, силуета. 

2. а. основни потез, линија која означава 

општи облик и сразмере, ивице предмета и 

ликова у почетној фази израде уметничке 
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слике. б. мат. линија којом се графички 

представља ивица неког геометријског лика 

(троугла, квадрата и сл.). в. цртеж, узорак 

по којем се израђује нарочита врста веза, 

цртачки вез, писанац. 

3. а. облик, форма, основне црте лика; 

размере, домашај, значај. б. основна 

обележја, оквирна скица, замисао, идејна 

основа нечега; зачетак, наговештај. 

конћети м мн. (тал. concetti) стил. 

китњаст, извештачен начин изражавања 

са претераном употребом стилских 

фигура. 

конфети м мн. и конфете ж мн. (тал. 

соnfetto) округли, разнобојни комадићи 

папира који се посипају на забавама и 

светковинама. 

конхилија ж зоол. у мн.: мекушци са 

љуштуром (пужеви и шкољке) (у јд.: такав 

мекушац). 

кончети, -ета м мн. (тал. concetto) књиж. 

слободне, необичне, духовите игре речима; 

досетке. 

кончићи и кончићи м мн. покр. в. колотур. 

коншипка ж (обично у мн.) (ген. мн. 

коншибака и коншипки) мала врата на 

огради између суседних кућа, капиџик. 

коњ, коња м (вок. коњу, инстр. коњем; мн. 

коњи (дијал. коњеви и коњови), ген. коња, 

дат. коњима и коњма) 1. зоол. у мн.: општи 

назив за копитаре рода Equus, из породице 

Equidae (у јд.: такав копитар).  

2. а. (обично у мн.) покр. коса греда у 

кровној конструкцији (углављена у другу 

такву греду), рог. б. покр. попречна 

спојница у кровној конструкцији (испод 

слемена).  

3. (често у мн.) покр. у разним играма 

учесник који опонаша коња (иде 

четвороношке, носи јахача и сл.); назив за 

такву игру. 

4. мн. агр. покр. врста смокве бела и 

дугуљаста плода. 

коњић, -ића м (вок. коњићу) назив за разне 

направе, предмете и сл. а. мн. сталак од 

дрвета, дрвени ногари на којима леже 

креветске даске. б. (обично у мн.) покр. 

дрвце на разбоју, дужине до 10 cm, за које 

се везују нити и које омогућује њихово 

покретање при ткању. в. мн. покр. в. 

колотур.  

коњиц м зоол. у мн.: група правокрилаца 

Locustidae, сродних скакавцима, зрикавци (у 

јд.: инсект из me групе).  

коњички м мн. покр. врста дечје игре. 

координата ж (обично у мн.) (према лат. со- 

и ordinatus) мат. један од елемената којима 

се одређује положај тачке у равни или у 

простору.  

копач, -ача м (обично у мн.) фиг. покр. зуб 

секутић. 

копачка ж (чеш. kopačka) (обично у мн.) 

спорт. нарочита ципела за фудбал и сличне 

спортске игре. 

копе, копа ж мн. покр. врста женских 

приглавака који су одозго опшивени кожом. 

копица (копица) ж покр. (обично у мн.) 

белача, бела вунена чарапа. 

копле ж мн. покр. врста украсних копчи у 

виду плочица. 

копоножац, -ношца и копоножац, -ношца 

м зоол. у мн.: систематски назив за 

фамилију таквих мекушаца Scaphopoda (у 

јд.: такав мекушац). 

копривка ж бот. у мн.: фамилија биљака 

Urticaceae (у јд.: таква биљка). 

коприца ж покр. (обично у мн.) врста 

чарапа, бечва. 

копролит, -ита м (према грч. kopros и lithos) 

(често у мн.) а. окамењени измет 

преисторијских животиња. б. мед. 

стврднути измет у цреву човека прожет 

кречним солима. 

копушине ж мн. покр. власи над чупицом. 

копча ж мн. (тур. kopça) покр. доколенице. 

кора ж 1. (обично у мн.) развучено и 

истањено тесто у које се завија какав 
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надев, јуфка, јело од јуфки. 

2. мн. а. корице, направа у коју се ставља 

нож, сабља, мач и сл., ножнице, канија. б. 

држак, дршка бритве, ножа. в. корице од 

књиге. 

3. мн. посуда под кошем (млина), 

кориташце. 

4. мн. покр. проширени дрвени бокови у 

облику олука на старинском охридском 

рибарском чамцу. 

корабљи м мн. и корабље ж мн. заст. танке 

цеви на гајдама. 

корал, -ала и корал, -а м (грч. korallion) 1. 

(обично у мн.) а. зоол. непокретне 

животиње из рода полипа које у великим 

скуповима живе у морима прирасле уза 

стене, Anthozoa. б. брушени окамењени 

скелет корала (1а), црвене, ређе ружичасте 

или беле боје, који се употребљава за израду 

накита и других украса, мерџан. 

2. мн. мале дрвене лоптице са умереним 

шиљцима на пасјем овратнику, које боду 

кад се овратник повуче (употребљава се 

при дресирању паса). 

коралде и коралде ж мн. покр. огрлица, 

мерџани. 

коралди, коралада м мн. покр. корали, 

кораљи. 

коралдице ж мн. покр. огрлица, ниска од 

безбојног корала. 

коралине ж мн. зоол. врста живих бића из 

реда Amophasoa налик на маховину и 

лишаје. 

корал-усне ж мн. као корал црвене усне. 

коралци м мн. агр. покр. врста црвеног 

округлог пасуља. 

кораљ, -аља м (обично у мн.) в. корал (1). 

кораљ-усне ж мн. као кораљ црвене усне, 

корал-усне. 

кораће ж мн. покр. ногаре. 

корача ж покр. (обично у мн.) а. људи који 

су се маскирали, машкаре. б. забаве уз 

месојеђе, машкаре. 

кораши м мн. бот. врста лишаја Lichenes 

crustacei. 

корбе ж мн. покр. само у изразу: ширбе 

корбе врста дечје игре. 

корде ж мн. (грч. chord ) покр. кожа црвене 

боје без перја, која виси испод поткљувља у 

петла, подгрљак, минђуше. 

Кордиљери,-ера м мн. (према шп. 

Cordilleras) велики планински систем који се 

протеже дуж западне обале Северне и 

Јужне Америке, од Аљаске до рта Хорн. 

кордун, -уна м покр. (обично у мн.) 

погранични војник, стражар, граничар. 

корепњак м зоол. у мн: разред животиња 

из кола зглавкара, љускари, ракови Crustacea 

(у јд.: таква животиња).  

коризмићи м мн. покр. дани од Ускрса до 

Ђурђевдана. 

коријандоли м мн. тал. конфети, шарени 

округли папирићи којима се засипају, 

посипају плесачи, маске и др. на игранкама.  

коритњак м зоол. у мн.: општи назив зарод 

инсеката Scaphidiidae (у јд.: инсект из тога 

рода). 

корита с мн. покр. лука, пристаниште. 

корица ж 1. (мн.) покр. врста јела од 

куваних парчади хлеба, с млеком, уљем и др. 

2. а. (обично у мн.) облога, увлака у којој се 

држи нож, мач, штап и сл.; оно што служи 

као облога уопште. б. (обично у мн.) дршка 

ножа, обично састављена од два дела, две 

облоге; један од тих делова. в. мн. две даске 

на трлици за конопље између којих се 

налази трећа која служи као сечиво, нож. г. 

(мн.) оплата од летава на таваници.  

3. а. (мн., ретко јд.). први и последњи лист 

књиге, свеске и сл., обично тврђи, од 

чвршћег папира или пресвучени платном, 

кожом и сл., који служе као заштитни 

омотач књиге, повез; један од таквих 

листова, једна од страна повеза књиге. б. 

(мн.) заштитни омотач, често украсни 

(какве кутије, пакета и сл.). 
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Корјенићи м мн. мање насељени предео и 

племенска заједница у Херцеговини, у 

околини Требиња. 

корморан, -ана м фр. зоол. у мн.: породица 

птица весларица црног перја 

Phalacrocoracidae и род птица из me 

породице Phalacrocorax, које живе уз море и 

велике реке, вранци (у јд.: таква птица). 

кормофити м и кормофите ж мн. бот. 

општи назив за више биљке које имају 

развијене корен, стабло и лист, 

стаблашица Cormophyta. 

Корнати м мн. в. Корнатски отоци, острва 

у Јадранскоме мору, близу Корната, између 

Дугог отока на северозападу и Жирја на 

југоистоку. 

корњаш, -аша м зоол. у мн.,: род инсеката 

Coleopteraca два пара крила, тврдокрилац (у 

јд.: инсект из тога рода). 

коронарка ж анат. (обично у мн.) 

коронарна артерија. 

Коросанте ж мн. (према лат. corpus sanctum, 

свето тело) покр. Брашанчево, католички 

црквени празник који пда у други четвртак 

после Духова. 

корчуља ж (обично у мн.) (мађ. karcsolya) 

варв. покр. в. клизаљка (1). 

косац, -сца и косач, -ача м зоол. у мн.: род 

паука ситног тела и дугих танких ногу 

Phalangidae; врста паука Phalangium opilio 

из тога рода (у јд.: паук из тога рода, 

односно me врсте). 

Косијер м мн. племе у Црној Гори, у 

Ријечкој нахији.  

косирица ж (обично у мн.) покр. косир, 

вилица са зубима, чељуст. 

косјерићи и косјерићи м мн. (ијек.) покр. 

разне врсте народних везова. 

косјерица ж (обично у мн.) (ијек.) покр. 1. 

косир, вилица са зубима, чељуст. 

2. покр. рибља хрптењача, рибља кичмена 

кост. 

3. зоол. а. покр. сабљарка Pelecus cultratus. 

б. врста слатководне рибе Carassius 

gibelius. в. врста рибе Crenilabrus Roissali. 

4. зоол. врста птице Chelidon urbica. 

космина ж (обично у мн.) покр. в. 

космурина. 

космозое ж мн. хипотетички 

микроорганизми у космосу, васиони (помоћу 

којих су неки научници покушавали 

објаснити порекло живота на Земљи). 

космурина ж покр. (обично у мн.) дуга, 

велика, обично неуредна, неочешљана коса, 

косурина. 

косокрилац, -лца и косокрилац, -илца м 

зоол. у мн.: тулари Trichoptera (у јд.: 

инсекат из тог реда). 

кости ж мн. (ген. кости и костију, дат., 

инстр. и лок. костима) фиг. а. људско тело 

(измршавило, слабо). б. тело, умрлога, 

посмртни остаци. 

костељ, -еља м зоол. у мн.: општи назив за 

морске псе из пор. Squalidae (у јд.: морски 

пас из те породице). 

костенице ж мн. покр. сплет шара на 

ћилиму (налик на кости човечје руке). 

Косци, Косаца м мн. астр. нар. сазвежђе на 

небеском екватору, јужно од сазвежђа 

Бика и Близанаца, Орион. 

котали (ген. мн. котала) м мн. покр. камене 

плоче које се стављају између зидова и 

црепова на крову да би се зидови 

заштитили од кишнице. 

котареса с мн. (у игри речи према „небеса”) 

сепет, котарица. 

Котари м мн. (често са одредбом „Равни“) 

област у северној Далмацији, између 

Зрмање, Крке, Буковице и Јадранског мора.  

котачи м мн. покр. шара, мотив у везу. 

котлети м мн. (фр. cotelette) неуоб. залисци 

косе односно браде од ушију до средине 

лица. 
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котлоноше ж мн. мед. нар. прве мале 

богиње (оспице) које се појаве у неком 

месту. 

котрљаме, -ама ж мн. покр. дечја игра у 

којој играчи котрљају куглице у ископану 

рупу. 

котрљача ж (обично у мн.) спорт. в. 

котураљка (2), ролшуа. 

котршке ж мн. покр. дечја игра у којој деца 

палицом, мотком гурају, котрљају дрвени 

обруч, котур. 

котур м (мн. котури и котурови) (обично у мн.) 

1. тамни колут око ока, подочњак.  

2. покр. кружна, колутаста шара, мотив у 

народном везу. 

котураљка ж 1. (мн.) направа која се 

састоји од платформе у коју су углављене 

две осовине са по два (мања) точка а која 

служи за преношење терета (обично 

гурањем). 

2. спорт. (обично у мн.) направа за кретање 

са четири точкића, која се причвршћује за 

ципелу; исп. ролшуа. 

котурци м мн. покр. врста бода којим се 

плете стопало мушке чарапе. 

котурача ж (обично у мн.) спорт. в. 

котураљка (2). 

котурић м (често у мн.) в. колотур. 

котурн м и котурна ж (обично у мн.) (грч. 

kothornos) 1. ципела са врло дебелом 

потплатом коју су првобитно носили 

глумци у античкој грчкој трагедији, а 

затим и староримски глумци на сцени да би 

изгледали виши. 

2. фиг. патетичан, узвишен, укочен стил; 

патетичност; поза, извештаченост. 

котурчић м мн. бот. покр. врста цвећа 

(бела рада). 

кофије ж мн. покр. в. ковије. 

коца с мн. покр. в. колица. 

коца, коца с мн. риб. покр. направа за 

риболов од колаца пободених у водено дно, 

на врху оплетених прућем. 

кочија ж (ж мн. кочије) (мађ. kosci) лакша 

запрежна кола затворена или са 

(покретним) кровом, која служе за превоз 

људи. 

кочија ж и кочије ж мн. мађ. нарочита 

запрежна (коњска) колаза превоз људи, 

обично с покретним кровом или затворена. 

кочијетина ж (често у мн.) аугм. и пеј. од 

кочија (кочије). 

кочијице ж мн. дем. и хип. од кочије. 

 

кочина и кочина ж (понекад у мн.) свињац, 

живинарник, псетарница. 

кочинке ж мн. покр. врста санки за вожњу 

по леду којима су салинци од коњских 

ножних костију. 

кочићи м мн. фиг. ир. затвор. 

кочице ж мн. дијал. 1. део на направи за 

сновање пређе. 

2. врста веза, мотив у везу. 

кошарице ж мн. покр. врста шаре у ткању 

или везу. 

кошљивица ж зоол. (обично у мн.) в. 

кошљориба. 

кошљивица и кошљориба и коштуњача ж 

зоол. у мн.: велика скупинариба са 

коштаним костуром, Teleostei (у јд.: риба 

из me скупине). 

кошљике ж мн. покр. ситне рибље кости. 

кошнице ж мн. (обично у ген.) покр. врста 

дечје игре.  

коштрике ж мн. бот. покр. врста траве 

која се употребљује за јело. 

коштуњавка ж зоол. у мн.: ред 

слатководних риба Lepidosteiformes, које 

живе у водама Северне Америке и чије је 

тело прекривено чврстим љускама (у јд.: 

риба која припада томе реду). 

коштуница и коштуњача ж бот. у мн.: 

биљке из ф. ружа чијије плод коштуница 
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(нпр. трешње, вишње и сл.), Prunoideae (у 

јд.: таква биљка). 

кошћице ж мн. покр. врста народног веза. 

кошуље ж мн. (ген. мн. кошуља) заст. доња 

одећа уопште, доње хаљине, доње рубље, 

обично платнено, преоблака; рубље уопште 

(кошуље, гаће, убруси, столњаци и сл.). 

кошчица ж (дијал. кокчица) анат. покр. 

(обично у мн.) глежањ; чланак, зглавак.  

краба (краба) ж нем., фр. зоол. у мн.: група 

краткорепих ракова Brachyura, раковица (у 

јд.: рак из me групе). 

крабуља ж мн. поворка маскираних особа, 

машкаре; забава, бал под маскама, 

машкарада, маскеноал. 

крава ж бот. покр. (обично у мн.) плод, 

чахура татуле. 

кравари м мн. бот. дед, врста гљиве Boletus 

scaber. 

краварке и краварке ж мн. нераспр. 

панталоне посебнога кроја, од грубога 

плавог платна какве носе амерички 

сточари, каубоји, фармерке. 

кравица ж (обично у мн.) бот. покр. већа 

чахура татуле.  

крајенци, -наца м мн. мед. и вет. покр. в. 

заушке. 

крајиште и крајиште с (обично у мн.) 

покр. аугм. и пеј. од крај. 

крајник, -ика м (обично у мн.) анат. а. 

парни органи у човека, лимфне жлезде 

смештене у грлу између непчаних лукова, 

tonsillae. б. вет. подвилична жлезда, glandula 

submaxillaris. 

крајница ж (обично у мн.) даска која се 

налази, односно углављује, ставља са 

стране, на бок нечега (нпр. код кревета, 

запрежних кола, трлице и сл.), оквир у лесе 

за сушење шљива. 

крајцари м мн. бот. зељаста биљка 

петлова креста. 

крајцарица и крајцарица ж (чешће у мн.) 

врста коцкарске игре у којој се обично 

новчићима погађа одређена линија, а затим 

се новчићи баце увис и све који падну на 

уговорену страну носи онај ко је добацио 

најближе линији, а затим се остатак новца 

баца увис на исти начин у корист онога 

чији је новчић пао најближе линији после 

првога и тако редом. 

крајчевци, крајчеваца м мн. покр. 

периферија града или села. 

кракља ж (обично у мн.) покр. 1. а. рачваст 

огранак стабла, гране, корена и сл., ракља, 

рачва. б. крак ракљастог репа у птица. 

2. ногар, нога (у предмета). 

кракљеница и кракљина ж (обично у мн.) 

покр. в. кракља (1б). 

кракљица ж (обично у мн.) покр. дем. од 

кракља (1б). 

краљ, краља м (мн. краљеви (ређе краљи)) 

(обично у мн.) покр. једна од девојака које о 

Тројицама иду од куће до куће певајући и 

играјући. 

Краљевине ж мн. место у Херцеговини. 

краљевци м мн. шаљ. покр. оброк који се 

састоји од соли и хлеба. 

краљице ж мн. етн. а. народни обичај о 

Духовима у коме учествујегрупа девојака с 

истоименим називом. б. група дјевојака које 

на први и други дан Духова иду селом, од 

куће до куће, играјући и певајући краљичке 

песме.  

 

краљичари м мн. етн. покр. в. краљице. 

крампон, -она м фр. (обично у мн.) округао 

комадић коже или гуме који се прибија на 

ђон копачке. 

крампонка ж (обично у мн.) разг. 

аутомобилске зимске гуме, са дубоком 

шаром, погодне за вожњу по снегу. 

крапља
1
 ж (обично у мн.) в. крпља. 
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крапља
2
, -паља с мн. анат. покр. врхови 

хрбата, кичме. 

красник, -ика и красник, -а м зоол. у мн.: 

општим назив за породицу инсеката 

тврдокрилаца Buprestidae, чије ларве живе 

по неколико година (у јд.: такав инсект). 

красота ж (обично у мн.) а. оно што je 

красно, врло лепо, красан предео, красно 

место, природна лепота. б. красна, лепа 

ствар; украс. 

красте ж мн. мед. нар. назив за више врста 

заразних, инфективних болести са 

оспицама на кожи, богиње, оспе; такве 

оспице.  

краткокрилац, -илца и краткокрилац, -ца 

м зоол. у мн.: породица инсеката 

тврдокрилаца Staphylinidae, који имају 

кратка горња крила и издужено тело (у јд.: 

такав инсекат). 

кратконожац, -ошца и кратконожац, -

ошца м зоол. у мн.: врста стоноге дужине 

до 1 cm, чије је тело састављено од 12 

двојних колутића са по једним паром ногу (у 

јд.: таква стонога). 

краткорепац, -пца м зоол. у мн.: раковице, 

крабе Brachyura у јд.: рак тога типа. 

краткотицалац, -алца м зоол. у мн.: подред 

инсеката двокрилаца са кратким пипцима 

Brachycera, чији је најпознатији 

представник мува (у јд.: такав инсекат).  

крачина ж (обично у мн.) покр. дрвени део 

на колима за који је причвршћена руда. 

Крашовани м мн. (јд. Крашован) 

припадници изоловане јужнословенске групе 

која живи у долини реке Караша, у 

румунском делу Баната. 

крвавици м мн. нераспр. драги камен 

црвене боје као крв, рубин (?). 

крвавица и крвавица ж а. (обично у мн.) 

набрекао, помодрео крвни суд. б. (обично у 

мн.) ситно перје заостало на кожи 

очерупане живине. 

крвавнице и крвавнице ж мн. мед. покр. а. 

проширене, набрекле вене. б. шуљеви, 

хемороиди. 

крге ж мн. покр. врста игре. 

кревета с мн. покр. мали дућан или 

радионица с ниском и равном таваницом, 

обично истурена према улици. 

кредит, -ита м лат. (обично у мн.) фин. 

свота, сума предвиђена државним буџетом 

за одређене сврхе. 

кредњак м зоол. у мн.: једноћелијски 

морски животињски организми 

Thalamophora чије се љуштуре, када угину, 

таложе на морском дну образујући дебеле 

кредне слојеве. 

крезле ж мн. (према нем. Gekröse) јагњеће, 

телеће и сл. жлездасте изнутрице; јело 

справљено од таквих изнутрица. 

крезлице ж мн. 1. дем. и хип. од крезле; 

крезле. 

2. покр. врста украсног женског 

оковратника. 

крезне ж мн. покр. в. крезлице (2). 

крезубар, -ара м и крезубица ж зоол. у мн.: 

тропски сисари из реда Edentata (мравоједи, 

лењивци, оклопници), који су без зуба или 

имају закржљале зубе без глеђи (у јд.: 

тропски сисар из тога реда). 

крекле ж мн. покр. дрвене ногаре. 

креље, креља ж мн. шкрге (у риба). 

крељути ж мн. (ређе м) покр. в. креље. 

кремењашица ж (обично у мн.) бот. врста 

алги које у себи садрже кремена. 

крес ијек. кријес м (лок. кресу ијек. 

кријесу; мн. кресови (ек. и ијек.) (ретко 

креси ијек. кријеси)) а. (обично у мн.) етн. 

обредна ватра која се пали на отвореном 

простору (или код куће) уочи неких 

пролетњих и летњих црквених празника; 

тај народни обичај. б. мн. етн. покр. дани 

око Илиндана и Ивањдана, кад се по 

народном обичају не обављају неки послови. 
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в. мн. покр. време најдужих дана у години, 

дугодневица. 

крестушац, -шца м бот. (обично у мн.) 

општи назив за род једногодишњих биљака 

и трајних зелени, полугрмова и грмова 

Polygala; општи назив за биљке из ф. 

Polygalaceae којој припада тај род. 

кретнина ж (обично у мн.) покретна 

имовина; супр. некретнина. 

крешеви м мн. етн. покр. в. крес (1в). 

кржљоношка ж зоол. у мн.: општи назив за 

велике змије из пор. Boidae са рудиментним 

стражњим удовима, које жртву савлађују 

стезањем, дављењем (у јд.: таква змија). 

крзнаш, -аша м (обично у мн.) животиња 

са крзном,  

криве ж мн. (дат. кривој) покр. клешта која 

се употребљавају при ковању цртала. 

криваја ж покр. а. (често у мн.) једна од 

двеју кривих, лучно истесаних дасака 

спојених пречагама, које се стављају на 

кола (обично двоколице) за превоз терета у 

џаковима, бурадима и сл. б. (обично у мн.) 

криви стубови, диреци који при зидању 

димњака замењују свод и чине отвор за 

огњиште.  

кривајице (кривајице) ж мн. покр. део 

запрежних кола који спаја срчаницу са 

осовином задњих точкова, сврачине.  

криваља ж покр. 1. (често у мн.) в. криваја 

(а). 

2. (обично у мн.) врста накита који се носи 

на глави, фесу, рогуљице. 

криваћи м мн. бот. бапка, рогач Taphrina 

pruni. 

кривача ж покр. а. (често у мн.) један од 

делова дрвеног кружног оквира точка 

ваљарице, наплатак, гобеља на точку 

ваљарице. б. мн.: Криваче су крива дрва на 

којима се прави огњиште у кући где нема 

оџака. 

кривељци, кривељака м мн. покр. шара на 

рукаву женске кошуље иза шаке. 

кривице ж мн. покр. 1. врста народног веза 

израђеног у кривудавој линији. 

2. мед. нар. рахитис, rachitis. 

кривка ж покр. обично у мн.) мотив у везу 

с изломљеним линијама. 

Кривошије ж мн. племе и област у Црној 

Гори, у залеђу Рисна (испод планине 

Орјена).  

кривујица ж (обично у мн.) покр. рецкаста 

шара која се као украс урезује на преслицу. 

кривуљка ж (обично у мн.) 1. покр. део 

кола којим се везује задња осовина за 

срчаницу. 

2. кривуљица, вез, шара на одећи. 

кривуца ж (обично у мн.) покр. врста шаре 

(на одећи, на дрвеним предметима и сл.). 

крижеви м мн. (ређе крижи) 1. прсни каиши 

као део запрежне опреме за теретне коње. 

2. покр.: Крижеви [су] … греде у накрст, 

што држе коло млинско. 

крижа с мн. = крста, доњи део хрптењаче, 

кичме са зделичним, карличним костима с 

којима се укрштава у облику крижа regio 

sacralis.  

крижалице и крижалице ж мн. покр. чорба 

од исечених кромпира и меса. 

крижана ж (обично у мн.) покр. крижница. 

крижарица ж покр. (обично у мн.) пчеле 

чији рој подсећа на крст, пчеле које праве 

саће у облику крста. 

Крижевци, -еваца м мн. место у Хрватској, 

североисточно од Загреба. 

крижи м мн. покр. 1. (ж) анат. в. крста. 

2. рлг. етн. а. црквена свечаност, слава, 

заветина. б. литија у којој се носе крстови 

на дан црквене свечаности. 

Крижи м мн. црквени и народни празник 

посвећен Христовом узласку на небо, 

Спасовдан. 

крижић, -а и крижић, -ића м (обично у мн.) 

покр. мотив крстастог облика у народном 

везу. 
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крижице ж мн. покр. летвице, пречаге 

између прозорских окана. 

крижице ж мн. анат. покр. в. крста. 

крижја с мн. покр. в. крста. 

крижманци м мн. бот. покр. в. крстушац. 

крижница ж (обично у мн.) покр. 1. а. 

подлога, постоље с укрштеним ногарима; 

укрштени ногари стола и сличних предмета 

у домаћинству. б. летвице међу прозорским 

окнима, јарам. 

2. а. део на млинским, воденичким, 

ваљаричким и сличним колима и вретенима 

(за који се учвршћују кошеви, пера, полуге и 

сл. б. део на точковима воловских кола. 

3. камење, камени стубићи, ивичњаци којим 

се обзиђује, ограђује какав простор. 

кризница ж (обично у мн.) покр. в. 

крижница (2а). 

крила с мн. бот. део венчића у цвету. 

крилатица ж зоол. у мн.: систематски 

назив за шкољке из пор. Aviculidae (у јд.: 

таква шкољка). 

крилаци м мн. покр. врста наушница, 

минђуша. 

крилаче ж мн. покр. врста конављанског 

веза. 

крилаши м мн. покр. врста народног веза. 

крилаш, -аша и крилаш, -а м зоол. у мн.: 

род изумрлих гмизаваца који су имали крила 

Pterodactyli (у јд.: гмизавац из тога рода). 

крилашице ж мн. покр. врста народног 

веза. 

крилница ж покр. (најчешће мн.) бочна 

даска на канатима, на сандуку воловских 

кола. 

крило с 1. мн. покр. дужа страна гроба. 

2. а. (понекад у мн.) део човечјег тела у 

седећем положају од трбуха до колена. б. 

(понекад у мн.) део женске прегаче, сукње, 

или хаљине која покрива поменути део 

тела. в. мн. покр. део женског одела, сукња. 

г. мн. покр. наборана и навезена сукња од 

памучног односно ланеног платна. 

3. мн. други дан крсног имена, други дан 

славе, патарице. 

крилоножац, -ошца м зоол. у мн.: морски 

мекушци из реда Pteropoda, морски пужеви с 

израштајима попут крила који служе за 

пливање (у јд.: мекушац из тогарода). 

крилце, -а (-ета) с (обично у мн.) покретни 

део на ивици авионских крила који помаже 

npu попречном командовању авионом. 

кримка ж (обично у мн.) разг. врста дубоке 

зимске ципеле. 

кристал, -ала м (према грч. krystallos) 

(обично у мн.) а. ситно зрно леда; чист лед, 

ведрац. б. незалеђена или залеђена пахуљица 

снега релативно правилног, обично 

звездастог облика. 

критосемењача ијек. критосјемењача ж 

бот. у мн.: систематски назив за биљке чији 

су семени замеци у плодници, ангиосперме, 

скривеносемењаче Angiospermae (у јд.; 

таква биљка).  

кричалица ж зоол. у мн.: ред птица 

Clamatores које имају кратке и слабе ноге, а 

одлично лете, викачице (у јд.: птица из тога 

реда).  

кришпете ж мн., кришпети м мн. и 

кришпетље ж мн. (према тал. trespolo) 

покр. в. крижница. 

кркача ж (обично у мн.) 1. леђа, грбача, 

хрбат (обично кад је реч о ношењу). 

2. покр. особа снажних, развијених леђа, 

плећата особа. 

3. заст. врста болничких носила (?). 

4. покр. два спојена обруча, двоструки 

обруч на бурету, бачви, каци и сл. 

5. мн. покр. две новоуведене, придодате 

жице, нити уз две постојеће између истих 

зубаца на ткачком брду. 

6. покр. стиска, гужва, кркљанац. 

кркеђа с мн. покр. в. кркача (1). 

кркице ж мн. покр. в. кркача (1). 
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крклице ж мн. покр. маказе, ножице за 

стрижење оваца. 

кркма ж (тур. kırkma) покр. (обично у мн.) 

а. равно подрезана коса на челу, шишке. б. 

већи прамен косе на ошишаној глави. в. 

необријани део браде уз ухо, зулуф. 

кркмета, кркмета с мн. покр. а. в. кркма (а). 

б. залисци, зулуфи; увојци, коврџе косе. 

крлепа ж (обично у мн.) покр. в. крпља. 

крлијеши (некњ. крљеши) м мн. (ијек.) 

покр. 1. анат. кључне кости, кључњаче. 

2. кралијеш, бројаница. 

крљушт ж (обично у мн.) једна од тврдих, 

коштаних или рожнатих плочица које 

покривају и штите тело многих риба и 

неких гмизаваца и водоземаца. 

крмци, крмака м мн. свиње уопште. 

крмељ, -еља и крмељ, -а м и крмељ ж (само 

м) (обично у мн.) громуљица, зрнце од 

згуснуше слузне жућкасте излучевине из 

очију.  

крмећак, -ака м (обично у мн.) покр. опанак 

од свињске коже. 

крмећњак, -ака м (обично у мн.) покр. в. 

крмећак. 

крмило с (обично у мн.) перо у репу птице 

које заједно с осталим репним перима 

омогућава птици одређени правац летења; 

реп птице. 

крмина м (обично у мн.) рлг. покр. в. 

кармина. 

крна ж (обично у мн.) (према тур. kın) покр. 

канија. 

крналије ж мн. покр. в. киналије. 

крње, крња ж мн. (ретко крња ж јд.) покр. 

корице сабље или ножа, ножница. 

крњице ж мн. 1. в. крње. 

2. нејасно значење (у молитви). 

кроват, -ата м (обично у мн.) покр. врста 

опанака. 

кровља с мн. и кровље с зб. кровови, 

крововље. 

кровница и кровница ж (обично у мн.) а. 

даска за покривање грађевина, шиндра. б. 

попречна летва, причвршћена за два или 

више кровника (рогова), жиока. 

кројачица ж зоол. у мн.: птице певачице из 

пор. Sutoridae (већином из источне Индије) 

које праве заклон око свога гнезда 

прошивајући велике листове биљним 

влакнима (у јд.: таква птица). 

крокети, -ета м мн. фр. кув. ваљушке, 

кнедле од меса или кромпира; у јд.: такав 

ваљушак. 

крокодил, -ила и крокодил, -а м зоол. у 

мн.: ред гмизаваца у који спада животиња 

са дугим и обично спљоштеним, снажним 

репом, чије је тело обложено коштаним 

плочама, пресвученим рожнатом 

материјом и који живи у водама тропског и 

суптропског појаса (такође алигатор и др.) 

Crocodilia (у јд.: гмизавац из тога реда).  

кроматофор, -ора м (према грч. chr ma и 

phore ) хроматофор 1. бот. у мн.; малена 

обојена телашца у протоплазми биљних 

ћелија (носиоци биљног зеленила и боје 

цветова и плодова) (ређе у јд.: такво 

телашце). 

2. зоол. у мн.: обојене ћелије, смештене у 

кожи неких животиња (камелеона, жаба и 

др.), помоћу којих се јединка прилагођава 

боји околине (ређе у јд.: таква ћелија). 

кромопласт м (према грч. chr ma и plass ) 

бот. у мн.; врста хроматофора, телашца 

која дају жутоцрвену боју цвећу и 

плодовима, хромопласти (ређе у јд.: такво 

телашце). 

кромосом, -ома м (према грч. chr ma и 

s ma) биол. у мн.: кончасте творевине у 

ћелијском језгру, које настају у процесу 

деобе ћелије и које су носиоци наследних 

особина, гена, хромосоми, хромозоми (у јд.: 

такво телашце). 

кросна с мн. ткалачки стан, разбој.  



 

415 
 

кросње, кросања ж мн. в. кросна. 

кротал, -ала м (и кротали, -ала м мн.) муз. 

грчки народни музички инструмент из групе 

удараљки, сувог, оштрог и реског звука који 

потиче од дрвених шкољки причвршћених на 

дршку; исп. кастањете. 

кроцула ж (обично у мн.) (млетачки 

crozzola; исп. тал. croccia) 1. нарочити 

штапови, штаке о које се опиру хроме 

особе (шаком и пазухом), штуле. 

2. гигаља. 

кроцуље и кроцуљи ж мн. в. кроцула (1). 

крошни, крошана м мн. покр. лежај за 

мало дете, колевка. 

крошње ж мн. покр.: Крошње … (у Сријему 

и у Бачк.) на два савијена дрвета 

испреплетано узицама, те се у њему носи 

слама (једни говоре траље).  

крошњарица и крошњарица ж (обично у 

мн.) зоол.: У врућим крајевима Америке и 

на отоку Мадагаскару живе жабе 

крошњарице. Бораве, сасвим као гаталинке, 

у крошњама дрвећа и грмља, а нису само 

лијепих и уочљивих боја него су и врло 

отровне … Најпознатија је таква … 

бојадисарска жаба. 

кроштула и кроштула ж (исп. лат. crustula) 

покр. (обично у мн.) врста посластице од 

теста умешеног са јајима, исеченог на 

траке и испрженог на уљу. 

крпа ж а. (чешће у мн.) одело, хаљина, 

одећа (обично са ниподаштавањем, са 

презиром). б. мн. прње, рите, дроњци. в. мн. 

покр. постеља, кревет. 

крпача ж (обично у мн.) покр. крпена 

патика. 

крпеж м (мн.) в. крпа (а). 

крпела, крпела с мн. в. крпеле (1). 

крпеле, крпела ж мн. 1. направа која 

саставља јармове волова на плугу (и на 

колима). 

2. покр. ногари на којима се оштри млински 

камен. 

крпељ, -а и -еља м зоол. у мн.: одељак реда 

прегљева који обухвата породице Ixodidae и 

Argasidae.  

крпеље, крпеља ж мн. в. крпеле. 

крпице ж мн. покр. врста тестенине 

исечене у квадратиће. 

крпичице ж мн. покр. в. крпице. 

крпља ж (обично у мн.) дрвени обруч 

(обично са пречагама од прућа или 

изукрштан канапом) који се причвршћује за 

обућу и служи за ходање по дубљем снегу, 

ређе по мочварном тлу и сл. 

крпљача ж покр. (обично у мн.) окрпљена, 

поправљена обућа. 

крпуља ж (обично у мн.) 1. в. крпља. 

2. врста грубе, примитивне обуће начињене 

од крпа, конопље и сл. 

крпчићи м супл. мн. од крпче. 

крснице ж мн. 1. мале пречке, пречажице 

на врату жичаних музичких инструмената 

(гитаре, тамбуре и сл.).  

2. мн. дршка, држак на мачу, сабљи и сл., 

балчак. 

крст, крста м (мн. крстови, ређе крсти) 1. 

мн. етн. рлг. црквена знамења која се носе у 

литији (на дан сеоске светковине, 

заветине). 

2. анат. покр. (и крстови м мн.) в. крста (1). 

3. мн. кошуља коју девојка извезе за 

венчање. 

крста, крста с мн. 1. анат. део тела где се 

кичма укрштава са карличним костима, 

regio sacralis. 

2. рлг. етн. а. сеоска светковина, заветина 

са литијом (у којој се носе крстови и друга 

црквена знамења) посвећена родности 

усева. б. литија у којој се носе крстови (на 

дан сеоске светковине, заветине). 

3. покр. в. крснице (под крсница 3б). 

крстар, -ара м мн. рлг. етн. в. крстоноше. 

крстац, крстаца (крсца) м 1. (ређе крстаци м 

мн.) в. крстина (2). 

2.  крстаци м мн.) покр. бравља крста. 
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крстаци м мн. четири унакрсне греде 

којима је воденички точак причвршћен за 

ваону;.  

крсташица ж бот. у мн.: фамилија великог 

броја биљака карактеристичних правилних 

цветова са четири крстаста крунична 

листића Craciferae (у јд.: биљка из me 

фамилије). 

крсташци, крсташаца м мн. покр. унакрсни 

бод у везу. 

крстељац, -љца м (обично у мн.) врста 

бода у везу у виду крстића. 

крсти, крста ж мн. 1. анат. в. крста (1). 

2. етн. и рлг. заветина, црквена светковина; 

литија у којој се носе крстови, као и друга 

црквена знамења. 

крстила, крстила с мн. направа коју чине 

унакрсно постављене мотке на крајевима 

греде, обавијена бодљикавом жицом, која 

служи у рату и сл. као препрека, за 

затварање пролаза и сл. 

крстина ж 1. а. мн. анат. в. крста (1). б. 

(понекад у мн.) покр. крстобоља, болови у 

крстима. 

2. (обично у мн.) задњи део самара или 

седла.  

крститка ж (често у мн.) обред крштења; 

светковина поводом тог обреда. 

крстић, -а и крстић, -ића м 1. (обично у 

мн.) покр. колач у виду крста. 

2. (обично у мн.) врста веза. 

крстице ж мн. в. крстић, врста веза.  

крстоноша м (обично у мн.) етн. рлг. а. 

учесник на литији који носи крстове, иконе 

или какво друго црквено знамење. б. (само у 

мн.) црквена свечаност, слава, заветина 

(посвећена родности усева) при којој се у 

поворци носе крстови и друга црквена 

обележја; време одржавања ших 

свечаности. в. (само у мн.) литија у којој се 

носе крстови и друга црквена обележја. 

крстуљак, -љка м (обично у мн.) врста 

унакрсног бода у везу. 

крстушац, -шца бот. у мн.: биљке Polygala 

(P. amara, P. senega u др.) из ф. Polygalaceae 

(у јд.: биљка из me фамилије). 

кртињаци м мн. мед. нар. обољење вратних 

жлезда, скрофуле. 

кртица ж зоол. 1. у мн. општи назив за 

сисаре из пор. Talpidae (у јд.: такав сисар).  

2. (обично у мн.) покр. врста примитивних 

дечијих опанака начињених од нештављене 

коже. 

кртице ж мн. покр. ситнија вуна или кучина 

која остане на гребенима кад се власи 

извуку. 

Кртоле (у Вук, Рј.: Кртоле) ж мн. предео 

између Трсатског и Тиватског залива. 

кругови м мн. (ретко крузи) предмет у 

облику кружне плоче или прстена, обруча 

(често као термин, назив предмета 

специфичне намене или делова чега) врста 

гимнастичке справе коју чине два котура 

(за које се хвата гимнастичар) обешена о 

конопе. 

кружнотрепљаш, -аша м зоол. у мн.: ред 

слатководних и морских праживотиња 

Peritricha, из разреда трепљаша (у јд.: 

праживотиња из тога реда). 

кружноуста, кружноусташица и 

кружноуства ж (обично у мн.) зоол. в. 

колоуста. 

крумциркле ж мн. (нем. Krummzirkel) варв. 

покр. врста коларског алата. 

крунаш-птица ж (обично у мн.) мотив у 

народном везу. 

крупица ж мн. бот. в. устобоља Oospora 

albicans. 

крупница и крупница ж (обично у мн.) 

супр. ситница а. ствар која има велику 

материјалну вредност. б. крупна, важна, 

значајна ствар. 

крупноглавка ж зоол. у мн.: подред 

слатководних корњача крупне, велике главе 

Platysternidae (у јд.: корњача из тог 

подреда). 
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крустула ж (обично у мн.) в. кроштула. 

крушарица и крушарица ж (обично у мн.) 

житарица од које се млевењем добива 

хлебно брашно. 

крушка ж покр. (обично у мн.) врста 

украсног веза или мотива у везу.  

крушкица ж (обично у мн.) покр. врста 

шаре на мушким чарапама. 

крушчица ж (дијал. крушћица) (обично у 

мн.) врста украсног веза или мотива у везу. 

крције ж мн. покр. погрд. трбух, трбушина. 

крчакшире ж мн. (према тур. kır и çakşır) 

покр. панталоне сивкасте боје. 

крчале ж мн. део плуга или кола који 

саставља јармове волова.  

крчар, -ара м (обично у мн.) ист. нар. 

досељеник у Босни који је стицао имање 

крчењем, искрчивањем. 

крчелан, -ана м (обично у мн.) покр. 

заворањ, спојни клин на запрежним колима, 

ралу или плугу. 

крчеле, крчела ж мн. покр. 1. в. крпеле (1). 

2. направа за савијање шиљака на дрвеним 

вилама. 

крчељи м мн. покр. в. крпеле (1). 

крчељке ж мн. покр. предње даске на 

дрљачи, брани које при влачењу крче земљу. 

крчина ж (обично у мн.) анат. покр. део 

тела између кукова и корена репа код коња, 

мазге, вола и др. животиња, сапи. 

крџа ж зоол. у мн.: дивље патке из рода 

Anas (A. crecca u dp.) које се гнезде око вода 

средње Европе и средње Азије (у јд.: таква 

патка). 

кршак, кршка м (обично у мн.) покр. лист 

зеленог, младог лука, перо. 

кршнице ж мн. в. крсница (2). 

крштеница и крштеница ж (обично у мн.) 

гредица, спојница и сл. која стоји попречно 

на нечему или унакрст у односу на исти 

такав део и која служи као учвршћивач, 

ослонац, подлога. 

крштине ж мн. покр. в. крстина (1). 

Кршћени м мн. назив рода, братства. 

ксеније м мн. (према грч. xenia) поет. 

духовити и сатирични епиграми (према 

називу епиграма римског песника 

Марцијала, којим су пропраћани дарови 

пријатељима). 

ксерофит, -ита м и ксерофита ж бот. у мн. 

(према грч. x ros и phyton) биљка 

прилагођена животу на сухим местима (са 

органима који смањују и спречавају 

транспирацију, нпр. са редукованим лишћем 

и с јако развијеним кореном) (у јд.: таква 

биљка). 

кубићи (кубићи) м супл. мн. од кубе. 

кувије ж мн. покр. в. ковије. 

кудеља ијек. кудјеља ж (дијал. ијек. 

куђеља, ик. кудиља) (некад у мн.) покр. 

лоша пређа од конопљаних кучина; груба 

влакна конопље или лана, која при 

гребенању преостану на гребену. 

кудрети м мн. (тур. kudret) покр. кудрет-

топови, грмљавина при ведром небу којој се 

придаје тајанствено значење. 

кузолаш, -аша м (обично у мн.) покр. врста 

опанака. 

кује ж мн. покр.: Кује су справа којом се 

натежу обручи на бурад и шине на точкове. 

кук м (обично у мн.: куци?) покр. 

конопљино влакно, конопљано предиво, 

кучине. 

кука ж (дат. и лок. куки; ген. мн. кука) 1. 

мн. задњи део самара, крстине. 

2. мн. а. криве или завијене црте, вијуге; 

невешто или немарно исписана слова, 

бројке, шаре и сл. б. врста украсне шаре у 

везу, ткању и сл. в. кукаста шара на 

змијској кожи. 

3. бот. а. (и куке ж мн.) вилина метла, 

шпаргла Asparagus officinalis. б. (обично 

куке ж мн.) бљушт, зељаста биљка чије се 
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подзено стабло употребљава у лекарству. 

в. мн. индустријска биљка хмељ Humulus 

lupulus. 

кукавица и кукавка ж зоол. у мн.: 

породица (Cuculidae) или ред (Cuculiformes), 

у који спада и кукавица (1a) (у јд.: птица из 

me породице, односно реда).  

кукаља ж покр. (обично у мн.) дрвена кука 

на веригама или у близини огњишта, која 

служи за вешање судова. 

кукачи м мн. покр. двокрака метална 

направа, штипаљка за прихватање и 

разгртање жара, машице. 

кукача ж (обично у мн.) в. кукица (2). 

кукаш, -аша м зоол. у мн.: група 

паразитских црва из класе Aschelminthes, с 

бодљастим рилцем на предњем крају тела, 

Acanthocephala (у јд.: такав црв); уп. 

риличар.  

кукица ж 1. (обично у мн.) покр. врста 

шаре у облику кука у везу, ткању, плетењу и 

сл. 

2. (обично у мн.) зоол. и бот. израштај у 

облику мале куке, квачице на телу или 

органима неких животиња (нпр. црва) или 

биљака. 

кукњак м (обично у мн.) покр. врста 

опанка. 

кукумарићи м мн. у изразу: дивји ~ бот. 

дивљи краставац. 

кукурек, -а и кукурек, -ека јек. кукуријек, 

-а и кукуријек, -ијека м бот. у мн.: род 

вишегодишњих зељастих биљака Helleboras 

из ф. Ranunculaceae (у јд.: биљка из 

тогарода).  

кукцождер м кукцождерац, -рца и 

кукцождерац, -ерца м кукцојед и 

кукцоједац, -еца м зоол. и бот. бубоједац, 

инсектојед. 

куле ж мн. (тур. kule) фиг. покр. врста 

дечије игре пиљцима (Ускоци, Станић 

Мил.).  

кулазе ж мн. покр. ручна колица, тачке. 

кулаци м мн. (тур. kulak, ухо; држак) покр. 

в. клепе. 

кулакуци м мн. покр. просте минђуше од 

металне жице.  

кулета ж (алб. kuletë) покр. 1. (обично у 

мн.) кеса (обично кожна) у којој се држе 

меци, патроне и која се носи окачена о 

појас, припојасница, фишеклија. 

2. мн. анат. део мушког полног органа у 

којем су смештене полне жлезде, мошнице, 

scrotum. 

кулиса ж (фр. coulisse) (обично у мн.) 1. а. 

поз. декорација на позорници (у виду 

покретног зида, заклона) којом се дочарава 

одређена средина, амбијент у којем се 

одиграва радња комада. б. фиг. оно што 

није веродостојно, што је без 

аутентичности, чиме се нешто привидно 

надомешта или прикрива; привидна, 

варљива спољашност. 

2. стрми, окомити део земљишта (стена, 

гребен и сл.). 

3. узастопни ред, низ каквих усправних 

предмета или високих биљака које чине 

земљишни појас. 

4. техн. део механизма који управља 

кретањем неког другог дела. 

кулоар, -ара м (фр. couloir) (чешће у мн.) 1. 

споредна просторија (ходник, предворје и 

сл.), обично у скупштинским и др. јавним 

зградама која служи за одмор и неслужбене 

разговоре. 

2. а. дуг а узак простор ограђен са бочних 

страна. б. стрм пролаз између две окомите 

стене; провалија у стењу испуњена снегом. 

култура ж лат. у мн.: биљке које се гаје, 

узгајају (усеви, насади и др.) (у јд.: врста, 

mun таквог растиња).  

куља ж (чешће куље ж мн.) (обично с 

нијансом пејоративности) велик трбух, 

трбушина; трбух уопште, стомак, утроба, 

црева. 

куљетина ж (куљетине ж мн.) аугм. и пеј. 

од куља. 

кумаци м мн. врста шаре на ћупу. 
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кумаше ж мн. мн. покр. комадићи тканине 

који остану при кројењу, стризе, крпице. 

кумлија ж (обично у мн.) покр. в. кумрија. 

кумрија ж (обично у мн.) покр. обрва, веђа. 

куна ж зоол. у мн.: породица мањих звери 

Mustelidae, у коју спада куна, јазавац, твор, 

видра и неке друге животиње ( у јд.: 

животиња из me породице). 

кунаш, -аша м зоол. у мн.: породица 

торбара Dasyuridae, y коју спада кунаш u 

више других сродних торбара (у јд.: 

животиња из me породице). 

кундак м (тур. kundak) покр. (обично у мн.) 

трака нараменица, трегер. 

кундра ж (обично у мн.) покр. в. кундура. 

кундура ж (обично у мн.) (тур. kundura) 

покр. ципела, обично чвршће и грубље 

израде; исп. кондура. 

кундурарија ж (обично у мн.) покр. новост, 

прича која се обично злонамерно шири, 

трач, брбљарија; оговарање, опадање. 

Купари м мн. насеље близу Дубровника, 

познато туристичко место. 

купка и купка ж (обично у мн.) лечилиште 

на минералним изворима, бања, топлице; 

лечилиште на морској обали, купалиште. 

куранти, кураната м мн. (исп. фр. Courant и 

рус. куракмы) 1. сат на кули или на зиду, 

обично с музиком. 

2. ист. руком писане новине које су доносиле 

преводе и одломке из страних новина. 

курјакуша ж мн. покр. в. курјача (2). 

курјача ж  курјаче ж мн.) етн. покр. а. 

(ређе курјача ж јд.) покладни обичај, забава 

у којој учесници иду по селу и скупљају 

поклоне који се дају да стока не би 

страдала од курјака, вукова. б. учесници у 

овом покладном обичају који иду по селу и 

скупљају поклоне. 

курјук м (тур. kuyruk) покр. (обично у мн.) 

преостали, неодсечени комади меса на 

одраној животињској кожи. 

кусокрилац, -илца и кусокрилац, -лца м 

(обично у мн.) зоол. в. краткокрилац. 

кутије ж мн. (тур. kutu) покр. врста веза и 

мотива у везу или ткању. 

кутијашице ж мн. покр. врста мотива у 

везу. 

кутњак (кутњак) м анат. у мн.: зуби човека 

и већине других кичмењака смештени у 

задњем делу вилице, који служе за 

жвакање; у јд.: такав зуб, dens molaris, dens 

praemolaris. 

кућар, -ара (некад мн.) м 1. а. одељење, 

преградак или посебна зграда у дворишту 

сеоске куће у којој бораве младенци и држе 

своје ствари. б. кућер, мала тескобна кућа. 

2. покр. мања просторија, остава поред 

кухиње, у којој се држе кухињски предмети. 

3. кућица, колибица у близини тора, често 

покретна (на саоницама и др.) у којој спава 

чобанин. 

4. покр. а. капелица, црквица. б. 

свештеников, жупников стан. 

5. а. ист. сељак беземљаш, који поседује 

само кућу с окућницом и који се издржава 

надничењем и сл. б. покр. онај који скупља, 

откупљује предмете по кућама. 

6. покр. онај који се бави зидањем, градњом 

кућа. 

куцљи м мн. агр. покр. врста крушке. 

кучара ж (обично: кучаре ж мн.) пијук, 

будак, трнокоп. 

кучеле ж мн. покр. предња или задња 

страна колибе од дасака или брвана. 

кучерине ж мн. аугм. од кучине. 

Кучи м мн. племе и крај у Црној Гори, у 

граничној области према Албанији.  

кучи, куча м мн. покр. ситно сено које 

остане непоједено у јаслама. 

кучина ж (и: кучине ж мн.) 1. а. 

необрађено, грубо кратко влакно које 

остаје обично као отпадак при преради 

конопље или лана; конопљино влакно 

уопште, тежина. б. обрађено, упредено 
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влакно (често и од отпадака) конопље или 

лана, кудеља; предиво, пређа слабог 

квалитета уопште. 

2. фиг. оно што својим изгледом подсећа на 

кучину (1), оно што је слично кучини (1). 

кучићи м мн. нар. мед. обољење, оток вена 

под језиком. 

кучме ж мн. покр. штака, штула. 

Л  

лабијате ж мн. бот. породица биљака 

двосупница (углавном зељастих, нпр.: 

босиљак, мајчина душица, нана, рузмарин и 

др.) Labiatae, које се одликују звонастим 

цветом са пет сраслих чашичних листића 

на крају раздељених као две усне, уснатице, 

усначе. 

лабиринтњача ж зоол. у мн.: слатководне 

рибе тропских азијских и афричких предела 

Anabantoidei, које изнад шкржних шупљина 

имају многобројне кожне наборе са густом 

мрежом жилица као помоћни дисајни орган 

за дисање кад су изван воде (у јд.: таква 

риба). 

лабриде ж мн. зоол. породица риба 

Labridae, које живе претежно у тропским 

морима, ређе у умереним, и које се одликују 

великим устима и чврстим зубима, усначе.  

лагало с 1. мн. шаљ. прибор, алат за 

лагање. 

2. заст. (обично у мн.) лаж. 

лагарија ж (обично у мн.) лаж, 

измишљотина.  

лаге ж мн. чакшире, панталоне. 

ладнетина ж (обично мн.) дијал. хладетина, 

пихтије. 

лажарија ж (обично у мн.) в. лагарија. 

лажигаће ж мн. гаће за децу са разрезом 

позади. 

лажигаћице ж мн. дем. и хип. од лажигаће. 

лажипаук м (мн. лажипаукови и 

лажипауци) зоол. у мн.: род паука ситног 

тела и дугих танких ногу Phalangidae; врста 

паука Phalangium opilio из тога рода (у јд.: 

паук из тога рода, односно me врсте). 

лажице (лажице) ж мн. покр. лажни болови, 

контракције. 

лазање ж мн. (тал. lasagne) јело од танког, 

широко изрезаног теста с надевом од меса, 

сира, парадајза и др. 

лазарице и лазарице ж мн. етн. народни 

обичај уочи Лазареве суботе, или рано на 

сам дан Лазареве суботе, у којему учесници 

(обично девојке) иду од куће до куће 

певајући нарочите песме. 

лазаркиња ж бот. у мн.: род једногодишњих 

биљака Asperala из ф. Rubiaceae, познат no 

неким врстама које се употребљавају у 

народној медицини, као зачин и сл. (у јд.: 

биљка из тога рода). 

лазила с мн. 1. грађ. помоћна конструкција 

од греда, дасака и др., која се привремено 

поставља уз неки објекат на коме се изводе 

грађевински радови, скеле. 

2. спорт. покр. в. шведске лестве (под 

лества изр.). 

лазуша ж (обично у мн.) бот. покр. 

врежаст изданак или стабло биљке 

пузавице, лозица, столон. 

лакезине ж мн. покр. изношено, исцепано 

одело. 

лаксанција с мн. и лаксанције ж мн. (лат. 

laxantia) мед. и фарм. блажи лекови за 

чишћење црева. 

лаксатива с мн. (лат. laxativa) мед. и фарм. 

блажи лекови за чишћење црева. 

лактагога с мн. (лат. lactagoga) мед. 

средства која подстичу лучење млека. 

лактат, -ата м хем. у мн.: соли млечне 

киселине (у јд.: таква со). 

Лакташи м мн. село и бања у Босни у 

долини Врбаса, северно од Бањалуке.  

лале ж (м) мн. надимак играча новосадске 

Војводине.   

лалинци, -инаца м мн. покр. врста накита. 
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лалоке и лалоке ж мн. покр. 1. непца. 

2. в. десни. 

ламеле и ламеле ж мн. (тал. lamella; фр. 

lamelle) техн. справа која аутоматски 

зауставља разбој кад се жица покида. 

ламентација ж (лат. lamentatio) кат. (чешће 

у мн.) тужна песма из старозаветне збирке 

„Плач Јеремијин“, која се у цркви чита у 

другој половини велике недеље. 

ламинарија ж бот. у мн.: жута или смеђа 

морска алга Laminaria из ф. Laminariaceae (у 

јд.: таква алга). 

лампак м (обично у мн.) покр. 1. гајтан на 

ивицама тозлука (доколеница од сукна) и 

чакшира испод којег се пришивају копче. 

2. а. широки рукав на гуњу. б. прорез на 

рукаву гуња. в. разрез ка ногавици. 

лампе ж мн. покр. доња вилица, доња 

чељуст. 

ланац, -нца м (мн. ланци, ланци (ланчеви), 

ген. мн. ланаца (и ланчева)) (обично мн.) 

гвоздена направа од ланаца и тегова која се 

ставља затворенику, робијашу или 

заробљенику на ноге и руке, затворенички, 

робијашки окови. 

ландричица ж (обично мн.) привезак 

ландре, лојне мараме. 

ланчићи и ланчићи м мн. покр. врста веза. 

лапа ж покр. (обично у мн.) женска 

патика, папуча, натикача. 

лапалија с мн. и лапалије ж мн. (нем. 

Lappalien) варв. заст. безначајне ствари, 

ситнице, трице, тричарије. 

лапат, -пта м покр. (обично у мн.) крупна 

снежна пахуљица. 

лапатак, -тка м (мн. лапаци, ген. лапатака) 

1. (обично у мн.) дем. од лапат, желудац 

код животиња. 

2. мн. поцепана рибарска мрежа. 

лапатке, лапатака ж мн. покр. лапат, 

желудац код животиња. 

лапацка ж (обично у мн.) једна од 

лопатица на воденичком колу у које удара 

вода из бадња и покреће точак. 

лапил м (обично у мн.) (лат. lapillus) мин. 

ситан камен вулканског порекла, орашасти 

комад скрућене лаве. 

лаптаци м мн. покр. подножњаци на 

разбоју. 

лапуча ж (обично у мн.) покр. папуча са 

шиљастим заврнутим врхом. 

лапчина ж (обично у мн.) покр. врста 

тешке, грубе ципеле; исп. кундура. 

лапчуња ж (обично у мн.) покр. в. лапуча. 

лар м (лат. lar) мит. (обично у мн.) 

староримски бог заштитник куће и 

земљишта које припада кући, породици; бог 

заштитник неког рода, неког града и др. 

лас ж м (обично у мн.) зулуф, бакенбарт. 

ласи м мн. покр. врста винове лозе црна 

грожђа. 

ласки м мн. бот. покр. ковиље, биљка Stipa 

S. pennata из ф. Gramina с дугачким и 

меканим осјем. 

ластавица ж зоол. у мн.: општи назив за 

морске рибе из пор. Exocoetidae; ред 

морских риба Trigla из me породице (у јд.: 

морска риба из тога реда, односно из me 

породице).  

ластинци, -нака и ластињаци, -ака м мн. 

покр. пролећни снег који пада у влажним 

крупним пахуљицама, време кад пада такав 

снег; исп. ластичњаци. 

ластичњаци м мн. покр. в. ластинци.   

Ластори м мн. астр. нар. сазвежђе на 

северном небу, Влашићи. 

Латини м мн. нар. земља, област у којој 

живе Латини. 

лаће, лаћа ж мн. покр.; исп. лаче, хлаче 1. а. 

доњи део мушке спољне одеће, панталоне, 

чакшире, хлаче. б. посебна врста чакшира 

из мушке народне ношње (од белог сукна, 

дугачке до испод чланка, узане и припијене 
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уз тело). 

2. доњи део женског рубља, гаћице. 

лаћуни м мн. бот. колутка, циклама 

Cyclamen europaeum. 

лахорије ж мн. покр. врста гаћа (од 

лахура?). 

лача ж покр. (обично у мн.) дугачка женска 

чарапа; исп. лачица.  

лаче, лача ж мн. дијал. в. хлаче, доњи део 

мушке спољне одеће, чакшире (као део 

народне ношње или уопште панталоне). 

лачица ж покр. (обично у мн.) женска 

чарапа до колена; исп. лача.  

лачка ж покр. (обично у мн.) врста 

назувака у народној ношњи.  

лачме ж мн. покр. два прореза или разреза 

спреда на мушким сукненим чакширама, 

кроз које се увлачи појас или служе као 

џепови.  

лебови ијек. љебови м мн. (у неким ек. 

говорима леба) дијал. покр. врста момачке 

игре. 

лебрице ж мн. покр. врста народног веза. 

левантина ж (обично у мн.) заст. покр. 

врста кожне обуће. 

левисице и левиске ж мн. панталоне, 

фармерке марке Левис (Levi’s) омиљене 

међу омладином. 

левите ж мн. приговор, прекор, критика; 

савет. 

левка ијек. лијевка ж покр. (обично у мн.) 

гредице на којима се поставља спољни оџак 

уз кућу. 

левкоцита ж (обично у мн.) мед. заст. в. 

леукоцит. 

левла ж покр. (обично у мн., у 

конструкцији: у левле) врста ткања у 

четири нити, са цик-цак, квадратним и сл. 

шарама. 

легањ, -гња м (мн. легњи и легњеви) зоол. у 

мн.: породица птица са кратким широким 

кљуном, које ноћу лове инсекте 

Caprimulgidae (из реда ширококљунки)‚ која 

обухвата велики број врста претежно 

тропских птица (у јд.: било која птица из 

те породице).  

легван м зоол. у мн.: породица углавном 

јужноамеричких и средњоамеричких 

гуштера Iguanidae чије мање врсте мењају 

боју (слично камелеонима), а истичу се и 

величином (достижући дужину и преко 1,5 

m) (у јд.: гуштер из те породице).  

легуминоза ж бот. у мн.: породица биљки 

које имају махунаст плод, махунарке, 

лепирњаче, Leguminosae (Papilionaceae) (у 

јд.: биљка из те породице, махунарка).  

легуре ж мн. покр. лигуре (1). 

ледва
1
 с мн. покр. в. леђа (1а); исп. ледвине. 

ледва
2
 ж (обично у мн.) анат. покр. бок, кук; 

бедро; исп. ледвине. 

ледвенице ж мн. покр. печење од бубрега, 

бубрежњака; исп. ледва
1
. 

ледвине ж мн. анат. покр. бокови, слабине; 

кукови; бедра; исп. ледва
2
. 

ледвице ж мн. покр. в. ледвенице. 

ледињача ж бот. у мн.: биљке које расту, 

које су се прилагодиле животу на ледини (у 

јд.: таква биљка).  

леђа с мн. 1. а. задњи део човјечјег трупа од 

врата до појаса, чијом средином пролази 

кичма; одговарајући горњи део тела у 

осталих кичмењака, одн. у других 

животиња. б. в. крста (1). 

2. задњи део кошуље, хаљине и сл. 

3. оно што положајем подсећа на леђа (1а) 

а. задњи део зграде; задња страна делова 

намештаја и сл.: ~ ормана, ~ фотеље, ~ 

телевизора. б. задња страна листа папира, 

полеђина. в. горња површина нечега; 

планински гребен, хрбат. г. горња, тупа 

страна сечива. д. бочна страна књиге на 

којој су листови повезани, хрбат. 

4. вој. положај, простор иза предње линије 

фронта, задњи део борбеног распореда. 
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леђанца и леђанца, леђанаца, леђанаца и 

леђанца с мн. дем. и хип. од леђа. 

леђашца и леђашца, леђашаца, леђашаца и 

леђашца с мн. дем. и хип. од леђа. 

леђине ж мн. аугм. од леђа; леђа. 

леђица с мн. покр. комад меса с леђа 

животиње. 

лекови, лекова м мн. в. лека. 

лемур, -ура м (према лат. lemures) 1. мн. 

мит. зли духови, душе непрописно 

сахрањених, сабласти, авети. 2. зоол. у мн.: 

ред полумајмуна, реna дужег од тела и 

главе сличне лисичјој, из nop. Lemuridae (у 

јд.: полумајмун из тога реда. 

лемурије ж мн. (према лат. lemuria) мит. 

поноћне свечаности старих Римљана које 

су се обављале у мају ради отклањања 

лемура, злих духова, од домова. 

лемурије ж мн. (према лат. lemuria) мит. 

поноћне свечаности старих Римљана које 

су се обављале у мају ради отклањања 

лемура, злих духова, од домова.  

лењивац, -ивца (ек., ретко и некњ. ијек.) 

зоол. у мн.: породица јужноамеричких 

сисара Bradypodidae, из реда крезубица, који 

живе у крошњама прашума, висећи о 

гранама дрвећа чијим се лишћем и 

плодовима хране (у јд.: сисар из те 

породице).  

Леониде ж мн. и Леониди м мн. астр. рој 

метеора који се појављује у новембру из 

правца сазвежђа Лава. 

Лепа Вина с мн. (у Вуковом Рј. ж) 

манастир у Хрватској, југозападно од 

Копривнице. 

лепезар, -ара м зоол. у мн.: ред ситних 

инсеката Strepsiptera, чији су мужјаци 

закржљалих предњих крила (док их женке 

уопште немају) који живе паразитски на 

другим инсектима, нарочито на пчелама и 

осама (у јд.: инсекат из тога реда). 

лепирица ж покр. (обично у мн.) једна од 

двеју шипака на витлу, односно горњем делу 

брдила (на ткачком разбоју, стану), на које 

се мота пређа. 

лепирњача ж бот. у мн.: породица 

зељастих и дрвенастих биљака 

Papilionaceae (одн. потпородица 

Papilionatae), с лептирастим цветом и 

плодом у виду махуне, у које спадају пасуљ, 

грашак, боб, сочиво, детелина, багрем и 

многе друге биљке, махунарке, комушнице (у 

јд.: таква биљка).  

лепота ијек. љепота ж (обично у мн.) оно 

што је по своме изгледу веома лепо 

(природа, предео са растињем, рељефом, 

градња, уметнички предмети, украси и др.).  

лепрозан, -зна, -зно (обично одр.) (у 

именичкој служби, у одр. виду, обично у 

мн.) особа оболела од лепре, губавац. 

лепршар, -ара м зоол. у мн.: сисари 

Galeopithecidae из реда бубоједаца који око 

ногу, од врата и до врха репа имају кожу 

помоћу које могу лебдети при спуштању са 

дрвећа (у јд.: такав сисар).  

лептир, -а (мн. лептири и лептирови, ген. 

лептира, лептира, лептирова и лептирова) и 

лептир, -ира зоол. у мн.: инсекти реда 

Lepidoptera (са великим бројем врста), који 

имају два naра крила и усни орган најчешће 

продужен у сисаљку којом црny сок из 

цвета (у јд.: инсект из тог арода). 

лептирић м (дијал. ијек. љептирић) у мн.: 

подред малих, ситних лептирова 

Microlepidoptera (Microfrenatae) (у јд.: такав 

лептир). 

лептон, -она м физ. у мн.: класа 

елементарних честица, заједнички назив за 

ми-честице, електрон, позитрон, неутрино 

и антинеутрино (у јд.: таква честица). 

лептоспира ж (обично у мн.) (према грч. 

leptos и speïra) мед. врста спирохете, 

микроорганизма, микроба змијоликог, 

спиралног облика. 

лепуричар м (обично у мн.) покр. мрав који 

лети као лепур, лептир. 
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лепушина ж (обично у мн.) веће и тврђе 

птичије перо. 

леса ијек. љеса ж (ген. мн. леса ијек. љеса) 

(понекад у мн.) бочна страна, ограда, 

преграда и сл. на запрежним колима. 

лесице ијек. љесице ж мн. 1. под, подница 

од дасака у сељачким колима.  

2. покр. врста рупичастог веза. 

3. покр. бесквасан хлеб који Јевреји једу за 

време Пасхе. 

леска јек. лијеска ж бот. у мн.: род биљака 

Corylus, у који спада леска, македонска 

(талијанска) леска (С. maxima), медвеђа 

леска (С. colurna) и друге врсте (у јд.: биљка 

из тога рода).  

лества ијек. љества ж (ген. мн. лестава 

(лестви) ијек. љестава (љестви) 1. (чешће 

лестве ијек. љестве ж мн.) направа, обично 

од дрвета, начињена од две напоредне 

гредице летве и сл. спојене хоризонтално 

постављеним пречкама на једнаким 

размацима, која служи за пењање и 

спуштање, мердевине. 

2. покр. у мн.: бочне лесе, стране у 

запрежним колима (у јд.: такав део кола). 

3. (и лестве ијек. љестве, ж мн.) лествица, 

скала појмова. 

лествица ијек. љествица ж (чешће 

лествице ијек. љествице ж. мн.) лестве, 

стубе, мердевине; дем. од лестве (лества). 

летак, -тка м (мн. леци) (обично у мн.) 

мањи лист папира, обично умножен у већи 

број примерака, са краћим текстом 

пропагандног, огласног, рекламног и сл. 

карактера, који сејавно или тајно раздаје, 

разашиље. 

летанија ж (обично у мн.) цркв. литанија, 

молитва Богородици или свецима. 

летачица ж зоол. у мн.: надред птица које 

лете (за разлику од тркачица и пливачица), 

Carinatae (у јд.: таква птица). 

леташ, -аша м у мн.: назив за разне врсте 

аустралијских торбара, Phalangerinae, са 

кожним наборима на бочним странама 

који, ширећи се, омогућавају летење, 

прелетање, лако скакање с гране на грану (у 

јд.: такав торбар).  

летве ж мн. покр. а. тор, ограда за стоку 

начињена од летава, жиока. б. врата, 

вратнице на огради дворишта, тора и сл. 

летвице
1
 ж мн. а. ограда од летава; 

тараба. б. врата на каквој огради тору и 

сл., летве. 

летвице
2
 ж мн. покр. печење од бубрега, 

бубрежњак. 

летирићи м мн. покр. зракасте линије на 

попречном пресеку дрвета. 

летњаци ијек. љетњаци м мн. рогови које 

јелен добива у првој години живота. 

летоња м зоол. у мн.: назив за породицу 

љиљака, летећих сисара Chiroptera (у јд.: 

такав сисар). 

лећуше ж мн. покр. оспе, богиње. 

леукоцит, -ита и леукоцит, -а м (обично у 

мн.) (према грч. leukos и kytos) биол. 

безбојно (бело) покретно крвно зрнце које 

служи за одбрану организма од инфекције и 

страних тела, самостално покретљива 

ћелија крви, бело крвно зрнце. 

лечице ж мн. бот. покр. сочивица Lemna, 

сочиво. 

лешинар, -ара и лешинар, -а м зоол. у мн.: 

птице грабљивице из пор. Vulturidae које се 

хране лешинама, супови (у јд.: птица из me 

породице, суп).  

Либурни м мн. (јд. Либурн) старо илирско 

племе које је у доба Римљана насељавало 

област Либурнију. 

ливадарка (ливадарка) бот. у мн.: род са 

много врста (обично вишегодишњих) 

ливадских трава Роа из пор. Gramina са јако 

развијеним ризомом и нежним метлицама, 

класцима (у јд.: биљка тога рода).  

ливачиња с мн. покр. мале површине које 

су обрасле травом. 
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ливеница ж покр. (обично у мн.) оловна 

куглица, зрно (обично за ловачке пушке), 

сачма, драмлија. 

лига ж (и лиге ж мн.) покр. љига. 

лигамент м (обично у мн.) анат. везивно 

ткиво које спаја делове тела, органе, веза, 

ligamentum. 

лигња ж зоол. у мн.: породица главоножаца 

Loligonidae, двошкржњака из реда 

Decapoda, издуженог ваљкастог облика, са 

осам краћих и два дужа крака, чије се врсте 

одликују укусним месом (у јд.: главоножац 

из те породице, обично Loligo vulgaris).  

лигуре ж мн. покр. 1. а. мале дечије санке, 

саонице. б. врста лакших дрвених санки за 

превлачење сена и сл.  

2. а. масивније ракљасто дрво, са два 

подужа крака спојена дашчицама, које се 

употребљава за превлачење камена или при 

навијањупређе на вратило. б. направа за 

превлачење клада.  

лигурице ж мн. покр. дем. од лигуре; лигуре 

(1а). 

лијана ж (обично у мн.) (фр. liane) бот. у 

мн.: зељасте и дрвенасте биљке дугог и 

танког стабла, које се разноврсним 

израштајима (витицама, трњем и сл.) 

причвршћују за друге биљке и предмете или 

се обавијају око њих, пењачице, пузавице (у 

јд.: таква биљка). 

лијаћи м мн. вет. покр. болесне израслине 

које нарасту коњу око зуба, зазубице, 

gingivitis. 

лијеровница ж бот. заст. у мн.: назив за 

фамилију лијерова, кринова (у јд.: биљка из 

те фамилије). 

ликарија ж (обично у мн.) покр. сјајна, 

светлуцава плочица од метала, стакла и др. 

као украс на одећи, шљока, шљокица. 

ликовац, -овца м бот. у мн.: породица 

дрвенастих, ређе зељастих биљака 

Thymelaeaceae, у коју спада род Daphne и 

неки други родови (у јд.: биљка из те 

породице). 

ликовница и ликовница ж (обично у мн.) 

влакно лике у кори ланене или конопљане 

стабљике. 

ликовчина ж бот. у мн.: скупина биљака 

која обухвата неке родове из пор. Thymaleae 

(у јд.: биљка из те скупине). 

лилокрилац, -лца и лилокрилац, -илца м 

зоол. у мн.: род инсеката с два пара танких 

прозирних крила, Hymenoptera, опнокрилци 

(у јд.: такав инсекат). 

лим, лима и лима м (мн. лимови и лимови) 

(исп. тал. lima) заст. (обично у мн., у нар. 

песми) гривна, карика (обично метална) 

којом се учвршћују делови пушке. 

лимун м (мн. лимунови (лимуни)) бот. и 

агр. у мн.: уопште воћке рода Citrus (у јд.: 

таква воћка).  

лимфоцит, -ита м (обично у мн.) анат. 

врста леукоцита, белог крвног зрнца. 

лингурице ж мн. покр. мале теретне 

саонице, санке. 

линија (линија) ж (лат. linea) (обично у мн.) 

систем црта, контуре, обриси који 

уобличавају спољни изглед, лик неког 

предмета, лица или неког другог дела тела; 

карактеристични елементи тога.  

линци, линаца м мн. у загонеци, о брашну. 

липовница ж бот. у мн.: породица биљака 

Tiliaceae, липе (у јд.: биљка из те породице). 

липоид, -ида м (према грч. lipos и eidos) 

хем. у мн.: природна органска једињења 

слична масти, која имају важну улогу у 

биљном и животињском организму, а 

налазе се као састојци свих животињских и 

човекових ћелија, нарочито у нервном 

систему и у крви (у јд.: такво једињење).  

Лириде ж мн. и Лириди м мн. астр. рој 

метеора са радијантом (тачком на 

небеском своду из које као да се шири такав 

рој) у сазвежђу Лире. 

лиса ж покр. (обично у мн.) чарапа до 

колена, доколеница. 
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лисе ж мн. заст. в. лисице (1а). 

лисице ж мн. 1. а. метална направа (две 

међусобно повезане карике које се могу 

закључавати и отварати) којом се везују, 

спутавају обе руке (ређе ноге) 

ухапшеницима (каткада и осуђеницима). б. 

метална направа за блокирање точкова 

моторног возила. 

2. покр. део запрежних кола, две дрвене 

гредице које се рачвају од средине срчанице 

ка задњој осовини, повезујући их, спајајући 

их. 

лисичина ж бот. у мн.: двогодишњи или 

једногодишњи жбунићи рода Echium из ф. 

Boraginaceae, с наизменичним густо 

распоређеним длакавим листовима и 

цветовима скупљеним у виду увојка (у јд.: 

таква биљка); назив за двогодишње 

полужбуниће тога рода, крутог усправног 

стабла: 1) Е. vulgare (лисичји реп) 2) Е. 

italicum.  

лисичине ж мн. аугм. од лисице. 

лисјак, -а и лисјак, -ака м бот. у мн.: 

вишегодишње зељасте биљке рода Astrantia 

из пор. Umbelliferae, прстасто дељених или 

усечених листова и цвасти у виду простог 

облика (у јд.: таква биљка); назив за врсту 

А. major из тога рода, велики лисјак.  

лиска ж зоол. у мн.: породица малих 

мочварних птица Rallidae, које слабо лете, а 

добро трче и пливају (у јд.: птица из те 

породице).  

лисковача ж покр. (обично у мн.) 

обршћена, гола грана лисника. 

лискун, -уна м мин. у мн.: група силикатних 

минерала различитог састава, чији се 

табличасти кристали цепају у танке 

листиће, тињци (у јд.: минерал из те групе); 

стена, слој земље, земљиште богато тим 

минералима.  

лиснатица ж (обично у мн.) лисната 

повртарска биљка, биљка која се гаји ради 

лишћа. 

листови (листи) м мн. широк кожни појас 

који спреда има више преградака за оружје, 

новац, прибор за пушење и др., силах, 

бенсилах. 

листара ж зоол. у мн.: породица инсеката 

који се хране лишћем, Chrysomelidae (у јд.: 

инсект из те породице). 

листарица ж зоол. 1. (обично уз именицу: 

оса) у мн.: породица оса из реда 

опнокрилаца (Hymenoptera) које нападају 

лишће, лисне осе, Tenthredinidae (у јд.: оса из 

те породице).  

2. (обично уз именицу: уш, ваш) у мн.: 

инсекти риличари из ф. Aphididae, које 

живе као паразити на листу и младим 

изданцима разних биљака, лисне вашице (у 

јд.: такав инсект).  

листача ж бот. и шум. у мн.: листопадно 

дрвеће (у јд.: такво дрво).  

листаш, -аша м бот. у мн.: лишаји чија 

стељка има облик листа Lichenes frondosi (у 

јд.: такав лишај).  

листина ж (обично у мн.) лист, задњи 

мишићни део гњата, голени. 

листићи м мн. а. кув. врста посластице од 

прженог теста, мафиши; у јд.: такав 

колачић. б. врста шаре на везу. 

листичарка (листичарка) ж бот. 1. у мн.: 

маховине лиснатог стабла Musci (у јд.: 

таква маховина). 

2. у мн.: породица гљива у којих је клобук с 

доње стране издељен на листиће, зракасто 

распоређен од дршке према ободу 

Agaricaceae (у јд.: гљива из те породице). 

листоножац, -ошца и листоножац, -ошца м 

зоол. у мн.: породица слатководних ракова 

са листоликим крајњим чланком ногу, 

Phyllopoda (у јд.: рак таквог типа, 

представник те породице). 

листорожац, -ошца и листорожац, -ошца м 

и листотицалац, -алца зоол. у мн.: 

породица великих инсеката тврдокрилаца, 

чији се пипци листасто завршавају 
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Lamellicornia (у јд.: инсект таквог типа, 

представник те породице). 

литар м (грч. litarion) (обично у мн.) покр. 

конопац, уже којим се неко (нешто) везује.  

литере ж мн. у загонеци о дојкама. 

литофит, -ита м (обично у мн.) (грч. lithos и 

phyton) а. биљка прилагођена животу на 

камену. б. окамењена биљка, биљни фосил. 

литре ж мн. (ређе литра ж јд.) покр. в. 

лотра. 

лихопрсташ, -аша м зоол. у мн.: ред сисара 

копитара са непарним бројем прстију (коњ, 

зебра, носорог, тапир и др.), 

непарнопрсташи, копитари (у ужем 

смислу) Perissodactyla (у јд.: животиња из 

тог реда).  

лишај м (лишаји и лишајеви) бот. у мн.: 

ниже биљке Lichenes из скупине стељњача 

Thallophyta, чије је тело симбиоза гљива и 

алга, а расту на земљи, камену и деблима 

дрвећа; у јд.: таква биљка.  

лиштре ж мн. покр. а. спис, исправа, 

документ. б. свеска за белешке, бележница. 

лобелија ж бот. у мн.: род (Lobelia) или 

породица (Lobeliaceae) у коју спада 

самоникла биљка у источним деловима 

Северне Америке, која се гаји ради добијања 

лобелина (у јд.: било која биљка из тог рода 

одн. те породице). 

лобода ж бот. у мн.: род зељастих биљака 

Atriplex, ca стотинак врста; род зељастих 

биљака или (ређе) грмова Chenopodium (ca 

око 80 врста); у ширем смислу: фамилија 

биљака двосупница Chenopodiaceae (у јд.: 

биљка, било које врсте, која спада у me 

систематске скупине). 

лободњача ж бот. у мн.: породица биљака 

двосупница, лободе Сhenopodiaceae (у јд.: 

таква биљка).  

ловац (ловац), ловца м (ген. мн. ловаца и 

ловаца (ловаца)) 1. у мн. (обично у ген.): 

дечија игра у којој се одређени суиграч 

(“зец,” и сл.) лови, хвата; у јд.; учесник 

такве игре који лови друге. 

2. мн. бот. покр. врста гавеза, жути гавез 

Symphytum tuberosum. 

ловор, -ора (ловор) м бот. у мн.: породица 

зимзелених дрвенастих биљака двосупница 

Lauraceae, које расту у тропским и 

суптропским пределима, ловорњаче (у јд.: 

таква биљка).  

ловорњача (ловорњача) ж (обично у мн.) 

бот. в. ловор. 

лозаш, -аша м (обично у мн. и атрибутској 

служби) врста чарапа са извезеним шарама 

до глежања. 

лозица ж бот. у мн.: породица биљака 

двосупница Vitaceae, углавном тропске 

дрвенасте пењачице, чији су листови 

крпасти или састављени, а плодови сочне 

бобе (у јд.: таква биљка).  

лојница ж (обично у мн.) анат. жлезда у 

кожи, уз корен длаке, која лучи лој, лојна 

жлезда, glandula. 

локвањ, -ања м бот. у мн.: породица 

водених биљака Nymphaeaceae, у коју 

спадају вишегодишње водене зељасте биљке 

тихих стајаћих вода, са зеленим широким 

листовима и крупним белим цветовима без 

мириса или с подземном стабљиком и 

зеленим, ређе црвеносмеђим крупним 

листовима и жутим цветовима, који 

пливају на води, као и неке друге биљке, 

лопочи (у јд.: било која биљка из те 

породице).  

локвањаче ж мн. бот. в. локвањ. 

локуми м мн. (тур. lokum) покр. наслага 

лоја на месу. 

локше ж мн. покр. кув. тесто од брашна, 

воде и соли, развучено у мале и танке 

листове, јуфке, које се пеку у пећи. 

лом и лом, лома м (лок. лому) покр. 

(обично мн.) место одакле се вади или се 

вадио грађевински камен, каменолом. 

лоне ж мн. деч. панталоне. 
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лончићи м мн. (обично у ген.) покр. дечија 

игра у којој су главни учесници девојчице, 

девојке. 

лопар, -ара м 1. (обично у мн.) део узде, у 

виду округласте плочице, који се ставља 

кољу са бочне стране очију да би гледао 

само напред, наочњак. 

2. (обично у мн.) оно што је налик на лопар, 

лопату, оно што својом величином пада у 

очи (о неком делу тела, нпр. о предњим 

зубима, ушима и др.).  

3. мн. продужетак кресте око врата код 

живине, ђердан. 

Лопари м мн.: Лопари … планина у Босни 

више Зенице. 

лопатица ж 1. (обично у мн.) издубљена 

дашчица, перо, плочица на воденичном колу, 

на воденим турбинама и сл. у коју удара 

вода, уопште део турбине (водене, парне, 

гасне) који прима кинетичку енергију 

струјања, претварајући је у обртно 

кретање. 

2. мн. предњи зуби, секутићи. 

лопатичар м зоол. у мн.: младунчад, птићи 

голубова кад им израста лопатасто перје (у 

јд.: такав птић).  

лопацка ж покр. (обично у мн.) в. лопатица 

(1). 

лоптице ж мн. нар. лоптасте шаре на 

женским прегачама, кецељама. 

лори, -ија м (малајски) зоол. у мн.: породица 

афричких и азијских полумајмуна 

Nycticebidae, кратког репа и кратких ушију, 

који мирују обешени о гране дрвећа (у јд.: 

полумајмун из те породице).  

лосос м рус. зоол. у мн.: породица пастрмки 

(Salmonidae) (y јд.: риба из me породице). 

лотре ж мн. (према нем. Leiter) варв. 1. а. 

бочна ограда на теретним запрежним 

колима у облику лествица. б. лестве, 

мердевине. 

2. покр. а. део разбоја за ткање. б. направа 

од прућа и сл. која служи као корпа, кош и 

др. 

лотрица ж (обично у мн.) дем. од лотра. 

лоћика ж бот. у мн.: род биљака Lactuca из 

ф. Compositae, које садрже млечни сок (у 

јд.: биљка из тога рода). 

лубаш, -аша м (обично у мн.) врста 

опанака са јаким лубом. 

лубењача ж бот. у мн.: породица 

баштенских и неких самониклих биљака 

(тиква, диња, лубеница, краставац и др.) 

Cucurbitacea, тикве, бундеве (у јд.: биљка из 

те породице). 

лубоједа ж зоол. у мн.: поткорњаци 

(породица штетних инсеката 

тврдокрилаца) Ipidae (Scolytidae) (у јд.: 

такав инсекат).  

лудорија и лудорија ж (обично у мн.) 

неозбиљан, неодговоран или неразуман, 

непромишљен поступак, реч.  

лук м (мн. лукови) бот. у мн.: породица 

биљака једносупница у коју спадају лук (а), 

љиљан и многе украсне и др. биљке, љиљани, 

Liliaceae (у јд.: биљка из те породице).  

луковњача ж бот. и агр. у мн.: луковичасто 

поврће биљке из рода Allium (у јд: таква 

биљка).  

лумби м мн. (према лат. lumbus, бок, кук, 

слабине) покр. печење од бубрега. 

луминарје ж мн. и с зб. покр. прозори на 

крову. 

луминофор м физ. у мн.: материје које без 

повишења температуре претварају 

апсорбовану енергију непосредно у 

електромагнетско зрачење једнаке или 

слабије енергије (у јд.: таква материја). 

луња ж покр. 1. (обично у мн.) тачкица, 

пега на лицу. 

2. мн. трагови богиња по лицу. 

Луперкалије ж мн. (лат. Lupercalia) ист. 

свечаност у старом Риму која се 

приређивала у част Фауна (Луперка), бога 

пастира.  
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лутке ж мн. (ген. мн. лутака и лутки) фиг. 

чудне, необичне, настране идеје, бубице. 

луцерка ж бот. у мн.: вишегодишње крмне 

биљке рода Medicago из ф. Papilionaceae, са 

око 50 врста (у јд.: биљка из тог рода).  

Лучани м мн. насеље у Моравичком округу 

у Србији.  

Љ  

љано м (и с?) и љанос м (обично у мн., у 

облику љаноси) (шп. llano, llanos) велика 

равница у Јужној Америци, око слива реке 

Оринока, која је у време киша обрасла 

бујном, високом травом. 

љеванци, љеванаца м мн. (ијек.) (некњ. 

лиеванци) кув. житко тесто које се 

ставља у кључалу супу, јуху као додатак. 

Љевишта с мн. село и крај у Горњој 

Морачи, у Црној Гори.  

љеље ж мн. етн. краљице, коледе.  

љига ж (обично у мн.) покр. бала, слина. 

љиљак, -љка м (ген. мн. љиљака) 1. зоол. а. 

у мн.: ред сисара (са преко 1000 врста) 

Chiroptera, са разапетом кожицом између 

удова и трупа подешеном за летење, који се 

крећу обично ноћу и хране се биљкама или 

кукцима, слепи мишеви, шишмиши, 

нетопири (у јд.: сисар из тога реда). б. у 

мн.: подред љиљака (1а) Megachiroptera (у 

јд.: сисар из тог подреда). 

2. зоол. у мн.: породица ноћних лептира 

Sphingidae из подреда великих лептира 

Macrofrenatae који својим дугим пипцима 

сишу нектар лебдећи над цветом (у јд.: 

лептир из те породице). 

3. бот. у мн. врста мирисаве биљке Cyperus 

esculentus из ф. Cyperaceae чији се корен 

употребљава као зачин (у јд.: таква биљка). 

љубавници м мн. мушкарац и жена који су 

међусобно заљубљени, који су у љубавним 

односима, љубавни пар, заљубљеници. 

љубичица (љубичица) ж бот. y мн.: 

породица вишегодишњих малих зељастих 

шумских и баштенских биљака Viola из ф. 

Violaceae, са око 800 врста, чији су цветови 

обично љубичасте боје и пријатног, угодног 

мириса (у јд.: биљка из ове породице).  

људи, људи м супл. мн. од човек. 

љуска ж (дат. љусци; ген. мн. љусака, ређе 

љуски, љуска) 1. (обично у мн.) покр. в. 

комушина (1). 

2. (обично у мн.) а. тврда коштана или 

рожната плочица на телу неких риба, 

гмизаваца, водоземаца и сл., крљушт. б. 

танак, лиснат, обично светлуцави, блескави 

слој нечега; комадић нечега, љуспа, лиска. в. 

танак одрезак, отпадак од дрвета које се 

сече, теше, рендише, треска, цепка, шушка. 

г. уопште делић, комадић од нечега 

сломљеног, разбијеног и сл., крхотина. 

3. бот. (обично у мн.) заст. осушени листић 

побочног, споредног изданка у биљака, 

ластар. 

љускавац, -авца м зоол. у мн.: породица 

(Manidae) или ред (Pholidota) сисара тела 

покривеног рожнатим плочама, љускама (у 

јд.: такав сисар).  

љускавка ж зоол. у мн.: породица риба 

коштуњача Sparidae, у коју спадају 

зубатац, арбун и др. (у јд.: риба из me 

породице). 

љускар м зоол. а. у мн.: ред малих 

слатководних и морских ракова Ostracoda, 

чијеје тело покривено двема љуштурама (у 

јд.: рак из тогареда). б. у мн.: разред 

животиња из кола зглавкара, Crustacea, 

ракови (у јд.: животиња из тога разреда).  

љускаш, -а и љускаш, -аша м зоол. у мн.: 

ред гмизаваца чије je тело покривено 

ситним рожнатим љускама Squamata, y 

који спадају гуштери и змије (у јд.: гмизавац 

из тога реда). 

љутић, -ића и љутић, -а м бот. а. у мн.: ред 

једногодишњих и вишегодишњих биљака 

Ranunculus из ф. Ranunculaceae (у јд.: биљка 

из тога реда). б. у мн.: породица 

вишегодишњих или једногодишњих 

зељастих биљака Ranunculaceae (у јд.: 

биљка из me породице). 
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Љутићи м мн. (јд. Љутић) ист. словенска 

племена из групе Полапских Словена, која су 

живела на подручју доњег тока реке Одре и 

западно од ње. 

љутица ж зоол. у мн.: породица отровних 

змија Viperidae (у јд.: змија из me породице). 

М  

магарињица ж (обично у мн.) мед. нар. 

велики кашаљ. 

магарице (магарице) ж мн. покр. а. мале 

дечје саонице. б. врста клупа које служе при 

прављењу скела. в. дебела хартија или ивер 

који бацају браћа при деоби имања кад не 

могу да се нагоде. 

маглина ж (обично у мн.) астр. светли или 

тамни облак врло разређеног међузвезданог 

гаса или прашине, различитог облика и 

величине, видљив обично само помоћу 

телескопа, маглица; удаљена галаксија, 

звездани систем у коме се због удаљености 

не разазнају поједине звезде. 

маглица ж (обично у мн.) в. маглина. 

мађалача ж бот. у мн.: породица 

дрвенастих биљака са прстасто дељеним 

листовима и цветовима сложеним у 

метличасту цваст, у коју спадају дивљи 

кестенови, општи назив за фамилију 

дивљих кестенова Hippocastanaceae (у јд.: 

биљка из те породице). 

мађија ж (ген. мн. мађија) (обично у мн.) 

предмети који се употребљавају или 

поступци који се примењују при врачању, 

чини, чари, чаролије. 

мазаге ж мн. (маџ. madzag) покр. узице, 

врпце којима се нешто причвршћује, 

привезује. 

мазафларија и мазафлорија ж покр. 

(обично у мн.) тричарија, глупост; исп. 

манзафларија. 

Маине и Маине ж мн. (Маини и Маини м 

мн.) крај у Црногорском приморју, 

северозападно од Будве; некадашња мала 

кнежевина и племе у том крају. 

маите ж мн. и маити м мн. заст. покр. 

украсне копче. 

маитине ж мн. покр. аугм. од маите. 

маитице ж мн. покр. 1. дем. од маите. 

2. врста шаре (у ткању, на одећи и сл.). 

мајак, -јка м (мн. мајци) зоол. у мн.: 

инсекти тврдокрилци мале главе Vesicantia 

(Meloidae), који при додиру испуштају 

љуту, зејтињаву материју (кантаридин), 

која на човечјој кожи изазива мехурове, 

пликове (у јд.: такав инсекат). 

мајкићи м мн. покр. браћа само по мајци, 

синови једне мајке а различитих очева. 

мајмун м (тур. maymun) зоол. у мн.: 

животиње из реда сисара Primates (Pitheci, 

Simiae), сисари најсроднији и по 

развијености мозга најближи човеку (у јд.: 

таква животиња), или уопште ред сисара 

Primates, који обухвата те животиње и 

човека (данашње људе и изумрле врсте).  

мајстерзингери м мн. (јд. мајстерзингер) 

(нем. Maistersänger) немачки песници и 

певачи у 16. и 17. веку, из редова грађанског 

друштва, већином занатлије, „мајстори 

певачи”. 

мајчићи м мн. покр. в. мајкићи. 

мак, мака (мака) м (мн. макови (макови)) 

бот. у мн.: биљна породица Papaveraceae, 

која обухвата родове мак (Papaver), 

ремерија (Roemeria), Glaucium и др. 

Макавеји м мн. црквени празник који се 

слави 1. августа, по старом, односно 14. 

августа, по новом календару, први дан 

Госпојинског поста. 

маказе, маказа ж мн. (тур. makas) 1. 

метална алатка за резање материјала 

(тканина, папира, танког лима, жице и др.) 

са две укрштене оштрице, спојене осовином 

и постављене једна насупрот другој, са 

дршком подешеном за увлачење прстију, 

којима се та алатка отвара и затвара при 

сечењу, шкаре; исп. ножице. 

2. покр. задњи рачвасти крај руде на 

запрежним колима, сврачине. 
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3. а. врста маказасте направе за ловљење 

риба. б. покр. примитивна штипаљка за 

прикачињање рубља за конопац при сушењу. 

4. покр. а. грађ. део кровне конструкције 

коју чине две косо постављене греде спојене 

једним крајем и ужљебљене под оштрим 

углом, слично отвореним маказама (1). б. 

унакрсне летве на вратницама или између 

греда (ради ојачања конструкције). 

5. зоол. анат. двокраки орган код ракова 

сличан маказама (1) и подешен за хватање 

плена и узимање хране, штипаљка, клешта. 

6. фиг. (обично у устаљеним обртима: 

(у)пасти (ући) у маказе, наћи се (налазити 

се) у маказама и сл.) а. положај када возило 

приликом претицања доспе и буде 

прикљештено или стешњено између два 

возила која се крећу у супротни правцима. б. 

вој. положај војних јединица опкољених и 

стешњених са страна противничким 

трупама распоређеним у два крака који се 

сужавају у облику маказа (1); војне јединице 

распоређене са страна противника у два 

крака, клешта. в. уопште безизлазан, 

тежак положај, истовремена опасност са 

две стране, шкрипац. 

7. спорт. а. у ногомету, ситуација при којој 

два играча непрописно затварају пут 

противничком играчу. б. начин ударања 

лопте у ногомету при коме се друга нога 

креће у правцу супротном од оне којом се 

удара лопта. в. врста захвата у рвању. г. у 

смучању, положај смучки на снегу када су 

врхови растављени а задњи крајеви 

састављени. д. у шаху позиција када пешак 

напада истовремено две противничке 

фигуре. 

8. у игри карата (нпр. у преферансу) 

ситуација кад једна страна има кеца и даму 

(против краља и других карата). 

9. екон. несклад, разлика у кретању 

различитих цена, нпр. пољопривредних и 

индустријских производа, светских и 

националних, увозних и извозних и сл. 

10. покр. врста дечије игре. 

маказице ж мн. 1. дем. и хип. од маказе; 

мање маказе. 

2. покр. гимнастичка справа коју чине две 

хоризонталне мотке на носачима, разбој. 

3. покр. врста дечје игре. 

макањчићи и макањчићи м супл. мн. од 

макањче. 

макаре ж мн. (тур. makara) 1. покр. а. 

ужарска справа за упредање конопљане 

пређе. б. витао, чекрк за дизање и 

спуштање терета и сл. 

2. а. покр. зидарске, грађевинске скеле. б. 

направа од укрштених дрвених мотки на 

коју се ставља плуг кад се иде на орање без 

кола. в. справа, машина за побијање 

шипова, стубова, цеви и сл. г. врста ступе, 

пресе која служи за цеђење воска. 

макарони м и макароне ж мн. (тал. 

maccherone) врста тестенина у облику 

дугуљастих, цевкастих комадића и јело од 

такве тестенине.  

макарули и макаруљи м мн. покр. в. 

макарони. 

макасе, макаса ж мн. заст. в. маказе (1). 

Макевије ж мн. покр. в. Макавеји. 

Макивије ж мн. в. Макавеји. 

маковица ж бот. у мн.: род биљака Glancum 

из ф. макова (у јд.: биљка из тога рода). 

малине ж мн. покр. украс на народној 

ношњи. 

маловијеке ж мн. бот. змијине очи Myosotis 

silvatica. 

малоножац, -ошца м (мн. малоношци, ген. 

малоножаца) зоол. у мн.: ред стонога које 

се одликују мањим бројем ногу, Pauropoda (у 

јд.: таква стонога).  

малотрепљаш, -аша м зоол. у мн.: ред 

једноћелијских праживотиња (инфузорија) 

Oligotricha из класе трепетљикаша (Ciliata) 

(у јд.: таква праживотиња).  

малочекињар и малочекињаш, -аша м 

зоол. у мн.: подразред (одн. разред) 

прстенастих глиста (црва колутићаваца) 

Oligochaeta, са чекињама краћим и 

малобројнијим него у многочекињаша, које 
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живе у влажној земљи и у муљу и песку 

слатких вода (у јд.: таква глиста).  

маљ, маља (маља) м (мн. маљеви) 1. 

(обично у мн.) један од два или више великих 

дрвених чекића на ваљарском строју који 

при ваљању сукна ударају у сукно.  

2. мн. покр. врста дечје игре. 

маља
1
 ж (грч. mallia) (обично у мн.) а. врло 

танка, мека и нежна длачица на људском 

телу; уопште длака на човечјој кожи, руња, 

рута (ретко зб.: длаке, маље као покривач 

неког дела тела (брада и сл.)). б. слична 

длачица на телу птица, инсеката или неких 

сисара. в. ситна, нежна длачица на лишћу 

или плоду биљке. г. вунена длака, влас, 

влакно вуне. д. уопште ситна, танка 

длачица; влаканце, кончић (на одећи, платну 

и сл.). 

маља
2
 ж (обично у мн.) покр. маљица, 

дрвени штапић. 

маљавица (маљавица) ж бот. у мн.: род 

једногодишњих гранатих биљака Filago из 

ф. Compositae, покривених сивкастим 

маљама, длакама (у јд.: биљка из тог рода).  

маљеница ж 1. (обично у мн.) фиг. оно што 

је безвредно, безначајно, ситница, 

тричарија. 

2. бот. у мн.: једногодишње или 

вишегодишње биљке рода Hordeum (Elymus) 

из ф. Gramina, с једноцветним класићима у 

збијеним класовима (у јд.: биљка из тог 

рода).  

3. зоол. заст. у мн.: праживотиње чије је 

тело обрасло маљама, трепљари (у јд.: 

таква праживотиња) (?). 

маљурка ж (обично у мн.) покр. а. мала, 

ситна, закржљала стабљика конопље. б. 

врста конопље. 

мамаја ж (према мексичком називу за ову 

биљку) бот. у мн.: род биљака Carica из пор. 

Caricaceae, чији су плодови налик на смокве 

(у јд.: биљка из тог рода).  

мамелук м (према нем. Mameluk; исп. ар. 

mamluk, бели роб) (обично у мн.) 1. ист. а. 

припадник телесне гарде односно војске 

египатских и персијских владара, 

састављене од ратних заробљеника, 

претежно турског или кавкаског порекла, 

који су током времена у Египту преузели 

власт у своје руке. б. припадник 

Наполеонове телесне страже. 

2. фиг. а. подругљив назив за припадника 

хрватског дела некадашњег заједничког 

хрватско-угарског парламента; уопште 

назив за припадника покорне, послушне, 

полтронске групе или већине у скупштини, 

сабору. б. отпадник од вере. 

3. слуга, момак, посилни (?). 

мамуза ж (тур. mahmuz) (обично у мн.) 

метална направа причвршћена за 

потпетицу јахачеве обуће, којом јахач 

подстрекава, подбада коња, оструга. 

мандула и мандула ж (нем. Mandeln) варв. 

(обично у мн.) анат. крајник. 

манђија ж (обично у мн.) покр. в. мађија. 

маневар (маневар), -вра м (фр. manoeuvre) 

вој. (обично у мн.) велика, масовна војна 

вежба (обично више или свих родова војске) 

којом се увежбавају ратне операције. 

манзафларија ж (обично у мн.); исп. 

мазафларија ир. разг. а. безначајан посао, 

безвредно дело; дрангулија, тричарија. б. 

срачунат, лукав поступак, смицалица. 

мани м мн. (лат. Manes) сени покојника 

којима се указује поштовање (код старих 

Римљана); загробни свет са добрим 

духовима покојника.  

маникела ж (обично мн.) (исп. тал. manica 

и manichetta) брод. покр. мала рупа, 

шупљина на броду која служи за отицање 

воде. 

манир, -ира м и манира ж (фр. maniere) 

(обично у мн.) фино, углађено понашање, 

опхођење; поступци којима се такво 

понашање одликује, финесе. 

маниста ж и манистар, -тра м (обично у 

мн.) покр. в. манистра (1). 

манистра ж (обично у мн.) 1. заст. и покр. 

зрно (обично стаклено) разне величине, 
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облика и боја, пробушено на средини које се 

ниже или пришива и служи као украс, 

ђинђува, перла; шљокица. 

2. покр. округла израслина на лишћу дрвећа 

у којој се развијају ларве неких инсеката, 

шишарица. 

манистро с (обично у мн.) покр. в. 

манистра (1). 

манула ж (обично мн.) покр. дрвена папуча, 

нанула. 

Манџурци м мн. (Манџурац, -рца) (обично 

у мн.) ист. представници народа у источној 

Азији тунгуско-манџурског порекла који су у 

XVII в. продрли у Кину и измешали се с 

Кинезима. 

маотина ж покр. (обично у мн.) последњи 

отпаци при преради конопље и лана, 

најситније кучине. 

маравеле ж мн. и маравели м мн. мед. 

покр. хемороиди, шуљеви; исп. маројди. 

марвант м (обично у мн.) веза којом се 

коњу сапињу, спутавају предње ноге, путо. 

маргиналије ж мн. забелешке, примедбе 

исписане на маргинама; опаске уз неки 

текст. 

марена ж зоол. у мн.: род риба Cereogonus 

из пор. Salmonidae, које живе у дубоким 

језерима С. Алпа (у јд.: риба из тог рода). 

маровеле ж мн. мед. покр. хемороиди, 

шуљеви; исп. маравеле. 

маројди м мн. (према тал. emmorroide) мед. 

покр. хемороиди, шуљеви; исп. маравеле. 

Мартинци, Мартинаца м мн. покр. в. 

Мартиње. 

маса и маса ж (лат. massa) (обично у мн.) 

основни, већински део становништва, пук, 

народ; бројно велики друштвени слој или 

сталеж или нека друга велика скупина људи 

која чини целину. 

маскаре и маскаре ж мн. (тур. maskara; тал. 

maschera) етн. обичај, обред, забава уз 

покладе, месојеђе и сл. на којој учесници 

носе маске, машкаре. 

масла с мн. етн. и цркв. а. јелеосвећење, 

црквени обред освећења уља. б. обред 

освећења воде и благосиљања поља и њива 

који се обавља одређеног дана у години (на 

дан сеоске светковине), у жељи да година 

буде родна. 

масленке ж мн. покр. плата, награда у 

натури (млеко, масло, сир и сл.) коју 

добијају пастири за рад на бачији. 

маслина и маслина ж бот. у мн.: породица 

вишегодишњих зимзелених дрвенастих 

биљака Olеасеае, којој припада маслина и 

све дивље врсте (у јд.: биљке из те 

породице). 

маслињача (маслињача) ж бот. у мн.: 

породица маслина Oleaceae (у јд.: биљка из 

те породице). 

масмедија с мн. и масмедији м мн. 

средства јавног информисања која имају 

бројну публику (новине, радио, телевизија, 

интернет).  

масноћа ж (често мн.) масна материја 

биљног или животињског порекла која 

служи у исхрани и у индустрији. 

маст ж (инстр. машћу и масти, лок. масти) у 

мн.: група органских једињења (глицериди 

масних киселина), редован састојак 

животињских и биљних ткива и један од 

битних елемената хране, из којих се 

претежно састоји сланина, сало, лој, 

маслац, разна уља и др.; група таквих 

једињења која су на обичној температури у 

чврстом стању; у јд.: такво једињење.  

матаруга ж (исп. лат. mataris, врста копља) 

покр. (обично у мн.) дашчица, лопатица на 

воденичном колу, лапацка. 

Матаруге ж мн. Матарушка Бања, бања и 

насеље код Краљева, на десној обали Ибра.  

материјал, -ала м (често мн.) скуп 

званичних списа о чему, документ, акта. 
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Материце ж мн. етн. а. православни празник 

посвећен мајкама (претпоследња недеља 

пред Божић), када мајке дају поклоне деци. 

б.  материце  покр. поклони, дарови које 

мајке дају деци на тај дан. 

матруна ж бот. y мн.: род вишегодишњих 

зељастих биљака Acanthus из ф. 

Acanthaceae (у јд.: биљка из тога рода). 

матурага ж (обично у мн.) покр. в. 

матаруга. 

маховина и маховина ж (некњ. маовина) 

бот. у мн.: разред виших биљака 

бесцветница Вryophyta, које имају ризоиде 

уместо корена и размножавају се спорама 

(у јд.: биљка из тог разреда).  

маховњак, -а и маховњак, -ака м зоол. у 

мн.: сићушне морске и слатководне 

животиње, бескичмењаци, Bryoza, које 

тиме што живе у колонијама причвршћене 

за подлогу подсећају на маховину (у јд.: 

таква животињица). 

маховњача ж (обично у мн.) бот. в. 

махунарка. 

махотина ж (дијал. маотина) (обично мн.) 

покр. отпаци, труње које се одбацује 

приликом прераде кудеље, поздер. 

махуљице ж мн. анат. ситне, фине длачице 

по телу ембриона (после петог месеца 

трудноће) и новорођенчета. 

махуне ж мн. (дијал. мауне) млади, обично 

зелени плодови (грашка, пасуља, бораније и 

др.) који се употребљавају за јело; јело од 

тих плодова. 

махунарка ж бот. у мн.: ред биљака са 

махунастим плодом Leguminosae, у који 

спадају породице: мимозе (Mimosaceae), 

цезалпинке (Caesalpinaceae) и лепирњаче 

(Papilionaceae) (у јд.: било која биљка из 

тога реда). 

мацаклин, -ина м зоол. у мн.: гуштери из 

пор. Geckonidae са широком главом и 

крупним очима, кожом прекривеном 

квржицама и ситним бодљама, који су 

особени по томе што испуштају гласове 

(једини међу гуштерима), а веома су 

распрострањени у тропским и умереним 

крајевима (у јд.: такав гуштер).  

мацке ж мн. покр. заст. 1. а. колица или 

клупа на коју су се стављала лица осуђена 

на казну батинања, дереш. б. кажњавање 

батинама, батине. 

2. направа од гвожђа у виду шиљака која се 

пришива на воловски улар (да би во ишао 

брже при вођењу). 

мачићи
1
 м бот. покр. врста биљке која 

расте поред потока. 

мачићи
2
 м мн. покр. буђ, плесан (на хлебу). 

мачка ж 1. зоол. у мн.: породица звери 

Felidae, у које спадају домаћа и дивља 

мачка, лав, леопард, рис, тигари др. (у јд.: 

звер из me породице).  

2. мн. бот. врста траве, Cataria. 

мачкуља и мачкуљица ж зоол. у мн.: 

општи назив за неколико врста морских 

риба из рода Blennius (у јд.: риба тих врста, 

односно из тога рода). 

мачуга ж (обично у мн.) покр. део разбоја. 

Маџуџи м мн. (у спрези са речју Хаџуџи) 

нејасно значење. 

маша ж (тур. maşa) покр. (обично мн.) а. в. 

машице (1). б. направа за цеђење воска. 

машице, машица ж мн. 1. двокрака 

метална направа, штипаљка, за захватање 

и разгртање жара. 

2. фиг. онај којим се неко служи да нешто 

постане, спроведе, који служи као нечије 

оруђе у спровођењу каквих, обично рђавих, 

намера, планова и др. 

3. дем. од маша. 

4. покр. штипаљка. 

5. направа за коврџање косе, коврчало. 

машичице ж мн. а. дем. од машице. б. покр. 

машице којима се ставља жеравица у лулу.  

машкаре (машкаре) ж мн. (тал. maschera) 

весела поворка маскираних особа одн. 

забаве које се одржавају у време поклада и 

месојеђа, карневал. 
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машњак и машњак м (обично у мн.) покр. 

маљ који се ставља на осовину вратила као 

замајац, ради бржег и лакшег окретања, 

замахивања чекрка. 

маштанија ж (обичније у мн.) а. машта, 

маштање, фантазија, фантазирање. б. 

слика, представа створена у машти, плод 

маште, измишљотина; сновиђење, 

привиђење. 

маштаније (обично у мн.) с цсл. 1. а. в. 

маштанија. б. оно што је плод маштања, 

фантазирања, измишљотина, бесмислица. 

2. покр. опсена, привиђење, утвара. 

маштарија ж (обично у мн.) (често са пеј. 

или ир. призвуком); исп. маштанија, 

маштаније 1. а. представљање, дочаравање 

ствари, догађаја и др. у мислима, у машти, 

замишљање, маштарење, фантазирање. б. 

слика, представа коју ствара машта, плод 

маште, фантазије, измишљотина. 

2. покр. в. маштаније (2). 

меандар, -дра и меандер м (обично у мн.) 

(према малоазијској реци Меандер, која има 

веома кривудав ток) 1. окука, завој који 

ствара водени ток равничарске реке; 

кривудави, вијугави ток такве реке, криваја. 

2. вијугава шара изведена од непрекинуте 

линије, траке, која се на једнаким 

одстојањима правоугаоно одн. спирално 

увија; крива линија у таквом орнаменту, 

вијуга. 

меандра (обично у мн.) ж в. меандар (1). 

меандрина (обично у мн.) ж в. меандар. 

мевлуди м мн. (тур. mevlid, рођење) два 

арапска месеца (трећи и четврти по 

муслиманском верском календару) када се 

по кућама највише читају, уче похвале 

Мухамеду. 

медаљони м мн. (фр. medaillon) а. кув. јело, 

обично од меса, припремљено у облику 

овалних, округластих комада, колутова и 

сл.; у јд.: такав комад. б. фиг. рупа, 

удубљење (?). 

медвед ијек. медвјед (дијал. ијек. међед) 

зоол. у мн.: породица сисара Ursidae, крупне 

звери здепастог, незграпног тела, густог, 

кудравог крзна, ситних очију, малих ушију, 

кратког репа и снажних канџи па прстима 

чије различите врсте живе највише у 

шумама Европе, Азије и Америке (у нашим 

крајевима мрки медвед, Ursus arctos) (у јд.: 

звер из те породице).  

медведица јек. медвједица ж зоол. у мн.: 

група морских сисара Monachinae из пор. 

туљана (у јд.: морски сисар из me групе).  

медвиди (ик.) м мн. покр. воловска 

запрежна кола нарочито удешена за превоз 

тешког и кабастог терета.  

меденица ж бот. (обично у мн.) жлезда у 

цвета која ствара и излучује нектар, 

медник, нектариј. 

медењаци м мн. кув. суви, с медом умешани 

слатки колачићи; у јд.: тај колачић. 

медљикара ж. зоол. у мн.: инсекти 

риличари из ф. Aphidae који паразитирају 

на лишћу и луче слатку лепљиву течност, 

медљику (коју сишу мрави), биљне вати, 

лисне вашице (у јд.: таква ваш). 

медник, -а и медник, -ика м бот. у мн.: 

цветне жлезде, органи који луче нектар 

(слатки, медени сок), нектарије, nectaria (у 

јд.: таква жлезда, такав орган, нектарија, 

nectarium.  

Медњаци, Медњака м мн. поток и брдо у 

Јадру, између села Тршића и Клубаца. 

медоњица ж и м зоол. у мн.: породица 

ноћних лептира Arctiidae чије су гусенице 

обрасле густом длаком, а живе на лишћу 

винове лозе и младарима других биљака (у 

јд.: лептир из те породице).  

медосас м зоол. у мн.: птице певачице 

веома живих боја (по чему подсећају на 

колибрије) који живе у тропским крајевима, 

а хране се кукцима и слатким цветним 

соком (у јд.: таква птица).  

медуза ж зоол. у мн.: класа углавном 

морских животиња Cnidaria из кола 
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дупљара (Coelenteratea), радијално 

симетричног клобучастог, звонастог и сл. 

тела, које се састоји од желатинозне 

материје, са отровним пипцима по ободу (у 

јд.: животиња из те класе).  

медуља ж (обично у мн.) покр. црвена 

семенка у лубеници. 

медуника ж бот. y мн.: род вишегодишњих 

зељастих биљака Pulmonaria из ф. 

Boraginaceae (у јд.: биљка из тогарода).  

међуврата и међуврата с мн. унутрашња 

врата (за разлику од улазних), врата између 

двеју просторија; међувраће. 

међудневица ж нар. (и мн.) а. дани између 

двадесет осмог августа и двадесет првог 

септембра, између Велике и Мале Госпође, 

Госпојине. б. мн. покр. вријеме од 

католичког до православног Ђурђевдана. 

међудни м мн. покр. в. међудневица (1а). 

међуочице ж мн. необ. међувеђе, повије. 

међусобица ж (обично у мн.) међусобна 

размирица, раздор, задевица, свађа, сукоб, 

спор (обично унутар неке уже заједнице или 

између суседних). б. спорни предмет као 

узрок међусобне свађе, раздора. 

межгравци, -аваца м мн. анат. покр. 

савијена хрскавица у носу, conchae nasis. 

мезалонице ж мн. (према тал. mezzalana, 

тканина од вуне и памука) покр. доњи део 

гуће (плетене памучне кошуље или мајице), 

у виду ширег појаса, назубљеног по дну и 

обично богато израђеног. 

мезговница ж (обично у мн.) в. 

мезгровница. 

мезгровница ж (обично у мн.) заст. лимфни 

судови. 

мездревине ж мн. покр. в. мердевине (1). 

мезон, -она (обично у мн.) физ. 

наелектрисана или неутрална елементарна 

честица, смасом чија се вредност налази 

између масе електрона имасе протона. 

мезотрон, -она м (обично у мн.) физ. тешки 

електрон пронађен у космичким зрацима, 

тежи од електрона а лакши од протона, 

који настаје и вештачким путем у великим 

акцелераторима. 

мезофити м мн. (грч. mesos и phītu, биљка) 

бот. биљке прилагођене животу на умерено 

влажном тлу. 

мекиње ж мн. љуске од самлевеног зрневља 

жита које се одвајају од брашна приликом 

млевења или сејања, трице.  

мекоглавац, -авца м (обично у мн.) зоол. 

нераспр. класа животиња са меком главом. 

мекокожац, -ошца м (обично у мн.) зоол. 

кукац, инсекат меке коже (крила), меког 

оклопа. 

мекокрилац, -илца и мекокрилац, -лца м 

зоол. у мн.: кукац, инсект из реда корњаша 

меканих крила, Cantharidae (у јд.: такав 

инсект). 

меколиска ж бот. у мн.: биљка из породице 

гљива Agaricaceae (у јд.: таква гљива). 

мекоперка ж зоол. у мн.: риба из реда 

коштуњача чије су кости у перајима меке и 

савитљиве, Clupeiformes (у јд.: таква риба). 

мекоштитка ж зоол. у мн.: врста корњача 

Trinychoidea, чији је оклоп мек, у средини 

прекривен меком квргавом кожом. 

мекушац, -шца м зоол. у мн.: коло 

животиња меканог, слузавог тела, без 

костију, обавијеног кожнатим наборима и 

обично заштићеног споља вапненастом 

љуштуром Mollusca (у јд.: животиња из 

тога кола).  

мекшало с (обично у мн.) средство за 

мекшање, размекшавање. 

мелија ж бот. у мн.: породица биљака 

Meliaceae, којој припада род мелија и још 

велики број родова (у јд.: таква биљка). 

мељине ж мн. покр. мочварна раван на 

морској обали. 
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мемица ж покр. 1. (обично у мн.) а. 

чипкасти вез, везени, кукичани украс на 

ивицама кошуља, чарапа и других делова 

народне ношње. б. шара, мотив у везу. в. 

трака око шешира, оплетена најчешће од 

сламе. 

2. мн. вет. жлезде на животињској 

трбушној марамици и набрани део 

марамице, крезле. 

3. мн. бот. назив за једну врсту 

вишегодишње зељасте биљке рода Sedum из 

ф. Crassulaceae, која се гаји као украсна. 

мемоари, -ара м мн. (фр. mémoire) књиж. 

спис, дело у коме писац износи своја сећања, 

своје успомене о догађајима које је доживео 

(као савременик или учесник) и о људима 

које је познавао. 

меморабилије ж мн. (према лат. 

memorabilis) знамените, значајне ствари, 

знаменитости; мемоари, спис о упамћеним 

догађајима.  

менада ж (обично у мн.) (грч. mainas) мит. 

свештеница бога весеља и вина Баха у 

грчкој митологији, баханткиња. 

менгеле и менгеле ж мн., менгели и 

менгели м мн. (тур. mengene) а. ручна 

алатка, справа за стезање, придржавање 

предмета приликом његове механичке 

обраде, стезач, причвршћивач, стега. б. 

справа за пресовање, цеђење, преса, 

цедиљка. в. справа за мучење којом се 

стежу делови тела и онемогућава њихово 

покретање. г. штипаљка, пинцета. 

менгелице и менгелице ж мн. направа у 

виду малих менгела која се користи у 

пушкарском, кујунџијском и др. занатима. 

мендервине ж мн. покр. в. мердевине. 

менђеле и менђеле ж мн., менђели и 

менђели м мн. покр. 1. в. менгеле. 

2. фиг. узан пролаз између брда или планина, 

теснац, клисура, кланац. 

менђелице и менђелице ж мн. покр. дем. и 

хип од менђеле. 

менђук м (обично у мн.) покр. в. минђуша 

(1а). 

менђуле и менђуле ж мн. покр. в. менгеле. 

менђух м, менђуха и менђуш ж (обично у 

мн.) покр. в. минђуша (1а). 

менђушица ж покр. 1. (обично у мн.) дем. и 

хип. од менђуша. 

2. мн. кожна израслина, набор који виси 

испод грла козе односно јарца, ресице, 

подвратник. 

менинге, менинга ж мн. анат. мождане 

опне које обавијају мозак и кичмену 

мождину, можданица. 

менхир, -ира (обично у мн.) келтски археол. 

врста преисторијских мегалитских 

споменика култног значаја. 

менџели и менџели м мн. покр. в. менгеле. 

мера ијек. мјера (дијал. ијек. мљера) ж 

(обично у мн.) средство, поступак који се 

предузима у неком циљу. 

мердевине ж мн. (тур. merdiven) а. лестве, 

лествице. б. покр. степенице, стубе. в. 

покр. (често с атрибутом: свилене, гајтан) 

конопац исплетен у облику лествица који 

служи за пењање и спуштање. 

мердевинице ж мн. дем. од мердевине. 

мердиване ж мн. и мердивене ж мн. заст. и 

покр. в. мердевине. 

мерикарп м и мерикарпија ж (према грч. 

meros и karpos) бот. у мн.: идентични делови 

плода (два или више њих) код неких биљака 

(нпр. штитарица) који при зрењу пуцају, 

распрскавају се (у јд.: један такав део 

плода).  

мерине ж мн. бот. в. боровница. 

меристем м (према грч. merizomai) бот. 

(често у мн.) биљно ткиво грађено од малих, 

ембрионалних ћелија које се непрестано 

деле стварајући тако нове ћелије, творно 

ткиво, проткање. 

меркаптал, -ала м хем. у мн.: органска 

хемијска једињења која су производи 
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реакције између меркаптана и алдехида, 

тиоацетали (у јд.: такво једињење). 

меркаптан, -ана м хем. у мн.: органска 

хемијска једињења, течности веома јаког и 

непријатног мириса, које садрже 

сулфхидрилну групу, а настају при труљењу 

беланчевина које садрже сумпор, 

тиоалкохоли (у јд.: такво једињење).  

меркаптол, -ола м хем. у мн.: органска 

хемијска једињења, производи реакција 

између меркаптана и кетона (у јд.: такво 

једињење). 

мерл м и мерла ж (обично у мн.) покр. в. 

мерлет. 

мерлет м (тал. merletto) (обично у мн.) покр. 

врста чипке. 

мерли м (тал. merlo) архит. заст. зупци, 

шиљци на зидовима (или на отворима 

зидова) око неког утврђеног града, тврђаве, 

замка, дворца и сл.  

меродаван јек. мјеродаван, -вна, -о (у им. 

служби, одр., обично у мн.) м овлашћено, 

надлежно лице; онај који је компетентан 

(као стручњак и сл.) за нешто. 

меропах, -пха м (мн. меропси) ист. (обично 

у мн.) припадник категорије зависних 

сељака у средњовековној српској држави 

који су били везани за земљу и своје 

феудалне господаре, обрађивали им земљу 

одређен број дана и давали им извесне 

дажбине, али су имали право зависне 

својине на земљу и инвентар и право жалбе 

на феудалне господаре док раде за њих. 

мертек (мертек) м (тур. mertek) покр. 

(обично у мн.) греда кровне конструкције 

постављена под нагибом, рог, рожина; 

уопште греда осредње дебљине, дирек, 

балван. 

месвеђе (ијек. месвијеђе) ж мн. покр. в. 

месојеђе (1). 

месец ијек. мјесец м оно што је налик на 

Месец, што је у облику Месечева српа и сл. 

а. (обично у мн.) украс, накит (најчешће у 

нар. песмама). б. (обично у мн.) врста 

народног веза. 

месечарчић ијек. мјесечарчић м (обично у 

мн.) деца рођена у истом месецу. 

месница и месница ж мн. покр. в. месојеђе 

(1а). 

меснице ж мн. покр. в. мешња (2). 

месождер м зоол. у мн.: ред крволочних, 

грабљивих сисара који се хране месом и 

крвљу других кичмењака, зверови Carnivora 

(у јд.: сисар из тог реда). 

месојеђе и месојеђе ж мн. и с 1. а. време 

између Божића и почетка великог поста, 

коризме, када је према црквеним правилима 

допуштено да се једе месо и остала масна 

храна; време разних веселих приредби и 

карневала. б. време које претходи ма коме 

посту уопште. 

2. месопуст, последњеи дани месојеђа. 

места ж (обично у мн.) покр. в. мества. 

мества ж (обично у мн.) (тур. mest) а. врста 

мекане кожне кућне обуће без пета, 

назувак, папуча. б. врста опанка. 

мествица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

мества. 

место ијек. мјесто с (ген. мн. места ијек. 

мјеста) (обично у мн.) врста народне игре, 

кола. 

местови м мн. покр. в. мества. 

месувеђе и месувеђе ж мн. покр. в. 

месојеђе. 

метамер м (обично у мн.) (према грч. meta и 

meros) биол. један од више једнаких делова 

тела који се правилно нижу један за другим, 

чланак, сегмент (нпр. колутићи, прстенови 

код глисте, црва или кичмени пршљенови). 

метиљ, -иља м зоол. у мн.: пљоснати 

паразитски црви Trematodes листастог или 

врпчастог тела, који живе обично на 

унутрашњим, ређе на спољашњим деловима 

тела животиња, понајчешће у жучним 
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каналима јетре оваца и говеда (у јд.: такав 

црв).  

методисти м мн. (јд. методист(а)) 

хришћанска протестантска верска 

организација настала у англиканској цркви у 

XVIII веку.  

мехур ијек. мјехур (мн. мехури и мехурови 

ијек. мјехури и мјехурови) м (обично у мн.) 

1. нераспр. кесасто проширење испод доњег 

очног капка, подочњак. 

2. анат. орган у жаба, две опнасте кесе које 

имају функцију плућа. 

мехурача ијек. мјехурача ж бот. у мн.: 

вишегодишње водене и мочварне биљке 

Utricularia (U. vulgaris, U. minor и др.) из ф. 

Lentibulariaceae (Utriculariaceae), без корена, 

с листовима на којима се налазе мехурићи 

(за хватање ситних животиња) и 

цветовима растреситих цвасти који се 

налазе изнад воде (у јд.: таква биљка).  

мехурика ијек. мјехурика ж бот. у мн.: род 

биљака папратњача Cystopteris из ф. 

Athyriaceae (Polypodiaceae), црнкастог 

ризома, (једноструко до четвороструко) 

перастих листова, чије бледе индузије личе 

на мехур (у јд.: било која врста тог рода). 

мехурић ијек. мјехурић м (дијал. меурић, 

ијек. (и ик.) мијурић) анат. (обично са 

одредбом: „плућни”) у мн.: кесичасти 

огранци бронхиоле у којима се врши размена 

кисеоника и угљен-диоксида, плућне кесице, 

alveoli pulmonalis (у јд.: такав огранак).  

мехурњак (мехурњак) ијек. мјехурњак 

(мјехурњак) м зоол. у мн.: инсекти 

тврдокрилци мале главе Vesicantia 

(Meloidae), који при додиру испуштају 

љуту, зејтињаву материју (кантаридин), 

која на човечјој кожи изазива мехурове, 

пликове (у јд.: такав инсекат). 

мешинара ијек. мјешинара ж бот. у мн.: 

разред, класа гљива Ascomycetes које 

стварају споре у мешиницама, аскусима; у 

јд.: таква гљива.  

мешнице (мешнице) ијек. мијешнице 

(мјешнице) ж мн. врста народног музичког 

инструмента сличног гајдама, дипле с 

мехом, мешином. 

мешње ијек. мијешње ж мн. покр. дан који 

пада два дана пре славе, крснога имена. 

мешовити ијек. мјешовити, -е, -а мн. 

међусобно различити, разнолики. 

миге ж мн. покр. а. део косе на темену који 

се оставља при шишању, ћуба. б. део косе у 

мушкараца који пада на чело, шишке. 

мигољице ж мн. покр. в. колотура (2). 

мизид, -ида м зоол. у мн.: примитивна 

скупина виших ракова Mysidaceae, 

распрострањених нарочито уз обалска 

подручја северних мора (у јд.: рак из те 

скупине). 

Мијаци м (јд. Мијак) етн. племе у западној 

Македонији у поречју реке Радике.  

микроб, -оба м (према грч. mikros и bios) 

биол. у мн.: једноћелични, микроскопски 

ситни организми (праживотиње, 

једноћеличне гљивице, плесни, 

актиномицети, бактерије, вируси и др.) 

који изазивају врење и труљење органских 

материја, потпомажу рад црева, узрокују 

заразне болести и др., микроорганизми (у 

јд.: такав организам).  

микроелемен а т, -нта м у мн.: хемијски 

елементи (гвожђе, цинк, бор, манган и др.) 

који су неопходни биљкама и животињама 

у веома малим количинама (у јд.: такав 

хемијски елеменат).  

микрокок, -ока и микрококус м биол. у 

мн.: група ситних бактерија, кока с 

ћелијама у облику лопте, поређаних у парове 

(у јд.: таква бактерија).  

микролит, -ита м (према грч. mikros и 

lithos) (обично у мн.) мин. микроскопски 

ситни кристали неког минерала у облику 

штапића, листића или зрнаца, у почетној 

фази кристализације. 

микросом, -ома м (према грч. mikros и 

s ma) биол. у мн.: микроскопски ситна 

телашца у животињској или биљној 
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ћелијској протоплазми која учествују у 

синтези беланчевина (у јд.: такво телашце).  

микроспора ж бот. а. у мн.: ситне мушке 

споре које учествују у размножавању 

нижих биљака (у јд.: таква спора). б. у мн.: 

цветни прах којим се врши оплодња виших 

биљака, поленова зрнца, пелуд (у јд.: 

поленово зрнце).  

микротеразије ж мн. в. микровага, 

осетљива, прецизна вага која се користи у 

микроаналитичким испитивањима за 

мерење веома малих тежина.  

миксомицета ж бот. у мн.: врста простијих 

једноћеличних слузастих гљива 

Myxomycetes (у јд.: таква гљива).  

миле-лале прил. нераспр. (у именичкој 

служби ж мн. непром.) ласкавци, удворице, 

улизице. 

милијарда и милијарда ж (ген. мн. 

милијарда, милијарди и милијарда, 

милијарди) (фр. milliard) (обично у мн.) у 

приближном или фиг. значењу, кад се 

указује на врло велик број, мноштво. 

милион, -она м (тал. milione) (обично у мн.) 

у приближном или фиг. значењу, кад се 

указује на врло велик број, мноштво. 

милозујке и милозујке ж песн. мн. гусле. 

Милошева скакала с мн.: Тако се зове 

једно мјесто у Јадру код Гњиле гдје имају 

четири камена ударена у земљу: два одакле 

кажу да је Милош (Обилић) скочио, а два 

гдје је скочио. 

миљеници м мн. нераспр. мушкарац и жена 

који се воле, љубавни пар. 

мимоза ж бот. у мн.: породица претежно 

тропских и суптропских зељастих или 

дрвенастих биљака Mimosaceae са 

двоструким перастим листовима и 

цветовима јарких боја сложеним у 

главичасте или класасте цвасти, која 

обухвата више родова (најважнији Albizzia, 

Acacia и Mimosa) и мноштво врста (у јд.: 

биљка из те породице).  

мингеле и мингеле ж мн. покр. в. менгеле; 

исп. менгеле (а). 

минђеле и минђеле ж мн. покр. в. менгеле; 

исп. менгеле (а). 

минђуша ж (обично у мн.) (према тур. 

mengûş) 1. а. накит који се носи на ушима, 

наушница; исп. менђуша. б. метална значка 

утиснута у ухо домаћим животињама, као 

знак распознавања. 

2. а. кожна израслина испод ушију у кокоши, 

подушњак. б. кожна израслина која виси 

испод грла појединих домаћих животиња, 

реса, подвратник. 

минђушица ж (обично мн.) 1. дем. и хип. од 

минђуша. 

2. анат. доњи део ушне шкољке који чини 

дупликатура коже са масним ткивом без 

хрскавице, а има га од кичмењака само 

човек, Lobulus Auriuculae. 

3. бот. у мн.: род ниских украсних грмоликих 

биљака Fuchsia из ф. Oenotheraceae (у јд.: 

биљка из тогарода). 

мињони м мн. фр. кув. врста ситних 

колача преливених глазуром; у јд.: такав 

колачић. 

миодрази м мн. покр. двоје који се воле, 

љубавни пар. 

миофибрил, -ила м (обично мн.) анат. 

танка нит, влаканце у ћелијама мишићног 

ткива, myofibrilla. 

миракул м и миракула ж (према лат. 

miraculum) (најчешће мн.) загонетан, чудан 

догађај, чудо. 

Миридити м мн. (јд. Миридит) племе које 

живи у тој област Миридит у Албанији, 

близу Скадарског језера. 

миријада ж (обично у мн.) (према грч. 

myriados, десет хиљада) врло велики број, 

велико мноштво, безброј. 

миријапод, -ода (миријапод, -а) м зоол. у 

мн.: класа копнених зглавкара дугуљастог 

тела које се састоји од низа чланака са 

много пари једнаких ногу, стоноге, 

Myriapoda (у јд: зглавкар из те класе). 
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мирина ж (обично у мн.) рушевина, 

развалина. 

мирис м (обично у мн.) миришљива 

материја биљног или животињског порекла 

(цветна и етерична уља, мошус) или 

добијена вештачким путем, хемијском 

обрадом и сл. неког природног производа, 

која се употребљава поглавито у 

индустрији козметичких препарата. 

мирисавац, -авца м (обично у мн.) бот. 

покр. в. кардамом. 

мирмекофил, -ила м у мн.: врста кукаца, 

инсеката који живе у мравињацима (уз 

мраве) (у јд.: такав инсект). 

мирмекофит, -ита м (обично у мн.) (према 

грч. myrm x и phyton) бот. врста тропских 

биљака на којима живе мрави, настањујући 

обично шупље делове биљке (трнове, 

стабла и др.) и штитећи их од других 

штетних инсеката. 

мирођија ж (према грч. myron) бот. (обично 

у мн.) уопште свака ароматична биљка 

која се обично као пресна или осушена 

додаје јелу или пићу ради бољег укуса (нпр. 

першун, целер, кора цимета, лишће 

мајорана, пелена, рузмарина и др.), зачин 

уопште. 

мироносица ж (обично у мн.) према 

Светом писму, свака од жена које су носиле 

миро, миришљаво уље, да помажу мртво 

Христово тело. 

мисије ж мн. (лат. missio) цркв. кат. низ 

проповеди које се одржавају у оквиру 

посебне повремене верске активности. 

мисија ж (обично у мн.) покр. стрма стена, 

врлет, литица; провалија, понор. 

мисионар, -ара м (чешће у мн.) свештено 

лице које проповеда своју религију и у њу 

обраћа, за њу придобија припаднике других 

вера. 

мисле ж мн. у загонеци, у вези са речи 

“тисле“, о гуслама. 

мислета с мн. покр. врста шаре на јелеку (у 

облику слова М).  

мисли ж мн. у загонеци, у вези са речи 

“дисли“, о гуслама. 

мисли-гусле ж мн. у загонеци, реч без 

одређеног значења. 

мислиница ж бот. у мн.: род једногодишњих 

или вишегодишњих траволиких биљака 

Luzula из ф. Juncaceae (у јд.: биљка из тога 

рода). 

миста с мн. покр. врста народног кола. 

митохондрије ж и митохондрији м мн. 

(према грч. mitos и chondros) биол. телашца 

у протоплазми биљних и животињских 

ћелија, у облику ситних зрнаца, штапића 

или нити. 

Михољице ж мн. покр. кат. црквени и 

народни празник, који се светкује 8. маја. 

мица (мица) ж (у Вуковом Рј.: мице ж мн.) 

1. а. забавна друштвена игра, обично са 

зрнима кукуруза, пасуља и сл. која се 

повлаче по линијама правоугаоне 

геометријске слике, с циљем да се три 

истобојна зрна доведу у ред, при чему се 

противнику одузима једно зрно. б. (обично 

уз гл.: имати, направити, начинити и сл.) 

ред од три зрна на истој линији који 

постигне играч у тој игри. в. правоугаона 

геометријска слика (урезана или нацртана 

на нечем) са уздужним и попречним 

линијама на којој се игра та игра. 

2. мн. фиг. а. заседа, бусија. б. (обично уз 

гл.: направити, подметнути и сл.) обмана, 

превара; замка, смицалица. 

миш м (мн. миши, мишеви и мишеви, ген. 

миша, мишева и мишева) 1. зоол. у мн.: 

веома распрострањена породица ситних 

сисара штеточина Muridae из реда глодара, 

набијеног тела покривеног густом длаком, 

шиљасте њушке и дугог репа (у јд.: такав 

сисар).  

2. мн. вет. покр. (обично у мн.) коњска 

болест изазвана отицањем вратних 

жлезда.  
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мишаци, мишака м мн. вет. покр. в. миш 

(2). 

мишлинке ж мн. (исп. нем. Mischling и 

mischen, мешати) покр. скупљени отпаци од 

различитог огревног дрвећа, мешана дрва 

(обично слабијег квалитета). 

мишљета с мн. покр. у изразу: правити 

мишљете кривудати, врлудати (у ходу); 

исп. мислета. 

мишњице ж мн. (ик.) а. в. мешнице. б. 

мешина на музичком инструменту (на 

гајдама, на диплама). 

мишчићи м супл. мн. од мишче. 

млади, младе, млада (у именичкој служби у 

одр. виду) а. (ређе комп.) м мн. млађи 

нараштај, омладина, младеж (често као 

заступници нових тенденција у политичком 

и културном животу). б. (и комп.) м мн. 

момак и девојка; заручници, вереници.  

младенци м мн. а. млада и младожења, 

млади брачни пар. б. заст. покр. момци и 

девојке доспели за женидбу одн. удају. 

Младенци м мн. (ек. и ијек.; некњ. ијек. 

Младијенци и Млађенци, ик. Младинци) 

цркв. а. православни црквени и народни 

празник у спомен 40 мученика (по новом 

календару слави се 22. марта), уз који су у 

Србији везани разни обичаји у односу на 

младенце, млади брачни пар. б. дан невине 

деце (28. децембра код католика, односно 

10. јануара код православних) успостављен 

у спомен мале деце која су према Библији 

побијена после Христова рођења. 

младенчићи и младенчићи м мн. етн. покр. 

колачићи преливени медом који се у Србији 

месе о Младенцима; у јд.: такав колачић. 

младине (младина) (дијал. мнадина) ж мн. 

покр. 1. (младине) расадник. 

2. а. морски плићак. б. локве, баре настале 

разливањем односно повлачењем реке. 

младионци м мн. покр. в. младенци (а). 

младиоци, -илаца м мн. покр. 1. млада и 

младожења, младенци. 

2.  Младиоци  мученици (чији се спомен 

обележава празником Младенаца). 

младићи м мн. покр. в. младенци (а). 

младићи м супл. мн. од младе 

младица ж зоол. у мн.: породица риба 

Salmonidae, пастрмке (у јд.: риба из me 

породице). 

младограматичари м мн. (јд. 

младограматичар) (према нем. 

Junggrammatiker) лингвистичка школа, 

лингвистички правац компаративно-

историјске оријентације.  

младоженици м мн. заст. млада и 

младожења, младенци. 

младожење м мн. покр. млада и 

младожења, младенци. 

младотурци, младотурака м мн. (јд. 

младотурчин) ист. политичка организација 

у Турској (крајем XIX до двадесетих година 

овог века) која је тежила да земљу 

преобрази у уставну државу по 

западноевропском узору. 

младохрвати м мн. (јд. младохрват) ист. 

политичка групација омладине у крилу 

Странке права (почетком XX века) која је 

тежила уједињењу јужнословенских 

народа.  

младочеси м мн. (јд. младочех) ист. чешка 

буржоаска политичка странка (1874—

1918) која се борила за аутономну државу у 

оквиру Аустро-Угарске.  

младунац, -нца м (ген. мн. младунаца) 

(обично у мн.) млада, недорасла животиња, 

младунче, младо; потомак.  

млађи м мн. слуге. 

млађије ж мн. покр. в. мађија (1). 

млаз м (мн. млазови и млазеви (млазови и 

млазеви) (ретко млази)) (обично у мн.) 

танка, кратка пруга, стубић течности, 

образован од више капљица или сл., музга, 

цурак. 
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млаћве, -ћава ж мн. покр. дрвени суд 

коритастог облика (обично за мешење 

хлеба), наћве. 

млековод ијек. мљековод м (обично у мн.) 

анат. покр. канал млечне жлезде који из 

млечних мехурова преузима млеко и 

спроводи га у млечно корито. 

Млетке, -така ж мн. заст. покр. в. Млеци. 

Млеци, Млетака и Млеци, Млетака м мн. 

ист. наш назив за град Венецију и Млетачку 

Републику, некадашњу државу на 

Јадранском мору, у североисточној 

Италији. 

млечница (млечница) ијек. млијечница 

(млијечница) ж (обично у мн.) а. млечни суд, 

млечни канал у дојци, односно вимену код 

женки сисара. б. канал код неких биљака у 

коме се скупља млечни сок. 

млечњаци ијек. млијечњаци (ик. мличњак) 

м мн. млечне жиле, вене које се гранају по 

вимену животиње (женке). 

млечњак јек. млијечњак м анат. у мн.: npвu 

зуби у одојчета, односно у младунчета, 

млечни зуби (у јд.: млечни зуб).  

мливе ж мн. покр. заједнички назив за 

жита, житарице које се мељу (и 

употребљавају за исхрану). 

млинци м мн. кув. а. врста јела од сечених 

кора теста печених на штедњаку, мало 

прокуваних у води а затим у соку од ћурећег 

печења. б. јуфке, коре за питу. 

Мљеци, Мљетака и Мљеци, Мљетака м мн. 

в. Млеци. 

Мнеци, Мнетака м мн. в. Млеци. 

многобичаш, -аша м зоол. у мн.: бичаши, 

бичари који имају више од два бича (у јд.: 

таква праживотиња).  

многоверци ијек. многовјерци и 

многоверци ијек. многовјерци м мн. (ген. 

многовераца ијек. многовјераца и 

многовераца ијек. многовјераца) (необично 

у јд.) припадници различитих религија. 

многокопитар м зоол. у мн.: ред сисара код 

којих се више од два прста развило у 

копита, многокопитњаци Multungula (у јд.: 

животиња из тога реда).  

многоперка ж зоол. у мн.: речне рибе реда 

Polypterini из подразреда коштуњача чија су 

леђна пераја подељена на већи број мањих 

пераја (у јд.: риба из тог реда).  

многопрашњак м бот. у мн.: биљке чији 

цвет има већи број прашника, прашњака (у 

јд.: таква биљка).  

многосекутићњак и многосекутићњак 

ијек. многосјекутићњак и 

многосјекутићњак м зоол. у мн.: подред 

торбара Polyprotodontia са већим бројем 

секутића (у јд.: такав торбар).  

многочекињар и многочекињаш, -аша м 

зоол. у мн.: ред прстенастих морских 

глиста (црва колутићаваца) Polychaeta из 

подразреда чекињаша (Chaetopoda), са 

многобројним чекињама које у виду 

свежњића избијају из избочина са стране 

тела (у јд.: таква глиста).  

моавка ж зоол. у мн.: ред изумрлих птица 

тркачица Dinornithes (у јд.: врста или 

птица из тогареда). 

моавка ж зоол. у мн.: ред изумрлих птица 

тркачица Dinornithes из скупине безгребенки 

(Ratitae) (у јд.: било која врста из те 

скупине).  

мограњ м (према тал. melagrano) бот. у мн.: 

породица дрвенастих средоземних биљака 

сочних многосемених плодова, Punicaceae (у 

јд.: било која биљка из те породице).  

мограњача ж (обично мн.) в. мограњ. 

мограњевка ж (обично у мн.) в. мограњ.  

модри м мн. (у именичкој служби) надимак 

играча загребачког Динама. 

модрице
1
 ж мн. покр.: Модрице се зову 

плави узорак (нем. Muster). 

модрице
2
 ж мн. бот. покр. моравка Achillea 

ptarmica. 
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мождавци, -аваца м мн. (дијал. можђавци) 

анат. покр. носна шупљина; исп. 

можђркавци. 

мождани м (ж) мн. анат. мозак, мождано 

ткиво.  

можданићи м мн. 1. дем. и хип. од 

мождани. 

2. заст. мали мозак. 

можданци, можданаца м мн. анат. покр. 

заст. 1. в. мождани. 

2. в. мали мозак. 

мождена с мн. (дијал. можјена) анат. покр. 

в. мождани. 

можденца с мн. (дијал. можјенца) анат. 

покр. дем. од мождена. 

можђркавци, -каваца м мн. анат. покр. в. 

мождавци. 

можња ж (обично у мн.) покр. в. мошња, 

кеса са семеним жлездама код човека и 

других сисара (мужјака). 

Моире ж мн. (грч. Moirai) мит. по грчкој 

митологији три сестре које људима 

одређују судбину.  

мој, моја, моје (мн. моји, моје, моја) (у 

именичкој служби) м мн. особе блиске лицу 

које говори (породица, родбина, пријатељи 

и сл.).  

Мојре ж мн. мит. в. Моире. 

мокасина и мокасинка ж (обично у мн.) 

енгл. а. кожна обућа северноамеричких 

Индијанаца. б. врста лагане плитке ципеле. 

мокете (мокете) ж мн. покр. в. машице (1); 

исп. молете. 

мокраћани м мн. хем. заст. соли мокраћне 

киселине. 

мокрица ж зоол. у мн.: општи назив за ред 

ситних ракова, Isopoda (у јд.: такав рак). 

молете ж мн. (тал. molette) покр. в. машице 

(1); исп. клешта (2). 

молуске ж мн. зоол. коло животиња које 

немају унутрашњи скелет, мекушци, 

Mollusca. 

мољац и мољац, -љца м зоол. у мн.: 

породица малих лептира Tineidae, 

закржљалих усних органа и узаних крила, 

чије гусенице наносе штету биљкама, 

нагризају крзно, вуну и сл. (у јд.: такав 

лептирић).  

момице и момице ж мн. 1. анат. покр. а. в. 

крезле. б. жлезде на врату. 

2. покр. чипке којима се украшава руб 

кошуље. 

монокотиледона и монокотиледона ж бот. 

у мн.: биљке цветнице са једним клициним 

листићем, котиледоном, једносупнице 

Monocotyledoneae (у јд.: таква биљка).  

монопетала ж бот. у мн.: биљке са једним 

круничним листићем (у јд.: таква биљка). 

моносахарид, -ида м хем. у мн.: шећери 

најпростијег састава, који садрже шест 

угљеникових атома у ланцу (у јд.: такав 

шећер, нпр. глукоза, фруктоза). 

морбиле, морбила ж мн. и морбили, 

морбила м мн. мед. заразна вирусна, обично 

дечја болест с осипом, оспице, morbilli, мале 

богиње. 

морена ж (обично у мн.) (фр. moraine; нем. 

Moräne) геол. наслага од раздробљеног 

камења коју глечери нанесу, наталоже у 

нижим пределима. 

морж м зоол. у мн.: породица морских 

сисара Odobenidae из реда перајара 

Pinnipedia, тешког масивног тела (до 4 т 

дужине), дебеле наборане коже, са горњим 

очњацима израслим у кљове и кратким 

пљоснатим ногама, који живе у северним 

поларним крајевима (у јд.: животиња из те 

породице).  

моритељка ж празн. у мн.: зли дуси који 

даве, море новорођенчад (у јд.: такав дух).  

морица ж (према тал. mora) покр. (обично у 

мн.) наушница са израђеном, урезаном 

главом Арапина, Црнца. 
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мормине ж мн. бот. покр. украсна биљка са 

ситним плавичастим цветовима. 

морнарићи м мн. бот. покр. вилин лук. 

мороиде ж мн. мед. покр. хемороиди, 

шуљеви (haemoroida). 

мороњ м зоол. у мн.: породица крупних 

морских сисара Dugongidae из реда Sirenia 

(у јд.: животиња из те породице).  

морузгва ж зоол. у мн.: животиње разних, 

обично живих боја из рода полипа које живе 

у свим морима слободно или прирасле за 

подлогу (стену, љуштуру неких ракова и 

сл.), Actinaria; (у јд.: таква животиња).  

мосница (мосница) ж (некњ. мостница) 1. 

(чешће у мн.) а. дужа греда у конструкцији 

моста. б. брвно, греда, дебља даска 

уграђена у под моста (ређе камен таквог 

облика). в. покр. брвно, греда, дебља даска 

која служи да се премости нека вода, 

водени ток. г. уопште брвно, греда или јача 

даска, даске постављене, уграђене за 

прелажење преко теже проходног тла. 

2. мн. пом. мост, помична платформа с 

котураљкама за укрцавање на брод, 

пасарела. 

мосољци, -љака м мн. покр. густа слина, 

мосури из носа. 

мосури и мосурови м мн. (тур. masura) 

покр. кожни наборани кесасти израштаји, 

ресе испод кљуна у кокошке (с обе стране 

по једна), особито изражене код петла, 

подбрадњаци. 

мотичица ж (обично у мн.) мали 

троугласти раоник на копачици који сече и 

ситни земљу при окопавању усева. 

моторуга ж покр. (обично у мн.) један од 

палаца на воденичном колу за који је 

причвршћена лопатица у коју удара вода. 

мотурага ж (обично у мн.) покр. в. 

моторуга. 

моћи
1
 ж мн. празн. предмет који даје 

натприродну снагу, штити од несреће, 

урока и сл., хамајлија. 

моћи
2
 ж мн. заст. в. мошти. 

моћнице, моћница ж мн. анат. заст. в. 

мошњице. 

мочварица ж зоол. у мн.: птице из реда 

Grallatores које живе у мочварним 

пределима (у јд.: таква птица).  

мочице ж мн. покр. у дем. и хип. значењу: 

мошти. 

мочнице ж мн. анат. покр. в. мошњице. 

мочорад и мочорад м зоол. у мн.: породица 

репатих водоземаца у коју спадају 

даждевњак и мрмољак, Salamandridae. 

мошкавац, -авца м зоол. у мн.: азијски 

сисари сродни јеленима Moschinae, 

преживари без рогова, чији мужјаци имају 

на трбуху жлезду која лучи мошус (у јд.: 

таква животиња).  

мошкаре ж мн. покр. мотив у једној врсти 

веза. 

мошна, мошана с мн. анат. покр. в. мошње. 

мошница ж (чешће мн.) анат. в. мошњице. 

мошње, мошања ж мн. 1. (ретко јд.) анат. 

кеса са семеним жлездама код човека и 

других сисара (мужјака), scrotum. 

2. врста јела од печенога и куванога теста. 

мошња, мошања с мн. анат. покр. в. мошње. 

мошњи ж мн. покр. в. мошње. 

мошњице ж мн. (ретко јд.) анат. мошње; 

дем. од мошње (мошња). 

мошти, мошти и моштију ж мн. цсл. (често 

са атрибутом „свете” или сл.) посмртни 

остаци некога свеца. 

мошчи, мошчи и мошчију ж мн. рсл. в. 

мошти. 

мрав м (ген. мн. мрава, некњ. мрави) 1. 

зоол. у мн.: инсекти Formicidae (породица 

која обухвата неколико хиљада врста) из 

реда опнокрилаца, који живе у заједницама 

са организованом поделом рада (у јд.: такав 

инсект, ређе јд. у зб. значењу). 
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2. мн. (најчешће уз глаголе: подилазити, 

подићи, пролазити, проћи и сл.) в. мравци. 

мравњак м зоол. у мн.: породица инсеката 

тврдокрилаца Scydmaenidae (у јд.: инсект 

из те породице). 

мравојед м зоол. у мн.: породица сисара 

Myrmecophagidae, у коју поред мравоједа 

спадају и двопрсти и четворопрсти 

мравојед (у јд.: сисар из те породице). 

мравци
1
, мравака и мравци

2
, мраваца м мн. 

(најчешће уз глаголе: подилазити, подићи, 

пролазити, проћи и сл. и логичким 

субјектом у акузативу) осећај боцкања 

испод коже који обично настаје услед неког 

узбуђења, жмарци, трнци, срси. 

мразовица ж бот. заст. у мн.: систематска 

категорија (породица) биљака у коју спада 

биљни род мразовац (Colchicum), 

Colchicaceae. 

мраса ж (обично мн.) мед. мале богиње. 

Мратине ж мн. покр. Мратиндан. 

Мратинци м мн. етн. време око 

Мратиндана (обично неколико дана после 

празника) за које су везани неки народни 

обичаји и веровања.  

Мратињаци, -ака м мн. в. Мратиндан. 

мрачница и мрачница (мрачница) ж 1. бот. 

а. (и мрачнице ж мн.) вишегодишња 

зељаста биљка са љубичастоплавим 

цветовима скупљеним у цветну главицу, 

Globularia elongata (G. Willkommii); уопште 

биљка из рода Globularia, чије су врсте 

већином распрострањене у Средоземљу. б. у 

мн.: породица вишегодишњих зељастих, 

полужбунастих и жбунастих биљака 

Globulariaceae, у коју спада мрачница (2а).  

3. зоол. у мн.: ред паучњака Solifugae, који 

живе у топлим крајевима (у јд.: такав 

паучњак). 

мрачњача (мрачњача) ж зоол. у мн.: 

инсекти тврдокрилци из пор. Tenebrionidae 

(Melanosomata), врло тврдог и обично црног 

тела, чија су покриоца најчешће међусобно 

срасла тако да не лете (у јд.: такав 

тврдокрилац).  

Мрваци и Мрваци м мн. (јд. Мрвак, -а и 

Мрвак, -ака) ист. словенско племе које је 

живело у солунској, сереској и драмској 

области.  

мрвенице ж мн. бот. јармен. 

мрвљотине ж мн. нераспр. измрвљени 

делићи нечег, мрве, мрвице. 

мргузије ж мн. покр. врста чакшира у 

мушкој народној ношњи. 

мрђелица ж мн. ђердан, огрлица од перли, 

мрђелица. 

мрежаге ж мн. покр. направа од ретке 

мреже причвршћене за два дрвета, у којој 

се преноси сено, слама и сл. 

мрежача ж покр. (обично у мн.) врста 

чарапа у мушкој народној ношњи. 

мрежгравци, -аваца м мн. покр. в. 

межгравци. 

мрежокрилац, -лца и мрежокрилац, -илца 

м (ген. мн. мрежокрилаца) зоол. у мн.: ред 

или надред инсеката Neuropteroidea, са два 

пара крила у којима се разабира мрежасти 

сплет жилица (у јд.: такав инсект).  

мрезница ж (обично у мн.) покр. тамна 

мрља, пега која се запажа на пресеку 

дрвета као почетни знак труљења. 

мрешкача ж (обично у мн.) покр. мрешка, 

набор (на одећи). 

мрждавац, -авца (дијал. мржђавац) м анат. 

покр. а. (и мрждавци м мн.) носна 

хрскавица (сама или заједно с кошћу). б. мн. 

унутрашњост носа, ткива и канали у носној 

шупљини. 

мрзгавци, -аваца м мн. анат. покр. в. 

мрждавац (б). 

мркићи м мн. покр. врста ткања. 

мркуша ж покр. зоол. у мн.: породица 

морских риба Sciaenidae (у јд.: таква риба). 
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мрлице ж мн. цркв. божја служба за 

мртве. 

мрљавчић м (обично у мн.) у загонеци, 

нејасно значење. 

мрмољак, -ољка м зоол. у мн.: слатководни 

репати водоземци рода Triturus (Triton, 

Molge) из пор. Salamandridae, дугуљастог 

тела и кратких, слабих ногу, тритони (у 

јд.: водоземац из тог рода); врста тог рода 

Triturus vulgaris, мали (обични) мрмољак.  

мрнђале ж мн. у изразу: бабине ~ покр. 

тричарије, беспослице, глупости. 

мрнђела ж (према лат. margella) покр. 

(обично у мн.) зрнце (обично од обојеног 

стакла) које се употребљава као украс, 

ђинђува, перла. 

мрње ж мн. (обично у изразима: натерати, 

набрати, нанети и сл. мрње на обрве (међу 

обрвама)) боре на челу или међу обрвама 

које се стварају у љутњи, бесу.  

мрснице ж мн. покр. време између Божића 

и почетка великог поста, када је према 

црквеним правилима допуштено да се једе 

мрсна храна, месојеђе. 

мрсојеђе и мрсојеђе ж мн. (или с) покр. в. 

месојеђе (1). 

мртав (мртав), -тва, -тво (одр. мртви и 

мртви, -а, -о) (у им. служби, обично у мн.) 

онај који је умро, мртвац. 

мртвице ж мн. покр. бот. росопас 

Chelidonium majus. 

мрче ж мн. (ген. мн. мрча) бот. покр. назив 

за биљну породицу Myrtaceae. 

мува (мува) = муха (муха) ж (мн. муве, ген. 

мува) (дијал. муа) зоол. у мн.: породица 

инсеката двокрилаца Muscidae из подреда 

краткотицалаца (Brachycera) са великим 

бројем подврста), кратких пипака и лако 

покретљивих ногу, који носе јаја највише на 

материјама у распадању и лако преносе 

клице заразних болести (у јд.: такав 

инсекат); најпознатија врста тих 

инсеката, кућна мува.  

мувождер = мухождер м и мувојед м и 

мувоједа ж зоол. у мн.: птице певачице из 

пор. Muscicapidaea, које се хране инсектима 

и код нас живе као селице (у јд.: таква 

птица).  

муданде и муданте ж мн. (тал. mutande) покр. а. 

доње рубље, гаћице. б. панталоне, хлаче. 

мудљини м мн. покр. ваљкасти комадићи 

теста од брашна, јаја и млаке воде, који се 

обично додају супи и кувају у њој, ваљушци, 

кнедле. 

мудљинци, мудљинаца м мн. покр. 

иситњено ређе замешено тесто закувано у 

јухи, супи, дроњци; исп. мудљини. 

мудо с вулг. 1. (обично у мн.) анат. мушка 

полна жлезда, парни орган јајастог облика, 

смештен у мошницама, који ствара мушке 

полне ћелије и хормоне, семеник, јаје, testis; 

у мн.: обе такве жлезде заједно са кожном 

кесом у којој су смештене, мошнице, 

мошње. 

2. мн. бот. каћун. 

мудролија ж (оично у мн.) празне досетке, 

измишљотине, којештарије. 

муза ж (грч. Musa) мит. у мн.: Зевсове 

кћери, заштитнице уметности и науке (у 

јд.: нека од њих).  

музеалија ж мн. музејски предмети, 

музејски експонати. 

музика ж (према грч. musikos) покр. а. 

(често мн.) музички инструменат (обично 

хармоника). б. (мн.) почетак чарапе 

исплетен друкчије од осталог дела плетива, 

који се растеже, развлачи, ранфла. 

музикалије ж мн. инструменти, ноте и сл., 

све оно што служи за учење или извођење 

музике. 

музука ж (обично у мн.) покр. музички 

гудачки инструмент, виолина. 

мука ж (ген. мн. мука) (обично у мн.) а. 

тешке физичке патње, болови. б. свирепи 

поступци, мучење, злостављање. 



 

448 
 

мукач, -ача м зоол. у мн.: породица жаба из 

реда безрепаца Discoglossidae, које се хране 

инсектима и црвима, порасту до 5 см у 

дужину, а по копну се крећу кратким 

скоковима (у јд.: животиња из тога реда).  

мукоиди м мн. (исп. нем. mukoid, лат. 

mucosus) анат. слузасте материје које се 

састоје од беланчевина и угљених хидрата и 

саставни су део разних телесних структура 

и секрета. 

мулите ж мн. покр. в. машице (1); исп. 

молете. 

мулица ж покр. (обично у мн.) а. врста 

чарапа. б. врста ципела од лакиране коже. 

мултимедија с мн. и мултимедије ж мн. 

назив за медије који су комбинација више 

различитих садржаја (ткст, звук, слика, 

анимација, видео и сл.).  

муљарица ж зоол. у мн.: речне рибе из реда 

Amioidei, распрострањене у Северној 

Америци, које се телесном грађом 

приближавају кошљорибама (у јд.: таква 

риба).  

мумаказе ж мн. (тур. mum makası) маказе 

за подсецање стења, фитиља на свећама, 

усекач. 

мумакасе ж мн. покр. в. мумаказе. 

мум-маказе ж мн. покр. в. мумаказе. 

муње ж мн. агр. покр. боранија. 

мурак, -рка м покр. (обично у мн.) жмарац, 

трнац. 

мускардина ж (фр. muscardine; исп. и тал. 

moscardino) у мн.: општи назив за гљивичне 

болести свилене бубе (у јд.: таква болест).  

мускул м лат. анат. (обично у мн.) мишић. 

мустаће ж мн. покр. 1. бркови, брци. 

2. дашчице које се закивају на врху прамца 

или крме на барци. 

мућеници м мн. покр. врста колача који се 

дуго муте; у јд.: такав колач 

мухар (дијал. муар) м бот. у мн.: 

једногодишње биљке рода Setaria из ф. 

Gramineae (Poaceae), чији су класићи, на 

дршкама обраслим чекињама, распоређени у 

густим цилиндричним метлицама (у јд.: 

таква биљка).  

мухарица (дијал. муарица) ж зоол. у мн.: 

птице певачице из пор. Muscicapidaea, које 

се хране инсектима и код нас живе као 

селице (у јд.: таква птица).  

мученици м мн. 1. покр. врста дечје игре 

пиљцима.  

2.  Мученици  рлг. покр. православни 

празник у спомен четрдесет мученика, који 

пада на дан 22. марта (9. марта по старом 

календару), Четрдесет мученика. 

мучила с мн. (ретко мучило јд.) справа, 

направа за мучење.  

мушица ж 1. зоол. у мн.: заједнички назив 

за више врста инсеката двокрилаца са 

дугим пипцима из подреда Hematocera и са 

кратким пипцима из подреда Brachycera, од 

којих су најпознатије оне чије ларве живе у 

натрулим плодовима, гљивама, у вину, 

сирћету и др. (у јд.: такав инсекат).  

2. (обично у мн.) фиг. неоснована или 

настрана мисао, идеја; прохтев, хир 

(обично обестан, тврдоглав. 

мушкец м (обично мн.) покр. свињско месо 

са обеју страна кичме (свеже или сушено), 

печеница. 

мушки (мушки), -а, -о у именичкој служби 

(у с. роду често у вези са „женско”) м мн. 

мушкарци (ређе у јд.: мушкарац). 

мушкићи м мн. бот. покр. мошкет, 

зељаста луковичаста биљка Muscari 

moschatum. 

Н  

набор м (обично у мн.) а. пресавијена 

тканина, бора начињена при изради одеће. 

б. превој, прегиб, бора која се слободно 

формира на одећи услед ширине. в. покр. 

врста ушивеног украсног набора на 

народној ношњи. 

набранице ж мн. покр. у нар. ношњи, врста 

панталона набраних у струку. 
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набрдило с (обично мн.) део разбоја 

састављен од две попречне даске између 

којих је уметнуто брдо, брдило. 

набрдиља с мн. покр. в. набрдило. 

набушица ж (чешће мн.) покр. а. набушак, 

набрани, проширени део одеће. б. коса 

зачешљана навише. 

навечери ж мн. етн. мн. други дан славе, 

патарице. 

навијаче ж мн. покр. навијаљка, 

примитивна направа за навијање пређе. 

навлака и навлака ж покр. (обично у мн.) 

в. навлакача.  

навлакача ж покр. (обично у мн.) а. врста 

вунене чарапе која се навлачи преко друге 

чарапе и обично покрива стопало и ногу до 

изнад глежња. б. обућа (обично гумена) која 

се навлачи на ципелу ради заштите од влаге 

и блата, каљача. 

навлачка ж (обично у мн.) покр. назувак, 

назувица, приглавак. 

наводник м (обично мн.) знак навода и 

извода заједно, узети као целина („ ”). 

наводница (Вук, Рј.: наводница) ж мн. в. 

наводник. 

навој и навој, -оја м (обично у мн.) 

спирално урезан, ижлебљен усек, односно 

испупчење матице или завртња, део лозе 

који одговара једном кораку или једном 

обртају завртња.  

навојак, -ојка м (обично у мн.) део неког 

савитљивог предмета који је једном 

обавијен, омотан око нечега.  

навразаче ж мн. покр. горњи део опанка, 

лице опанка. 

наглавак и наглавак, -авка м (обично у 

мн.) 1. а. плетена плитка обућа од дебље 

вуне, кострети и сл. (често подшивена 

кожом, платном и др.) која обухвата 

стопало до глежња, приглавак. б. доњи део 

чарапе који покрива стопало до глежња, 

део чарапе без горњишта; део чарапе који 

обухвата предњи део стопала и прсте. в. 

покр. кратка плетена чарапа (обично 

мушка). г. предњи део чизме или ципеле који 

обухвата прсте. 

2. а. капа беретка, бере. б. капа са три или 

четири троугласта врха коју носе 

католички свештеници за време неких 

верских обреда, бирет, квадрат. в. капа 

коју носе опатице. г. нераспр. уопште капа. 

3. покр. терет који се носи на глави. 

4. ушице алатке (секире, мотике и сл.). 

5. заст. наслов, заглавље каквог текста. 

6. оно што је наглављено на што (нпр. 

јабучица на чибуку). 

7. техн. елеменат за спајање цеви, муф. 

8. архит. горњи, проширени део стуба на 

који належе архитрав, капител. 

9. а. анат. тетивна плоча срасла с кожом 

лобање која се простире од чеоних до 

потиљачних мишића, поглавина, galea 

aponeurotica. б. мед. в. капица (7). в. вет. део, 

комад коже на глави, tegumentum capitis. 

10. бот. в. наглавица (2а). 

наглавица и наглавица ж бот. у мн.: род 

вишегодишњих зељастих биљака 

Cephalanthera из ф. Orchidaceae, који 

обухвата око 10 врста, које расту и по 

низијским и по планинским пределима; у јд.: 

биљка из тога рода.  

наглежница ж (обично у мн.) покр. 

доколеница, камашна, глежњача. 

нагодник м покр. (обично у мн.) они који су 

се за нешто нагодили, погодили. 

нагрљак, -грљка и нагрљак, -ака м (обично 

мн.) покр. горњи део чарапе, горњиште. 

нагрудњак и нагрудњак м (обично мн.) 

каиши на аму који обухватају коњу груди, 

напршњаци. 

надланица ж (обично у мн.) врста 

рукавица за заштиту руку при грубом раду. 

надлежан, -жна, -жно (у именичкој служби, 

одр.) м (обично мн.) онај који је по свом 

звању, положају, компетенцији одговоран, 

овлашћен, задужен за нешто. 
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надошивач, -ача м (обично у мн.) покр. 

врста сукнене доколенице без стопала која 

прекрива ногу од чланка до половине 

бутине. 

надра с мн. покр. недра, груди. 

надражљивац, -ивца м хем. вој. (обично у 

мн.) назив за неке врсте краткотрајних 

бојних отрова, гасова, који надражују 

слузокожу носа или очију и изазивају кијање 

или сузење. 

надраменак, -енка м нераспр. (обично у 

мн.) уска гумена или платнена трака која се 

пребацује преко рамена и придржава 

панталоне, трегер, нараменица, 

пораменица. 

надре ж мн. покр. недра, груди. 

надтемник ијек. надтјемник м астр. заст. 

(обично у мн.) замишљени вертикални круг 

на небеском своду који пролази кроз зенит, 

небески меридијан. 

назарени и назаренци (јд. назарен и 

назаренац, -нца) м мн. 1. припадници неке од 

хришћанских верских секти које проповедају 

аскетизам, уздржавање од насиља, војне 

службе, националног опредељивања и др.  

2. слик. припадници групе немачких сликара 

романтичара из XIX века која се као 

уметничко братство посветила 

религиозном сликарству; присталице и 

следбеници таквог сликарства. 

назовиљуди, -људи м мн. лоши, рђави људи. 

назовинога и назовиножица ж (обично у 

мн.) лажна нога, ножица (код неких 

животиња). 

назор м (често у мн.) 1. поглед, схватање, 

мишљење, убеђење; оцена, став. 

2. гледиште, учење, теорија, филозофски 

став. 

назочни, -чне, -чна мн. (у именичкој 

служби) они који су присутни, они који 

присуствују (нечему), присутне особе. 

назубица ж (обично у мн.) покр. в. назувак 

(1). 

назува ж (обично у мн.) покр. в. назувак. 

назувак, -увка м (обично у мн.) 1. врста 

плетене вунене чарапе (често украшена 

шарама) која се облачи на голу ногу или 

преко обичних чарапа и покрива стопало до 

глежња (ређе само прсте стопала), 

навлачак, наглавак. 

2. штофани додатак обући који покрива 

горњи део плитке ципеле, гамашна. 

3. ист. врста штитника од коже или 

метала који је античким ратницима 

покривао ногу од глежња до колена. 

назувач, -ача м (обично у мн.) в. назувак 

(1). 

назувача ж (обично у мн.) а. в. назувак (1). 

б. гумена ципела која штити обућу од 

блата, каљача. 

назувица ж (обично у мн.) врста плетене 

вунене чарапе која се обува на голу ногу или 

преко обичних чарапа и покрива стопало до 

глежња (понекад само прсте стопала), 

навлакач, назувак; уп. наглавак.  

назувка ж (обично мн.) а. в. назувак (1). б. 

покр. обућа од козине која се зими обува 

преко чарапа да снег не продире до ноге. 

назуквица ж (обично у мн.) покр. в. назувак 

(1). 

назулица ж (обично у мн.) покр. в. назувак 

(1). 

назутак, -тка м (мн. назуци, ген. назутака) 

(обично у мн.) покр. в. назувак (1). 

назуха ж (обично у мн.) покр. в. назувак (1). 

најада ж грч. мит. (обично у мн.) у грчкој 

митологији богиња извора, потока и река, 

речна вила, нимфа.  

наједрица ж (обично у мн.) покр. ситна 

бубуљица. 

најезница ж зоол. (обично у изр. оса ~) у 

мн. породица оса Ichneumonidae које 

полажу јаја у тело или, најчешће, у ларве, 

гусенице других инсеката, осе потајнице (у 

јд.: таква оса).  
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најлонка ж разг. (обично у мн.) чарапа од 

најлона. 

наказа ж у мн.: инсекти правокрилци 

Phasmoidea дугачког, неправилног тела, 

танког и квргавог, сличног гранчици, 

прутићу или спљоштеном листу (у јд.: 

такав инсекат). 

накарада
1
 ж 1. (често у мн.) оно што је 

накарадно, унакарађено, уопште све што је 

веома ружног изгледа, што је без укуса, 

склада и сл. 

2. мн. покр. покр. особе, лица која изводе 

комичне игре у току месојеђа. 

накарада
2
 ж (млетачко: nakarada) 1. мн. а. 

ист. врста бубња, таламбас. б. покр. 

музички инструменти. в. покр. општи 

назив за бубњаре и зурлаше и њихове 

инструменте. 

2. покр. прибор, машинерија. 

накарадош м (обично у мн.) покр. бубњар, 

гочобија, зурлаш. 

накикача ж (најчешће у мн.) покр. врпца, 

узица којом се подвезују чарапе, подвеза, 

подвезица. 

наколенац ијек. накољенац, -нца и 

наколеник ијек. накољеник, -ика м 

нераспр. (обично у мн.) в. наколеница. 

наколеница ијек. накољеница ж (обично у 

мн.) део одеће или какве опреме (војничке, 

спортске и др.) који се навлачи и носи преко 

колена (ради заштите од повреде или 

хладноће), штитник колена. 

накољац, -ољца м (обично у мн.) ист. етн. 

праисторијски човек који је живео у 

сојеницама, сојеничар. 

налактица ж (обично у мн.) 1. вој. место 

на грудобрану подешено за ослањање 

лактовима. 2. спорт. заштитна навлака 

коју поједини спортисти (нпр. голмани у 

фудбалу) стављају на лакат.  

налана ж (обично у мн.) покр. в. нанула. 

наливњак м зоол. у мн.: једноћелијске 

ситне животињице Infusoriae из класе 

Protozоa, чије је тело обрасло трепљама, 

цилијама, инфузорије, трепљаре, цилијате 

(у јд.: таква животињица).  

наличи м (ж?) мн. течне супстанце које се, 

као декоративно или заштитно средство, 

наносе на предмете четкицом, 

распршивањем или поступком урањања. 

наличник м (обично у мн.) покр. зулуф, 

бакенбарт, зализак. 

налук м (обично у мн.) заст. в. нанула; исп. 

налун. 

налула ж (обично у мн.) покр. в. нанула; 

исп. налуна. 

налун м (обично у мн.) покр. в. нанула; исп. 

налук. 

налуна ж (обично у мн.) покр. а. в. нанула; 

исп. налула. б. покр. кратка чарапа 

подшивена дебелим сукном. 

налухна ж (обично у мн.) покр. в. нанула. 

намирница и намирница ж (обично у мн. и 

с атрибутима: животна, живежна) производ, 

артикал који се користи у људској исхрани, 

прехрамбени производ. 

нанар м и нанара ж зоол. у мн.: назив за 

неколико родова (Gibbula, Monodonta) малих 

јестивих пужева спирално завијене кућице 

шиљатог врха (у јд.: такав пуж).  

нанду, -уа м (мн. нандуи) зоол. у мн.: ред 

птица сличних ноју Rheaiformes из 

подразреда Neornithes или Ornithurae, које не 

лете, али изврсно трче, а настањују 

пампасе Јужне Америке (у јд.: птица из 

тога реда).  

наногвица ж (обично у мн.) покр. кожна 

или штофана доколеница, каматна; вунена 

чарапа која допире до колена, доколеница. 

нанула ж (тур. nalin) (обично у мн.) врста 

отворене обуће са дрвеним ђоном за који су 

причвршћене једна или две траке од коже, 

тканине и сл. 

наокаљке ж мн. покр. в. наочари. 

наочале ж и наочали ж и м мн. в. наочаре. 
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наочаре ж и наочари ж и м мн. 1. направа 

од два стакла (са диоптријом или без ње) 

уметнута у (обично округласте) оквире са 

дршкама, која служи за побољшање вида 

или заштиту очију, наочали. 

2. покр. в. наочњаци. 

3. а. полукругови тамније или светлије 

длаке око очију код неких домаћих 

животиња (коња, говеда и др.). б. тамни 

колути, набори испод очију, подочњаци. 

4. фиг. став, мишљење и сл. ограничено 

предрасудом, предубеђењем, уопште уско 

гледање на нешто; угао гледања, 

оцењивања, став, мишљење својствено 

једном човеку, групи, политичкој партији и 

сл. 

наочила с мн. покр. в. наочаре (1). 

наочници и наочници м мн. в. наочаре (1). 

наочњаци и наочњаци м мн. 1. 

полукружни комади коже на узди или 

оглаву, штитови који заклањају коњу 

поглед на страну. 

2. (у мн) в. наочаре (1).  

наплатак, -тка м (мн. наплаци, наплатака) 

(обично у мн.) сваки од више делова 

кружног оквира точка у који се усађују 

паоци, гобеља.  

наплит м (обично у мн.) покр. шара на 

чарапама. 

напловине ж мн. покр. место на коме се 

налази нанос земље, наплов. 

напљувак, -увка м (обично у мн.) 

прљавштина. у виду тачкица коју 

остављају муве; јаја или ларва, личинка 

муве, упљувак. 

Наполеониди м мн. потомци, наследници 

Наполеона I. 

наполитанке ж мн. врста слаткиша 

направљеног од неколико слојева обланди 

премазаних различитим надевима, 

филовима; у јд.: комад слаткиша. 

напон м (обично у мн.) грчење, стезање, 

напињање мишића или групе мишића а. при 

порађању; порођајни болови, трудови. б. 

при вршењу нужде (нпр. код тврде 

столице). 

напонке ж мн. покр. направа помоћу које се 

сирово ракљасто дрво савија, напиње (у 

свом ракљастом делу) за виле. 

напрата и напрата ж покр. празн. (понекад 

у мн.) оно што је напраћено, упућено, 

послато на некога, на нешто, чини, мађије, 

враџбине; зло, болест и сл. као последица 

тога. 

напрстак, -ска м (мн. напрсци, ген. 

напрстака) 1. (обично у мн.) покр. врста 

вунене получарапе која се назува, навлачи 

(обично зими) преко чарапа на прсте, на 

предњи део стопала, назувак. 

2. (и напрстак) (обично у мн.) покр. врста 

ситних колача. 

напрушци, напружака м мн. покр. гвоздена 

шипка, на крајевима зупчаста, којом се при 

ткању разапиње тканина на разбоју. 

напушњак м (обично у мн.) врста обуће, 

опанак. 

нарав ж (уп. природа) (обично у мн.) 

устаљен начин живота и рада неке 

заједнице, обичај; општеприхваћени начин 

понашања и околност, прилика у којој се 

тај начин испољава: описивати друштвене 

(наше) нарави; интересантно је за ондашње 

нарави.  

нарамци м мн. покр. део гајди који иде 

свирачу преко рамена. 

нараменица и нараменица ж (обично у 

мн.) 1. а. трака са ознакама чина, најчешће 

на војној одећи, причвршћена на горњи део 

униформе у пределу рамена, еполета. б. 

мали памучни, синтетички или сл. јастучић, 

уметак који се причвршћује на наличје 

одеће у пределу рамена да би рамена 

изгледала уздигнутија и равнија.  

2. а. ремен, каиш, упртач и сл. (на торби, 

пушци, ранцу и др.) који се ставља преко 

рамена. б. ужа или шира трака која иде 

преко рамена и спаја предњу и задњу 

страну хаљине, блузе и сл., бретела. в. уска 

гумена, платнена или сл. трака која, 
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пребачена преко рамена, придржава 

панталоне, трегер.  

наратак, -тка м (мн. нараци, ген. наратака) 

(обично у мн.) плетени део обуће који се 

навлачи поврх чарапа (често украшен 

везом), врста назувка, натикаче или кратке 

чарапе. 

нарвал, -ала м (швед. narhval; енгл. narwhal) 

зоол. у мн.: породица у коју спада морски 

сисар из реда китова, дужине 5–6 м, код 

кога леви очњак мужјака стрши у облику 

кљове, дуге 2–3 м, а кога лове ради меса, 

коже и уља Monodontidae (у јд.: било која 

животиња из те породице).  

наргиле и наргиле ж мн. (тур. nargile) 

врста источњачке направе за пушење, у 

којој дувански дим пролази кроз нарочити 

суд с водом, тако да пушач увлачи 

расхлађени дим. 

наречнице ж мн. празн. женска бића 

(обично три) која по народном веровању 

одређују судбину детета, суђенице, суђаје. 

наркотика ж мн. варв. наркотици, 

наркотична средства. 

народњак, -а и народњак, -ака (обично у 

мн.) разг. а. лака, уметнички најчешће 

безвредна песма компонована у духу 

народних (српских или страних) песама. б. 

певач, интерпретатор таквих песама.  

наротак, -тка м (мн. нароци, ген. наротака) 

покр. (обично у мн.) део мушке народне 

ношње који се навлачи преко чарапа, 

наглавак. 

наруквица и наруквица ж (обично у мн.) а. 

навлака до платна, штофа и сл. која се 

навлачи на доњи део рукава ради заштите 

од прљања, оштећења. б. плетени део одеће 

који се навлачи на руке и сеже од лаката до 

шаке. в. рукавица без прстију која покрива 

горњи део шаке. г. правосл. део црквене 

одежде који се ставља на рукаве као 

симбол који подсећа на везане руке Христа 

када је вођен Пилату. 

насвојци, -ојака м мн. анат. покр. в. мошње. 

насејаче ијек. насијаче ж мн. покр. направа 

од две уздужне летве спојене двема 

попречним летвицама, која се ставља на 

наћве када се сеје брашно, севача, севаљка. 

насјелине ж мн. (ијек.) празн. покр. чини, 

мађије. 

настије ж мн. бот. покрети органа или 

делова биљке (лишћа, цвећа и сл.), чији смер 

не зависи од смера надражаја (условљени 

нпр. равномерним деловањем спољашњих 

климатских фактора: дифузне светлости, 

температуре и др.).  

Наталинци, Наталинаца м мн. место у 

Шумадији, на реци Јасеници. 

натикач, -ача м (обично у мн.) в. натикача 

(1).  

натикача ж (обично у мн.) 1. а. део народне 

мушке или женске ношње од дебље вуне, 

који се навлачи преко чарапа (обично 

украшен шарама, везом и сл.), са краћим 

горњим делом, који сеже до преко глежња 

или без њега. б. врста чарапе обично 

плетене од вуне. в. врста плетене папуче. 

2. врста лаке обуће са горњим делом 

исплетеним од вуне или сашивеним од сукна 

и ђоном од танке коже. 

3. врста доколенице, каматна. 

4. рукавица са једним прстом, навлака 

начињена од непромочивог платна која се 

носи преко вунене смучарске рукавице. 

натклопац, -пца м зоол. покр. у мн.: 

коштани поклопци у голуба на ноздрвама (у 

јд.: један од тих поклопаца). 

натресине ж мн. покр. мрвице, трине од 

измрвљеног дувана. 

натукач, -ача м покр. (обично у мн.) в. 

назувак (1). 

натурала с мн. покр. врста игре лоптом. 

натуралија с мн. и натуралије ж мн. 

(према лат. naturalis; исп. лат. naturalia) 1. 

пољопривредни производи; сировине. 

2. оно што је неопходно потребно за 

живот човека, природне животне потребе, 

потрошна добра, роба. 
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3. биљке, животињски организми, фосилни 

минерали конзервирани и препарирани за 

природњачке збирке. 

наћва, наћава с мн. покр. в. наћве. 

наћве, наћава, наћава и наћви (дијал. навће) 

ж мн. 1. а. веће дрвено корито направљено 

од издубљеног дрвета или склопљено од 

дасака (понекад са поклопцем или 

ногарима), које служи за мешење хлеба. б. 

покр. слично корито које служи у 

различите сврхе (као суд за храну, купање, 

прање и др. домаће потребе). в. покр. 

наћвар, дрвени сандук с поклопцем. 

2. фиг. онај који храни, издржава некога, 

хранилац. 

3. покр. а. врста музичког инструмента, 

бас. б. погрд. задњица, стражњица. 

4. покр. народна игра у којој се два играча 

окренута један другом леђима, са закаченим 

рукама, одижу наизменично. 

наћвенице, -ица ж мн. покр. ногари за 

наћве. 

наћверине и наћветине, -ина ж мн. покр. 

аугм. и пеј. од наћве. 

наћви, наћви ж мн. покр. в. наћве. 

наћвине ж мн. покр. аугм. од наћве; наћве. 

наћвице ж мн. 1. дем. и хип. од наћве; 

наћве. 

2. покр. а. дебља полутка дрвета у којој су 

издубени одељци за поједине хлебове (у 

којима хлеб надолази и у чему се у фуруну 

носи). б. нејасно значење. 

наћуви м мн. покр. в. наћве (1а). 

наувица ж (обично у мн.) нераспр. 

минђуша, наушница. 

наука и наука ж а. заст. (обично у мн.) 

образовно-васпитна установа, школа. б. 

(обично у мн.) стицање знања у образовно 

васпитној установи, школовање; уопште 

учење.  

наусник м (обично у мн.) покр. в. науснице 

(1б). 

наусница ж 1. (обично мн.) а. меке, нежне 

длачице, маље изнад горње усне (обично 

израженије код мушкараца као зачетак 

бркова). б. бркови. 

2. нар. (само у мн.) усне. 

науставке, -авака ж мн. покр. први дан по 

слави, по крсном имену, патарице. 

наустица ж (обично мн.) в. наусница. 

наутилоид, -ида м зоол. у мн.: група 

изумрлих главоножаца (у јд.: главоножац из 

те групе); исп. наутилус.  

наутилус и наутилус м зоол. у мн.: род 

главоножаца Nautilus, с великом спиралном 

љуштуром издељеном на коморе, чије су се 

некадашње многобројне врсте свеле на 

свега неколико и које живе у Индијском 

океану и у водама око Аустралије (у јд.: 

главоножац из тог рода).  

наухвица ж заст. (обично у мн.) в. 

наушница (1а). 

наушка ж (обично у мн.) а. в. наушница 

(1а). б. мн. игле нанизане металним 

новчићима, које жене (у неким крајевима) 

носе као украс у коси. 

наушник м 1. (обично у мн.) део одеће, 

најчешће причвршћен за капу, шубару и сл., 

који се навлачи на уши ради заштите од 

хладноће. 

2. (обично у мн.) в. наушница (1а). 

наушница ж (обично у мн.) 1. а. накит, 

украс који се носи на ушној ресици, односно 

на ушним ресицама, минђуша. б. покр. 

метални украс који жене (у неким 

крајевима) уплићу плетенице. 

2. в. наушник (1). 

наушњак м (обично у мн.) 1. в. наушник (1). 

2. в. наушница (1а). 

нафтен, -ена м хем. у мн.: засићени 

циклични угљоводоници (CH2)п, који се 

јављају као главни састојци неких врста 

нафте, циклопарафини (у јд.: такав 

угљоводоник).  
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нафтенат, -ата м хем. у мн.: соли нафтенске 

киселине (у јд.: нека од таквих соли).  

Наци, Нака м мн. име места (?). 

начизмица ж (обично у мн.) заст. гумена 

обућа која се навлачи на ципелу и сл. за 

заштиту од влаге и блата, каљача. 

наш, -а, -е (у именичкој служби) м мн. 1) 

чланови или сродници породице којој 

припада говорно лице, односно заједница 

лица чији члан говори, укућани, домаћи, 

рођаци; пријатељи. 2) припадници исте 

државе, друштвене, класне и сл. 

организације којој припада и говорно лице, 

односно заједница лица чији члан говори 

(земљаци, сународници, преци, 

истомишљеници и сл.). 

нашавак и нашавак, -авка м покр. (обично 

у мн.) клинасти уложак, уметак од платна 

ушивен са стране скута да кошуља при дну 

буде шира. 

нашвица ж покр. (обично у мн.) украсна 

врпца која се нашива на одећу, гајтан, 

ширит. 

Нашице, -ица ж мн. градић у Хрватској, 

североисточно од Пожеге. 

небесићи м мн. покр. у дем. значењу: 

небеса. 

небивалица ж (најчешће у мн.) покр. 

измишљени догађај, измишљотина, 

неистина. 

небо с (мн. небеса, ретко мн. неба) (често 

мн. небеса) рлг. а. бог, божја воља, божја 

промисао. б. по учењу различитих религија 

пребивалиште 1) бога, богова, светаца и сл. 

2) душа умрлих праведника, рај. 

небулоза ж (исп. лат. nebula, nebulosus; тал. 

nebulosa) (обично у мн.) астр. облак 

разређеног међузвезданог гаса или прашине, 

маглина, маглица. 

невид м зоол. (обично у мн.) а. в. папатач 

Phlebotomus papatasii. б. в. инфузориј. 

неврата с мн. нераспр. оно што нису врата, 

што само у нужди може да послужи као 

врата. 

невроптер, -ера м (обично у мн.) зоол. заст. 

в. мрежокрилац. 

негве, негава и негви ж мн. (некњ. ијек. 

његве) заст. или песн. окови, путо, букагије. 

негриди м мн. (јд. негрид, -ида) (исп. лат. 

niger, црнац) антроп. припадници расног 

огранка негроида који имају тамносмеђу, 

скоро црну боју коже, мишићаво и витко 

тело, равно или испупчено чело, коврџаву 

косу, седласт и широк нос, набрекле и 

меснате усне.  

негрити и негритоси м мн. (јд. негрит, -ита 

и негритос) (шп. negritos) припадници 

расног огранка негрида ниског раста и 

скоро црне боје коже који живе у 

најзаосталијим деловима југоисточне Азије, 

на Малајском полуострву и филипинским 

планинама; црнци.  

негроиди м мн. (јд. негроид, -ида) 

припадници гране велике расне скупине 

екваторских облика тамне боје коже тела 

и лица без длакавости, црних очију, црне 

кратке коврџаве косе, мале дугуљасте 

лобање, равног или избоченог чела, кратког 

и спљоштеног носа са раширеним 

ноздрвама; црнци.  

недарце ијек. њедарце с (ген. мн. недарца и 

недараца ијек. њедарца и њедараца) (обично 

у мн.) дем. и хип. од недро. 

недодерине ж мн. покр. одећа која остане 

иза покојника. 

недошлићи м мн. у изразу: отићи у 

недошлиће отићи не вративши се, 

неповратно, изгубити се бестрага. 

недра, недара (недра) ијек. њедра, њедара 

(њедра) с мн. 1. а. предњи део грудног коша 

код човека; груди, прса. б. женске груди, 

дојке. в. простор између груди и 

одговарајућег дела одеће. г. фиг. окриље, 

заштита. д. фиг. унутрашњи емоционални 

(и мисаони) човеков свет, душа, срце. 
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2. а. део одеће који покрива груди. б. прорез, 

изрез на предњем делу кошуље, блузе, 

деколте. 

3. фиг. а. унутрашњост нечега (земље, мора 

и сл.). б. заклоњено, заштићено место, 

простор. 

незавишњак (некњ. независњак) м (обично 

у мн.) 1. рлг. присталица протестантске 

секте настале у Енглеској у 17. веку, која 

није признавала вишу црквену хијерархију, 

придржавајући се начела да верске 

заједнице (конгрегације) треба самостално 

да воде своје послове. 

2. ист. пол. члан Неовисне народне странке 

у Хрватској, која је настала осамдесетих 

година 19. века. 

3. уопште онај који је независан, који 

истиче своју независност, самосталност (у 

политичком, уметничком и др. смислу). 

незгода (незгода) ж (обично у мн. уз им. 

„згода”) непријатан, неугодан доживљај, 

догађај; перипетије. 

неједнакокрилац, -лца и 

неједнакокрилац, -илца м (ген. мн. 

неједнакокрилаца и неједнакокрилаца). 

зоол. у мн.: општи назив за ред инсеката 

који имају два пара неједнаких крила, 

Неteroptera (Anisoptera) (у јд.: такав 

инсекат). 

неједнакочланкаш, -аша м зоол. у мн.: 

подврста инсеката тврдокрилаца чији први 

u последњи пар ногу има неједнак, различит 

број чланака, зглавака, Heteromera (у јд.: 

такав инсекат). 

неједноимен, -а, -о заст. мат. (обично у мн.) 

који се различито зове, који не припада 

истој врсти, категорији (као неки други) (у 

математичкој операцији кореновања). 

неколик, -а, -о неодређена квантитативна, 

количинска придевска заменица (у им. 

служби „неколике”) ж мн. неколико речи. 

нектариј, -ија м, нектарија ж и 

нектаријум м (лат. nectarium) (обично у 

мн.) бот. жлезда, орган, најчешће у цвету 

биљке, који ствара и излучује нектар, 

медник. 

нељуди м мн. рђави, зли људи, изроди.  

нематода ж зоол. у мн.: паразити из 

разреда Nemathelminthes, глисте издуженог 

ваљкастог тела, које већином живе као 

паразити у телу човека, животиња и на 

биљкама (у јд.: паразит из тог разреда).  

неметал, -ала и неметал, -а м (обично у 

мн.) 1. хем. електронегативни хемијски 

елеменат који се по својим физичким и 

хемијским својствима разликује од метала 

(нпр. флуор, хлор, бром, кисеоник, сумпор, 

селен, фосфор и др.). 

2. мин. и инд. руда која не служи 

производњи метала или индустријски 

минерални материјал који нема својство 

метала (нпр. песак, со, азбест, гипс, 

цемент, стакло). 

немир м (обично у мн.) јавно испољавање 

негодовања, протест, бунт, побуна. 

немри м мн. покр. по народном веровању, 

бесмртни људи који су живели пре потопа. 

немци м мн. покр. место на деснима код 

мале деце где ничу зуби. 

Немчићи ијек. Њемчићи м мн. од Немчић и 

супл. мн. од Немче. 

непарни, -рне, -рна мн. покр. који по 

квалитетима, особинама не одговарају 

један другоме, који не чине складан пар, 

неодговарајући, неједнак. 

непарица ж (обично у мн.) нераспр. 

рукавица, ципела и сл. која са другим 

таквим предметом не чини пар, односно 

није пар. 

непарница ж (обично у мн.) нераспр. в. 

непарица. 

непокре ж мн. агр. покр. врста винове лозе 

белог грожђа; грожђе од те лозе. 

непоменуша ж (обично у мн.) а. мед. нар. 

велике богиње. б. зоол. дечја глиста. 
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непреживар, -ара м зоол. а. у мн.: подред 

сисара Nonruminantia (Bunodontia) из реда 

парнопрсташа, једноставног желуца без 

органа за преживање, који су сврстани у 

породице свиња и водених коња (у јд.: такав 

сисар). б. у мн.: уопште сисари биљоједи 

који не преживају (у јд.: таква животиња).  

непријатељства и непријатељства с мн. 

ратне операције, борбе. 

Нептуналије и Нептуналије ж мн. (лат. 

Neptunalia) мит. најзначајнији римски 

празник посвећен богу Нептуну. 

непуцавац, -авца м бот. у мн.: суви плодови 

који се не отварају, односно који не пуцају 

кад сазру, ахеније (у јд.: такав плод).  

непце, -а (некњ. -ета) с (мн. непца, ген. 

небаца и небаца) (понекад мн.) анат. горња 

засвођена површина усне шупљине код 

кичмењака, palatum. 

непци м мн. покр. в. непце, горња засвођена 

површина усне шупљине код кичмењака.  

нерв м (лат. nervus) (најчешће у мн.) фиг. у 

разним изразима и обртима означава 

манифестације психичког живота; 

психичко стање уопште. 

неред м (лок. нереду и нереду) (обично у 

мн.) јавно и отворено (обично масовно) 

испољавање негодовања, нерасположења, 

нетрпељивости према некоме или нечему, 

немири, демонстрације, побуна. 

неропах, -пха м (мн. неропси) ист. (обично 

у мн.) в. меропах. 

несамерљиви ијек. несамјерљиви, -е, -а 

мн. мат. који немају заједничку меру (о 

бројевима, дужима, количинама). 

несврстани, -е, -а мн. пол. (обично у 

именичкој служби) који је изван неког војно-

политичког савеза, који не припада неком 

војно-политичком савезу.  

неселица ж (обично у мн.) животиња 

(најчешће птица или риба) која не мења 

своју животну средину, која остаје преко 

целе године на истоме месту, станарица. 

несит (несит) м зоол. у мн.: породица 

крупних птица Pelecanidae из реда 

весларица Steganopodes, које имају велик и 

дугачак кљун с кукастим врхом на који се с 

доње стране надовезује велика кожна кеса, 

пеликан (у јд.: птица из те породице).  

несловен, -ена м (обично у мн.) онај који 

није Словен.  

несложан и несложан, -жна, -о (обично у 

мн.) 1. који се не слаже, који живи у 

неслози; у којем влада неслога: ~ браћа, ~ 

кућа.  

2. а. међусобно несагласан, неподударан, 

различит; противречан: ~ елементи, 

несложна мишљења. б. у којем нема склада, 

складности, нескладан: несложни гласови.  

несперице ж мн. покр. дуг кога се тешко 

ослободити. 

несрбин м (мн. несрби) (обично у мн.) онај 

који није Србин.  

нества ж (обично у мн.) покр. врста лаке 

обуће од меке коже, папуча. 

нествица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

нества. 

нећве, нећава ж мн. покр. в. наћве (1а). 

неума ж (обично мн.) (грч. neuma) муз. заст. 

нотни знак за један тон или скуп тонова у 

средњовековном нотном писму. 

неходе ж мн. песн. место у које се не може 

ходити, доћи и сл., недоступно место.  

нехрват, -ата м (обично у мн.) онај који није 

Хрват.  

нехришћанин м (мн. -ани) (обично у мн.) 

онај који није хришћанин, припадник 

хришћанске вере (нпр. муслиман).  

нечастивци м мн. празн. покр. дани (после 

Божића) када нечастиве силе имају највећу 

моћ, нечастиви дани. 

неџари м мн. (тур. neccar) покр. заједнички 

назив за занатлије у грађевинарству 

(клесари, тесари, столари и сл.). 
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нидокле, -кла и -кала ж мн. шаљ. нар. 

копоран; исп. нидоклице. 

нидоклице ж а. покр. навлаке од козје 

кострети за прсте на ногама и један део 

стопала. б. шаљ. нар. доколенице.  

низови и низови м у мн. покр. врста 

крстачког веза. 

никао, -кли ж покр. (обично у мн.) оно што 

је тек изникло из земље, први видљиви, 

површински изданак. 

Никинци м мн. место у Срему близу Руме. 

никл, -кла м (ређе никал, -кла) (нем. Nickel) 

(обично у мн.: никлови) заст. новчић од 

никла или пресвучен никлом. 

Николице ж мн. покр. Никољдан. 

Никољице ж мн. нар. Никољдан; Николице. 

нисови м мн. бот. покр. в. виш, ливадска 

трава. 

нити ж (м) мн. фиг. оно што ограничава, 

спутава, мрежа (као клопка, замка). 

ните ж мн. зан. покр. в. нити. 

нити ж (м) зан. сваки од два, одн. четири 

покретна дела на ткачком разбоју који се 

састоји од жица, нити (јачег конца, вуне, 

канапа и сл.) испреплетаних и натегнутих 

између два штапца кроз које се навија пређа 

основе; исп. ните.   

нитила с мн. покр. в. нити. 

нитке ж мн. мн. покр. в. нити.  

нитнерице ж мн. варв. нераспр. панталоне 

украшене нитнама, металним украсима. 

нитрат, -ата м хем. у мн.: соли азотне 

киселине, махом безбојне и лако 

растворљиве у води, које се употребљавају 

и у фармакологији за израду лекова; у јд.: 

таква со: омонијум ~‚ калијум ~‚ калцијум 

~, натријум ~ и др.  

нитрид, -ида м хем. у мн.: једињења 

метала, ређе неметала са азотом, која су 

већином врло тврда, крта, тешко топљива 

и отпорна према високим температурама; 

у јд.: такво једињење.  

нитрил, -ила м хем. у мн.: органска 

једињења у виду безбојние течности или 

кристала која се изводе од угљоводоника; у 

јд.: такво једињење. 

нитрит, -ита м хем. у мн.: соли азотасте 

киселине (HNO2), које настају редукцијом 

нитрата; у јд.: таква со.  

нићанице ж мн. зан. покр. а. кончане 

петљице на нитима разбоја, кроз које се 

провлаче жице основе. б. в. нити. 

нићевнице ж мн. и нићенице ж мн. покр. в. 

нити. 

ничви, ничава и ничви ж мн. покр. в. наћве 

(1а). 

нишанџија м (тур. nişana) покр. (обично у 

мн.) просац, просилац. 

нишенице ж мн. зан. покр. в. нити. 

Нишић м (понекад мн.: Нишићи) покр. 

Никшић. 

ништаљка ж покр. (обично у мн.) в. нити. 

ништарија ж (обично у мн.) оно што је 

ситно, безвредно, безначајно, што није 

вредно помена а. предмет, ствар без 

вредности, дрангулија. б. ситница, 

тричарија; бесмислица, беспослица, 

глупост. 

нишчи ж мн. (?) (исп. буг. нищи) покр. в. 

нити. 

нобил м (према лат. nobilis) варв. ист. 

(обично у мн.) римски племић. 

Новаци, -ака м мн.: Новаци … намастир у 

Србији (доље преко Мораве) [пређе 

манастир, сада црква у селу Новацима, 

близу Уба, у округу ваљевском]… 

новине ж мн. дневно или периодично 

гласило са одређеним именом и спољашњим 

изгледом, састављено од штампаних 

листова (обично већег формата), где се 

објављују новости, вести, коментари 

актуелних збивања и други текстови, лист. 
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новинице ж мн. дем. и ир. од новине. 

нововенчаници ијек. нововјенчаници м 

мн. брачни пар који се тек венчао или се 

венчава, млада и младожења. 

нога ж (мн. ноге, ген. ногу (ређе нога)) 

(обично у мн.) покр. врста мотива, шаре у 

народном везу. 

ногавица ж 1. (обично у мн.) део 

панталона или гаћа који обухвата целу ногу 

до стопала или само горњи део ноге. 

2. мн. покр. врста панталона, чакшира, 

гаћа. 

ногаље, ногаља ж мн. покр. направа са 

папучицама које се притискају ногама при 

ткању на разбоју, подношка. 

ногара с мн. нераспр. в. ногари (1).  

ногаре ж мн. 1. а. в. ногари (1). б. в. ногари 

(2а). 

2. покр. троножни подметач, сталак на 

који се ставља котао, лонац, шерпа и сл. 

при кувању на огњишту. 

3. а. сликарски сталак, штафелај. б. в. 

ногари (2г). 

4. заст. в. ногари (4). 

ногари м мн. 1. постоље (обично дрвено) са 

вертикалним или укрштеним ногама које 

служи као подлога, ослонац за креветске 

или стоне даске, односно за стављање 

наћава, корита и др. предмета. 

2. а. направа на коју се стављају дрва при 

тестерисању, стругању, козлић. б. сталак 

(обично са три ноге) за наслањање школске 

табле; сличан сталак за наслањање 

различитих предмета, справа. в. направа са 

укрштеним дрвеним или металним ногама и 

разапетим конопцима (обично на 

расклапање) која служи за сушење веша на 

балконима. г. сталак са кукама за вешање 

одела, вешалица. 

3. направа са четири међусобно учвршћене 

и повезане ноге која служи за придржавање 

оквира кошнице. 

4. заст. справа за мучење осуђеника и 

ухапшених. 

ногарице и ногарице ж мн. 1. покр. а. в. 

ногари (1). б. сталак, оквир на који се 

ослања бунарски чекрк за воду.  

2. сликарски сталак, штафелај. 

ногарице ж мн. дем. в. ногари. 

ногаче, ногача ж мн. покр. 1. в. ногари (1, 

2а, б). 

2. дрвена направа са клином која клизећи по 

тлу затеже основу пређе при навијању. 

ногачи м мн. покр. ногари. 

ножеви м мн. (ређе ножи) 1. покр. направа 

за сечење на резанце, рибање купуса, 

рибеж, рибаоница. 

2. покр. мотив, шара у народном везу. 

ножањ, -жња м покр. (обично у мн.) опанак 

од неуштављене коже с говеђих ногу. 

ножањац, -њца м покр. (обично у мн.) в. 

ножањ. 

ножићи и ножићи м мн. покр. врста дечје 

игре. 

ножица ж мн. бот. жива трава Erodium 

cicutarium. 

ножице, ножица ж мн. покр. 1. а. маказе, 

шкаре. б. веће маказе посебне, грубље 

израде за стрижење оваца. 

2. заст. део на ваги. 

3. две или четири дршке на рибарској 

мрежи постављене у облику отворених 

маказа. 

ножици м мн. покр. в. ножице (1). 

ножичице ж мн. дем. и хип. од ножице; исп. 

ножице (1). 

ножна и ножна ж (обично у мн.) в. 

ножница (1). 

ножница и ножница ж (обично у мн.) кора, 

увлакау којој се држи нож, сабља и сл., 

футрола, тоболац; исп. ножна. 

ножнице ж мн. 1. а. в. ножице (1). б. покр. 

маказасти део на машини за кошење који 

одрезује усев. 

2. покр. мотив, шара у народном везу. 

ноздра с мн. ноздрве, носнице; исп. ноздрва. 
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ноздрва ж (дијал. нождрва) (обично у мн.) 

анат. а. један од два парна носна отвора, 

део носа са спољашње стране носног 

отвора, носница. б. одговарајући носни 

отвор у животиња. 

ноздрвица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

ноздрва. 

ној и ној, ноја м зоол. у мн.: породица 

птица тркачица које имају велико тело, 

дугачак голи врат и дуге ноге Struthiones (у 

јд.: таква птица).  

нокле, нокли ж мн. (нем. Nocke) варв. кув. 

обло уваљани мањи комади теста, који се 

прже или кувају за јело, кнедле, ваљушци; у 

јд.: такав ваљушак. 

ноклице ж мн. дем. и хип. од нокле; нокле. 

ноктићи и ноктићи м мн. покр. мотив и 

шара на тканини у народном везу. 

номад, -ада м (грч. nomades) (обично мн.) 

појединац (обично припадник одређене 

скупине људи) који нема сталног 

боравишта, него се повремено сели из 

места у место, из једног краја у други. 

ноне ж мн. (лат. nonae) у старом римском 

календару: девети дан пре Ида, односно 

седми дан у месецима марту, мају, јулу и 

октобру, а пети дан у осталим месецима. 

нордијци м мн. (јд. нордијац, -јца) 

припадник неког од северноевропских, 

скандинавских народа: Данац, Исланђанин, 

Норвежанин или Швеђанин.  

норка ж (рус. норка) (обично у мн.) крзна 

младих поларних лисица у Русији. 

нормалија с мн. (лат. normalia) основни, 

узорни облици, обрасци.  

Нормани м (јд. Норман, -ана) припадник 

германског народа који је у раном средњем 

веку живео у Скандинавији и на полуострву 

Јиланду.  

норматив, -а и норматив, -ива м (рус. 

норматив) (обично у мн.) прописана 

количина материјала, радне снаге, времена, 

енергије, простора и др. која је потребна за 

неки посао, производ и сл.; норма. 

носала с мн. покр. в. носила. 

носачи м мн. метална конструкција на 

крову аутомобила која служи за превоз 

пртљага.  

носила, носила с мн. (дијал. дат. носилама) 

1. а. лаки лежај, најчешће од чврстога 

платна, причвршћен између две мотке, за 

пренос болесника, рањеника или мртвих, 

који носе између себе обично две или четири 

особе. б. нераспр. слична справа на којој 

рањеник седи. в. фиг. мртвац (ређе тешки 

рањеник). г. покр. нарочита направа за 

преношење мртвих приликом сахране, 

обично слична ниском кревету. 

2. справа за ношење терета коју обично 

носе две особе између себе држећи је 

рукама за држаче. 

3. заст. в. носиљка (1). 

носилница ж мн. покр. в. носила (1г). 

носиља, носиља с мн. покр. в. носила (1а). 

носиљка ж (понекад у мн.) в. носила (1а). 

носице ж мн. покр. (због слагања са 

„саонице”) нераспр. терет за ношење(?). 

ноте ж мн. (лат. nota) муз. музичка 

композиција записана таквим знаковима 

(нотни текст), односно лист, свеска и сл. 

исписани њима. в. тон, звук одређене 

висине. г. мелодија и музичка композиција 

уопште; ритам. 

ноћаја ж (обично у мн.) покр. чарапе од 

плетива које чобани обувају кад им се младе 

овце јагње. 

ношилка ж (обично у мн.) покр. једна од 

две мотке са ракљама које служе за ходање 

и лакше прелажење преко бара, блата, 

потока и сл. 

ношње ж мн. покр. в. носила (1а). 

нудле ж мн. (нем. Nudel) кув. 1. ваљушци од 

брашна и кромпира; у јд.: такав ваљушак. 

2. тесто изрезано у танке режњеве, 

резанци. 
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нуклеопротеид, -ида м (обично у мн.) хем. 

и биол. в. нуклеин. 

нуклеопротеин, -ина м (обично у мн.) хем. 

и биол. материја настала хидролизом 

сложених беланчевина, протеида. 

нуклеотид, -ида м (обично у мн.) хем. 

саставни део молекула нуклеинске киселине. 

нутра с мн. заст. унутарњост, 

унутрашњост (нечега).  

Њ  

његов, -а, -о м мн. (у именичкој служби) 

особе блиске лицу о коме се говори 

(родитељи, рођаци, пријатељи и сл.).  

Његуши м мн. а. место у Црној Гори, у 

Његушком пољу, између Цетиња и Котора. 

б. црногорско племе које ту живи. 

њени м мн. (у именичкој служби) особе 

блиске оној о којој се говори (родитељи, 

рођаци, пријатељи и сл.).  

њихалице ж мн. зоол. задњи пар 

закржљалих крила неких инсеката која 

одржавају равнотежу при летењу, halteres.  

њихови м мн. (у именичкој служби) особе 

блиске лицима о којима се говори (родбина, 

једномишљеници, сународници и сл.).  

њорка ж зоол. у мн.: породица морских 

птица Alcidae из реда вивчарица 

(Charadriiformes), које имају снажно тело, 

велику главу, с кратким широким кљуном, 

мала слаба крила и три предња прста на 

ногама спојена пливаћом кожицом (у јд.: 

птица из те породице). 

О  

обавест ијек. обавијест ж (обично у мн.) 

чињеница, податак који сведочи, 

обавештава, говори о нечему, помаже да се 

нешто докучи, расветли. 

обавештај ијек. обавјештај м (обично у 

мн.) податак, чињеница која сведочи, 

говори о нечему, пружа доказ, потврду за 

нешто.  

обад м (мн. обади и обадови) зоол. у мн.: 

породица инсеката двокрилаца Tabanidae, 

сличних великим мувама, чије женке 

нападају стоку, ређе људе, сишући им крв 

помоћу кратке рилице (у јд.: инсект из те 

породице).  

обадвоји, -је, -ја мн. в. обоји. 

обалина ж покр. (обично у мн.) јело које је 

неко обалио, обалавио једући; уопште 

начета а до краја непоједена храна, 

огризине. 

обалчар м зоол. у мн.: инсекти из реда 

Plecoptera, који имају два пара прозирних 

крила а живе дуж обала (у јд.: инсект из 

тога реда).  

обамељци, обамељака м мн. покр. брашно 

које после млевења остане испод млинског 

камена. 

обданица ж зоол. у мн.: птице грабљивице 

из пор. сова које лете само дању, 

потпородица Surniina (у јд.: таква птица).  

обзид и обзид м = обзида ж (обично у мн.) 

рушевина са остацима зидова, зидина, 

развалина; исп. обзидина. 

обзидина ж (обично у мн.) покр. развалина, 

зидина; исп. обзид. 

обзир м (обично у мн.) поштовање, 

уважавање устаљених, уобичајених 

моралних норми, правила понашања неке 

средине. 

обзиранци, обзиранаца м мн. покр. шаљ. 

оно што се као измишљено, непостојеће 

јело нуди онима који су много пробирљиви у 

јелу. 

обзирци, обзирака м мн. покр. в. обзиранци. 

обирак, обирка м (обично у мн.) оно што 

преостане после бирања, одвајања онога 

што је добро, употребљиво, остатак, 

избирак; отпадак. 

обирине ж мн. покр. оно што се обира, 

скупља, скида са млека (скоруп, кајмак). 
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обитник м (обично у мн.) животињска 

врста која настањује одређене просторе, 

пределе, средине. 

обишва ж покр. (обично у мн.) обашва, 

манжета. 

објага с мн. покр. завијачи, калчине, 

доколенице.  

објало с (обично у мн.) покр. обојак, 

тканина којом се увија стопало. 

објеље ж мн. покр. врста чарапе (обично 

исплетене од вуне). 

обланде (обланде) ж мн. (према лат. oblata, 

оно што се нуди) а. танке кора од печеног 

теста које служи као облога за прављење 

колача, односно за надев који се ставља 

између таквих кора. б. колачи начињени од 

таквих кора и надева.  

облица и облица ж покр. (обично у мн.) 

врста веза. 

обођа ж (обично у мн.) вођица, дизгин. 

обоји бр. мн. бројни придев који се односи 

на именице које својом множином обично 

исказују неку природну, употребну и др. 

целину.  

обојина (често у мн.) ж покр. 1. комади 

влакна који отпадају при трењу конопље у 

ступи. 

2. сено или слама лошијег квалитета 

(непогодни за исхрану стоке), кровина. 

оборина ж (обично у мн.) (понекад с 

придевом „атмосферска”) водени, 

атмосферски талог, падавине (киша, снег и 

сл.); скуп честица које падају из ваздуха. 

обоце ж мн. (ген. обоца) покр. а. брњице, 

минђуше, наушнице. б. врста украса за косу 

(?). 

обоци м мн. ободац, наушница, минђуша.  

обочићи и обочићи м мн. покр. кожни 

израштај на врату ћурака, који подсећа на 

минђуше. 

образић м (обично у мн.) дем. од образ. 

обраслица и обраслица ж (обично у мн.) 

нови, накнадно израсли део на кочању, 

стабљици одсеченог, посеченог зеља, купуса 

и сл. 

обрва ж (обично у мн.) анат. длаке на 

лучном испупчењу изнад очију, веђа. 

обрветина ж (обично у мн.) аугм. и пеј. од 

обрва. 

обрвица ж (обично у мн.) дем. и хип. од 

обрва; обрва, веђа. 

Обри, Обара м мн. (јд. Обар, Обра) ист. 

туранско-татарско номадско племе из 

средње Азије, Авари.  

обрис м 1. (обично у мн.) линија која 

опцртавајући основне, рубне облике даје 

груби, основни изглед, силуету нечега што 

се само назире, што се слабо разазнаје у 

појединостима (услед удаљености, магле и 

др.), контура; уопште нејасна, тамна 

прилика, мутан лик који се тек назире (у 

тами, у магли и сл.), силуета. 

2. а. (обично у мн.) систем црта, линија 

које уобличавају нечију фигуру, облик, 

форму, изглед некога, нечега. б. (обично у 

мн.) размер, димензија. 

обриска ж (обично у мн.) покр. отпадак од 

воћа или поврћа (јабука, кромпира и сл.). 

обројци м мн. покр. врста веза. 

обруб и обруб м (обично у мн.) 

обрубњак м зоол. у мн.: ред дупљара 

Hydroidea из класе водених полипа Hydrozoa 

чије медузе с доње стране имају 

прстенасти обруб за истискивање воде, а 

који углавном живе у колонијама (у јд.: 

дупљар из тога реда).  

обрусине ж мн. оно што отпада при 

брушењу, глачању. 

обувачи м мн. покр. рам, оквир за прозор 

или врата. 

обушница ж (обично у мн.) покр. наушница, 

минђуша. 
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овације и овације ж мн. (лат. ovatio) јавно, 

масовно клицање, дуготрајно одобравање, 

бурно изражавање одушевљења или 

указивање почасти некоме. 

овејотине ијек. овијотине ж мн. в. овејци. 

овејци, овејака ијек. овијци, овијака м мн. 

покр. лакша зрна жита лошијег квалитета, 

која приликом вејања падају на крај хрпе, 

гомиле. 

овијотине ж мн. овејци. 

овијци м мн. покр. отпаци при вејању 

жита.  

овипара с мн. (према лат. ovum, јаје и 

parere, рађати) зоол. назив за животињу 

која се леже из јаја. 

овицид, -ида м (обично у мн.) (према лат. 

ovum и caedere) хем. отровни хемијски 

препарат за уништавање јаја инсеката. 

ововивипара с мн. и ововивипаре ж мн. 

(према лат. ovum, јаје, vivus, жив и parere, 

рађати) зоол. животиње које полажу 

оплођена јаја са заметком (нпр. птице, 

кљунари и др.). 

овратина ж (често у мн.) покр. неузорани 

крај њиве, оранице који се накнадно копа 

ручно (због немогућности да се њива узоре 

до краја). 

овршина ж мн. покр. окресани, посечени 

вршци грана (дрвета), окресине.  

овца ж (вок. овцо; мн. овце, ген. оваца, дат., 

инстр. и лок. овцама и овцама) (дијал. ген. 

мн. овца) зоол. у мн. општи назив за род 

шупљорогих преживара папкара ovis из пор. 

Cavicornia (у јд.: такав преживар).  

овчице ж мн. мет. нар. високи, бели облаци, 

састављени од кристала снега и леда, 

цируси, цирокумулуси. 

оглабина ж (обично у мн.) покр. оно што је 

оглабано, оглодано. 

оглади м мн. етн. покр. оглед, обичај који је 

у већини случајева претходио веридбу, 

виђење и упознавање с девојком приликом 

посете момка просиоца. 

оглашен, -а, -о рлг. (у именичкој служби, у 

одређеном виду) м мн. они који се 

припремају за крштење, за примање 

хришћанске вере, катехумени. 

огледавчићи м мн. у загонеци, о очима. 

оглобина ж (обично у мн.) 1. покр. оно што 

је оглодано или, ређе, огрижено; остаци, 

отпаци од јела. 

2. нераспр. земљиште са слабом, 

проређеном вегетацијом (?). 

оглушак, -шка м (мн. оглушци дијал. 

оглусци; ген. оглушака) заст. и покр. 

(обично у мн.) непослух, непослушност. 

огњилце с покр. (обично у мн.) врста 

украсне шаре и мотива у везу. 

огњице ж мн. покр. оспе, оспице на кожи. 

ограбина ж покр. (обично у мн.) остаци 

сена или сламе и покошеног жита који се 

скупе грабљама са садевеног стога и око 

њега, односно са ливаде или њиве. 

огработина ж покр. (обично у мн.) в. 

ограбина. 

оградине ж мн. покр. зидине, развалине 

утврђеног града, тврђаве, градиште. 

огребине ж мн. 1. покр. остаци хране или 

чега другог који се састружу са дна посуде; 

уопште састругани остаци нечега. 

2. покр. отпаци при гребенању лана, 

конопље, поздер, кучине. 

огризина ж (обично у мн.) а. непоједени 

остатак од хране, огризак. б. остаци од 

сточне хране (сена, кукурузовине и сл.). в. 

отпадак од дрвета које се обрађује сврдлом 

и сл., пилотина, струготина. г. уопште 

отпадак приликом неке обраде материјала. 

огрличар м зоол. 1. у мн.: бичари 

Сhoanoflagellata из реда прабичара 

Рrotomonadica код којих танка 

протоплазматична творевина у облику 

левкасте огрлице окружује предњи део тела 

(у јд.: такав бичар).  
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2. у мн.: гуштери из рода Lacertina (у јд.: 

такав гуштер).  

огрц м зоол. у мн.: назив за неколико родова 

(Gibbula, Monodonta) малих, најчешће 

јестивих пужева из реда предњошкржњака, 

Рrosbranchia, нанари (у јд.: пужић из тих 

родова).  

одаче, одача ж мн. дијал. ходаче, направа 

(обично дрвена) у коју се ставља дете кад 

учи да хода, ходалица, дубак. 

одбројци, одбројака м мн. покр. врста 

народног веза. 

одвејавина ијек. одвијавина ж и одвејак, -

ејка ијек. одвијак, -ијка м (обично у мн.) 

покр. отпадак при вејању жита. 

одвејотина ијек. одвијотина ж (обично у 

мн.) покр. в. одвејавина. 

одвијци м мн. отпаци при вејању жита, 

овејци. 

одерак, -ерка м покр. (обично у мн.) 

изношен и подеран део одеће, дроњак, рита; 

оно што је подерано, оно што је у 

дроњцима, у ритама. 

одерина ж (обично у мн.) поцепана, 

подерана, изношена одећа, рита, прња, 

дроњак.  

одина и одина ж покр. (обично у мн.) 

остатак при дну суда (од хране, пића и сл.), 

који је (обично) изгубио на квалитету; 

уопште оно што је на дну посуде, талог. 

одирак, -ирка м покр. (обично у мн.) в. 

одерак. 

одјелине ж мн. (ијек.) пеј. оно што се одели 

од нечега, издвоји из нечега, оно што 

отпадне од нечега; отпаднице. 

однине ж мн. покр. оно што остане на дну 

посуде (нпр. јело, пиће). 

одношаји м мн. (рус. отношение) уопште 

услови, околности, прилике. 

одови м мн. покр. празн. у бајалици: оно 

што избавља, лечи од пробода, пробадања. 

одорина ж (обично у мн.) изношена, 

похабана одећа, одеротина, подерина. 

одрастао, -асла и одрасла, -ло (у им. 

служби; обично у мн.) м (ређе с) особе 

(особа) зрелог животног доба, старији; 

супр. млађи. 

одредина ж (обично у мн.) покр. оно што 

остаје на решету кад се жито просејава, 

реди, чисти. 

одринка ж (обично у мн.) покр. одбачени, 

непоједени део животињске хране, 

огризине. 

одрпаница и одрпаница ж (м) (обично у 

мн.) заст. одрпано, поцепано одело, рите. 

одуља ж (обично у мн.) дијал. в. ходуља; 

дрвена (вештачка) нога, штула. 

одушка (одушка) ж анат. (обично у мн.) а. 

отвор за дисање код инсеката. б. носни 

отвор код кита. в. заст. уопште шупљина, 

отвор на телесним органима или деловима 

тела. г.: Има у лубање нека особина коју 

вреди запазити; то су она два отвора на 

њеним костима; један на потиоку главе, а 

други на темену, где је мозак покривен само 

кожом и другим меким ткивом. Ови се 

отвори зову одушке. 

ожалошћен, -а, -о (често у им. служби, у 

мн. м) који жали, који је у жалости (обично 

поводом нечије смрти).  

ожичице ж мн. мед. нар. болови у стомаку. 

озебина ж (обично у мн.) в. озеблина (1). 

озеблина ж (обично у мн.) 1. мед. 

оштећење површинских делова тела 

изазвано смрзавањем, промрзлина.  

2. део човечје коже, ткива који је озебао, 

промрзао, озебло, промрзло место.  

озидина и озидина ж (обично у мн.) 

рушевина са остацима зидова, зидане 

грађевине, зидина. 

озирка ж заст. (само у мн.) у изразу: на 

озирке  ићи, радити и др.  с 

предострожношћу, веома пажљиво, 

опрезно (ићи, радити и др.). 
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озне ж мн. покр. вијугава удубљења на тзв. 

макари, ужарској справи за упредање 

конопљане пређе. 

озобине ж мн. покр. остаци непоједеног 

сена у јаслама (и око јасала), огризине, 

оглобине. 

озорина ж бот. у мн.: породица биљака 

Rafflesiaceae у коју спада род род 

приморских ниских биљака без хлорофила 

Cytinus (C. hypocistis и C. rubra) из ф. 

Rafflesiaceae, које живе као паразити на 

корену бушина (у јд.: та биљка). 

Озринићи м мн. племе и област у Црној 

Гори (некадашњој Катунској нахији) између 

Пјешиваца на истоку и Цуца на западу. 

озубине ж мн. покр. а. в. озобине. б. отпаци 

од кучине који остану у зупцима гребена 

приликом гребенања повесма. 

оја ж покр. (обично у мн.) чипкасти вез, 

везени украс на рукавима, ивицама кошуља 

и других делова народне ношње. 

оје и оје с (мн. оја (дијал. ојета)) покр. 

(обично у мн.) дрвени стубови који држе, 

подупиру воденицу. 

ојла ж (обично у мн.) покр. неоснована или 

настрана мисао. 

ока (и ока) ж (обично у мн.) хип. од око. 

окале и окале ж мн. покр. наочаре, очале. 

окаљке ж и окаљки ж и м мн. покр. 

наочаре, очале. 

оканце и оканце, -а и -ета с (обично у мн.) 

шара (на везу, народној ношњи и сл.) која 

подсећа на око. 

окапина ж покр. (обично у мн.) а. 

истопљени остаци што накапљу од 

запаљене свеће. б. суза, сузе (које капљу из 

очију). 

окатица ж (обично у мн.) в. оканце. 

окачи м мн. зоол. плави лептирци. 

окица и окица ж (обично у мн.) хип. од око. 

окламиш, -иша м мн. покр.: Окламишем се 

највише називају дечурлија, коју 

беспослени људи натоваре на кола па јуре за 

сватовима. 

оклепине ж мн. покр. а. изломљена ражана 

слама. б. отпаци, остаци од жита, хране. 

оклизотине ж мн. храна, пиће које се радо 

поједе и попије, што лако клизи низ грло. 

оклопник м зоол. у мн. породица тропских 

сисара Dasypodidae из реда крезубица чије је 

здепасто тело покривено коштаним 

плочама које чине оклоп, пасанци (у јд.: 

такав сисар). 

оклопница ж мн. покр.: 1. Оклопнице су 

плоче око гувна, да ме може жито преко 

прелазити.  

2. зоол. у мн.: врста рибе из рода оклопњача 

Cataphracti (у јд.: таква риба). 

оклопњача и оклопњача ж зоол. у мн. 

скупина риба које живе у тропским морима 

а чије је тело прекривено оклопом од 

рожнатих плоча Sclerodermi, плочаре (у јд.: 

таква риба). 

окна и окна с мн. (ген. мн. окана и окана) 

стакла наочара. 

око с (супл. мн. очи ж ген. очију и ређе очи, 

дат. очима; ређе и обично у пренесеним 

значењима мн. ока; ген. ока) 1. хип. (обично 

у мн. с атрибутом „моје“) назив од 

милоште, у обраћању драгој особи. 

2. покр. (обично у мн.) а. један од низа 

отвора на мрежи. б. прорез, рупица 

направљена на платну, кожи, тканини и сл.  

оков м (ген. мн. окова) (обично у мн.) а. 

метална направа (колутови спојени у виду 

ланца) којом се спутавају ноге (ређе руке) 

осуђеника, букагије, негве. б. фиг. уопште 

оно што ограничава, спутава (нечију 

слободу, самосталност, активност и сл.), 

стега. в. мн. покр. метална огрлица са 

шиљцима за обуздавање, суспрезање паса. 

околишнице ж мн. дрвена ограда око 

воденичног камена која при млевењу 

спречава да се брашно не просипа.  
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околник м (обично у мн.) нераспр. 1. онај 

који је из околног места, из нечијег 

непосредног окружења, онај који је у нечијој 

непосредној близини. 

2. заст. окружница, распис, циркулар. 

околност, -ости ж (обично у мн.) скуп, 

сплет, стицај прилика, стања, услова, 

односа и сл. у којима се неко (нешто) 

налази, живи, ради, од којих нешто зависи и 

сл.; дата ситуација (у јд.: постојећа 

чињеница, ствар која на нешто утиче, 

факат). 

окопавина ж (обично у мн.) агр. усев који 

се обрађује окопавањем, пригртањем. 

окопина ж покр. (обично у мн.) в. 

окопавина. 

окопљеница ж (обично у мн.) вунени 

назувак за утопљавање колена, наколеница. 

окостине ж мн. покр. остаци костију, 

скелета. 

окресина ж (обично мн.) 1. а. оно што је 

отпало при кресању дрвећа (грање, лишће и 

сл.). б. покр. окресана, одсечена грана. 

2. оно што је отпало при клесању камена и 

сл., крш. 

окресотина ж (обично мн.) в. окресина (2). 

окретаве ж мн. покр. направа за навијање, 

сновање пређе. 

окриље с (обично у мн.) уопште крило. 

окрхина ж (обично у мн.) нераспр. остаци 

срушене грађевине, рушевина, развалина. 

окршина ж (обично у мн.) нераспр. в. 

окрхина. 

оксалат, -ата м (лат. oxalis) хем. у мн.: соли 

оксалне киселине (у јд.: таква со). 

оксиданција ж (обично у мн.) в. оксиданс. 

оксиданс м (лат. oxidans) хем. у мн.: 

једињења која лако предају кисеоник другим 

једињењима а служе за оксидацију и сл. (у 

јд.: такво једињење). 

октобристи м мн. (јд. октобрист(а)) ист. 

припадници буржоаске политичке странке 

у Русији (назване по царском манифесту од 

17. октобра 1905) која је заступала 

интересе крупне индустријске буржоазије. 

окујак, окујка м (обично у мн.) в. окујина. 

окујина ж (обично у мн.) покр. опиљак, 

љуска која настаје при ковању гвожђа, 

дрозга; уопште отпадак, нечистоћа. 

Окучани, Окучана м мн. место у 

Славонији. 

окца с мн. мали отвори, рупице на 

рибарској мрежи које чине испреплетане 

нити. 

олакшица ж (обично у мн.) привилегија, 

повластица. 

олепин, -ина м заст. (обично у мн.) в. 

олефин. 

олефин, -ина м хем. у мн.: незасићени 

угљоводоници, с једном или вие веза у 

молекулу (у јд.: такав угљоводоник).  

олмуз м (према тур. omuz, раме) покр. 

(обично у мн.) широки украсни гајтани 

нашивени на раменом делу фермена 

(мушког прслука). 

оловица ж (обично у мн.) а. риб. комадићи 

олова који се стављају као оптерећење на 

доњу ивицу рибарске мреже. б. покр. ситна, 

округла оловна зрна за пуњење ловачких 

патрона, сачма. 

оловница и оловница ж 1. (обично у мн.) 

назив за разне оловне направе и предмете 

који служе као тег а. риб. оловна куглица 

или комадић олова који се ставља као 

оптерећење на доњу ивицу рибарске мреже. 

б. олово на доњем крају морнарских лестава 

као оптерећење. в. конопац са оловним 

тегом на крају за мерење дубине воде. г. 

канап са оловним тегом на крају за 

одређивање окомитог, вертикалног 

положаја, висак. 

2. мн. ист. покр. назив за палату млетачког 

дужда, прекривену оловним плочама, у 

чијем се простору налазила озлоглашена 

тамница. 
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олуп м покр. (обично у мн.) зулуф, зализак. 

олупина ж (обично у мн.) ољупина, љуска. 

олупине ж мн. а. честице, делићи, комадићи 

који отпадају при обради нечега. б. остаци, 

делови нечега разлупаног, поломљеног, 

крхотине. 

ољваче ж мн. покр. в. ољвина (1). 

ољвина и ољвина ж покр. 1. (обично мн.) 

ситни, суви, сломљени или поваљани 

струкови конопље (који остану после првог 

чупања и чије је влакно лошијег квалитета). 

2. (и мн.) бот. заст. заштитни листићи који 

чувају прашнике и тучак.  

ољуштина ж (обично у мн.) 1. а. ољуштена 

кора (кромпира, јабуке и сл.), љуска, љупина. 

б. спољашњи омотач, љуска ораха, која се 

распрсне кад орах сазри. в. ољуштени 

листови с кукурузног клипа, комушина, 

комина. 

2. необ. заљуштена, љуспава, храпава 

површина, неравнина на нечему. 

омајине ж мн. покр.: Омајине … [су] оно 

што отпада од конопаља, кад се мају 

сабљицом. 

омахотина ж (дијал. омаотина) покр. 

(обично мн.) ситни отпаци кучине при 

преради конопље и лана, поздер. 

омеђина ж (обично мн.) остаци зидина 

порушене куће, зграде, тврђаве, бедема и 

сл., озидина, рушевина. 

омине ж мн. покр. ствари које остану иза 

покојника. 

омирина ж покр. (обично у мн.) рушевина, 

развалина. 

омлађи, -а, -е (у им. служби) м мн. 

омладина, младеж; подмладак. 

омлатина ж (обично у мн.) слама која 

остане кад се жито омлати. 

омнивора с мн., омниворе ж мн. и 

омнивори м мн. зоол. ред сисара који се 

хране и биљкама и животињама, 

сваштоједи, Omnivora. 

омућина ж покр. (обично у мн.) остаци 

замућена вина или ракије, мутно вино или 

ракија са дна суда, мутљаг. 

омче ж мн. направа од коњске длаке у 

облику омче за хватање плена (птица, 

ситне дивљачи и др.), замка, виг. 

о-ноге ж мн. мед. криве ноге у облику слова 

О, са коленима избаченим у страну (обично 

последица рахитиса), genuvarum. 

опанак, опанка м (мн. опанци, ген. опанака) 

(обично у мн.) лака сељачка обућа обично 

од коже (свињске, говеђе и сл., понекад са 

гуменим ђоном) која се притеже око ногу 

каишем и сл. (каткад са кљуном, навише 

савијеним врхом). 

Опанци, -нака м мн. село у Далмацији. 

опар м (ж) покр. (обично мн.) ситне 

бубуљице, оспице које се од врућине појаве 

по кожи. 

опашке ж мн. покр.: Опашке … у Пироту 

значи: ситне плетенице, што висе низ леђа, 

обично од туђе косе. 

опиљак, опиљка м (обично у мн. опиљци, 

ген. опиљака) а. комадић, честица гвожђа 

или другог метала која отпадне при резању, 

стругању. б. отпадак дрвета при пиљењу, 

рендисању, стругању, струготина, 

пиљевина; шушка. 

опиљина ж (обично у мн.) в. опиљак. 

оплатка ж покр. (обично у мн.) платно од 

кудеље. 

оплатњаче ж мн. покр. гаће од оплате. 

опловак, -овка м покр. (обично у мн.) мањи 

или већи комад дрвета који носи набујала 

вода. 

опнокрилац, -лца и опнокрилац, -илца м 

зоол. у мн.: ред инсеката са два пара 

танких, прозирних крила (нпр. пчела, оса) 

Hymenoptera; у јд.: инсект из тога реда: ~ 

сврдлаши Terebrantia, ~ жаочари Aculeta.  

опори м мн. покр. в. опорина (1а, б). 
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опорина ж (често у мн.) покр. 1. вет. а. 

марамица која облаже утробу животиње; 

лој, сало на цревима или око органа у 

трбушној дупљи. б. изнутрица заклане 

домаће животиње. в. трбушни и слабински 

мишићи код стоке. г. опорњак, трбушна 

марамица која обавија црева и везује их за 

кичму и задњи део трбушног зида. д. 

остаци хране који се бацају животињама. 

2. назив за слаб, неквалитетан материјал. 

опрачаница и опрачаница ж (обично у 

мн.) покр. в. опречаница. 

опрдине ж мн. разг. презр. безвредни 

остаци чега. 

опрез м (лок. опрезу и опрезу) (обично у мн. 

с предлогом „уз“) правн. заст. 

административни услови, одредбе, прописи 

под којима се нешто може урадити, 

реализовати и сл. 

опречаница и опречаница ж покр. (обично 

у мн.) дотрајали опанак окрпљен таквом 

опутом. 

опрсина ж (обично у мн.) део коњске 

опреме од каиша, ремена, који се ставља 

коњу преко прсију. 

опсервација ж лат. (обично у мн.) 

напомена, примедба, опаска.  

оптимати м мн. (према лат. optimas, 

аристократски) ист. странка коју су чинили 

аристократи. 

опута ж 1. покр. (обично у мн.) врста пута, 

путила, које се састоји од дрвета са везама 

на крају за сапињање ногу домаћих 

животиња ради ограничавања кретања. 

2. (обично у мн.) две даске приковане дуж 

чамца са доње стране које спречавају 

оштећење чамца кад се вуче по тлу. 

опутар, -а и опутар, -ара м покр. (обично у 

мн.) опанак направљен од опуте. 

опуташ, -а и опуташ, -аша м покр. (обично 

у мн.) врста опанка израђеног од опуте; 

исп. опутар. 

опутка ж покр. (обично у мн.): Опутка = 

уши или резотине у опанака. 

опутњак м (обично у мн.) врста опанка 

направљеног од опуте. 

опчинци м мн. (ген. мн. опчинака) покр. 

отпаци при ређењу, решетању жита и др., 

очинци, оредине. 

орамнице ж мн. нераспр. каишеви, ремени 

који су пребачени преко рамена а 

придржавају панталоне, нараменице, 

трегери. 

орамници, орамника м мн. вој. гајтани или 

врпце што падају с рамена низ груди, 

обично као ознака за ађутанте, штабне 

официре, ређе за војнике; исп. акселбанди. 

орао, орла м (мн. орлови, песн. и орли) зоол. 

у мн.: породица птица грабљивица 

Aquilidae, Accipitridae (у јд.: таква птица).  

оратнице ж мн. покр. етн. обичај ложења 

бакљи и ватри уочи празника покладе. 

ораци м мн. бот. покр.: Ораци је биљка која 

има задебљало подземно стабло које се једе, 

слично кромпирићима. 

орашци м мн. бот. покр. јестиве кртоле 

биљке грахор; исп. ораци. 

орашица ж бот. (обично у мн.) општи назив 

за биљке из пор. Cupuliferae које имају 

орашаст плод. 

орашчић м (дијал. орачић) (обично у мн.) у 

дем. значењу: орашаст плод неких биљака. 

органе ж мн. врста музичког инструмента 

с клавијатурама. 

оргија ж (ген. мн. оргија) (грч. orgia) 

(обично у мн.) 1. у пеј. значењу а. разуздана, 

раскалашна, бучна забава. б. необуздано, 

безобзирно спровођење, извођење нечега, 

дивљање, махнитање. в. хаотично, 

нерегуларно остваривање, обављање 

нечега; хаотично стање, неред. г. експр. 

снажно, необуздано испољавање нечега; 

необуздана снага, силина. 

2. ист. тајни верски обред или разуздана 

светковина у славу неког божанства код 
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старих Грка и Римљана; таква верска 

светковина уопште. 

оргуље, оргуља ж мн. (према грч. organon) 

муз. монументалан музички инструмент с 

диркама и цевима различитих величина који 

помоћу ваздуха из меха производи сложене 

тонове попут инструмената оркестра 

(обично се налази у већим католичким 

црквама).  

оргуљице ж мн. муз. а. дем. од оргуље; 

врста малих оргуља које се по потреби могу 

лако премештати. б. музичка справа, 

инструмент на коме се окретањем ручице 

свирају увек исте мелодије, вергл. 

ординалија и ординалија с мн. (лат. 

ordinalia). грам. ординални, редни бројеви. 

оредавице ж мн. шатр. народни музички 

дувачки инструменат састављен од 

мешине и свирале, гајде. 

оредине ж мн. зрна лошијег квалитета 

заједно са другим неупотребљивим 

остацима који се ређењем, чишћењем 

издвајају из жита. 

орекин, -ина м (обично у мн.) покр. в. 

орећин; исп. оречин. 

орећин, -ина м (тал. orecchino) (обично у 

мн.) покр. наушница, минђуша; исп. орекин 

и оречин. 

оречин, -ина м (обично у мн.) покр. в. 

орећин; исп. орекин. 

оризача ж покр. (обично у мн.) врста 

плетених чарапа са ситним мотивима у 

виду ориза, пиринча. 

орисница ж (обично у мн.) покр. празн. по 

народном веровању натприродно биће које 

одређује судбину некоме одмах после 

рођења, суђаја. 

орли м мн. покр. врста мотива, орнамента 

у везу. 

орлићи и орлићи м мн. покр. врста 

мотива, орнамента у народном везу. 

ормашице ж мн. покр. урмашице, врста 

оријенталне посластице, колачићи у облику 

урме направљени од маслаца, јаја и брашна 

и преливени растопљеним шећером; у јд.: 

такав колачић. 

орнамен а т, -нта м (ген. мн. орнамената) 

(лат. ornamentum) (обично у мн.) муз. 

тонови који повећавајући изражајност 

мелодије служе као мелодијски украс. 

орнице ж мн. мала колица на два точка за 

која се качи гредељ плуга при орању, 

колечке. 

орничар м (обично у мн.) покр. во који се 

преже у плуг уз орнице, колечке. 

орози, орози и орозови, орозови м мн. (тур. 

horoz, horos) покр. (обично с одредбом: 

први, други, трећи) ноћно и јутарње 

кукурикање петлова; време тог кукурикања 

(око поноћи) (први орозови), пред зору 

(други орози) и у свануће (трећи орози, 

орозови). 

орошчићи м мн. нераспр. врста колача с 

млевеним рогачем; у јд.: такав колачић. 

орушина ж покр. (обично у мн.) а. 

рушевина, развалина. б. в. олупина. 

оса ж зоол. у мн.: систематски назив за 

породицу инсеката жалчара Vespidae из 

реда опнокрилаца (Hymenoptera), витког 

глатког тела, жуте и црне боје, с 

отровном жаоком на затку (у јд.: такав 

инсект). 

осамнаестори, -а, -е мн. бројни придев који 

одговара основном броју осамнаест када се 

као јединка узима појам који се исказује 

обликом множине: осамнаестора врата, 

осамнаесторе чарапе. 

осапњак м покр. (обично у мн.) опанак 

направљен од коже са сапи (животиње). 

осве ж мн. покр. в. остве (1). 

освитац, -ица м покр. (обично у мн.) 

учесници у тој свечаности. 
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осевина ијек. осјевина ж мн. љуске зрневља 

жита које се при млевењу или просејавању 

одвајају, осевци, посије, мекиње, трице. 

осевци, осевака ијек. осијевци, осјевака м 

мн. (некњ. ијек. осјевци) в. осевина. 

осипаница ж (обично мн.) мед. покр. в. 

богиње. 

Оски м мн. (јд. Оск) ист. староиталски 

народ који је у античко доба био насељен у 

јужној Италији. 

ослад м и ж бот. у мн.: фамилија биљака 

Polypodiaceae, којој припадају папрати (у 

јд.: биљка из те фамилије).  

османке ж мн. покр. узице на љуљашци. 

Османлије м мн. (јд. Османлија) ист. Турци 

(према називу династије турских султана 

која води порекло од султана Османа).  

осмори, -а, -е мн. бројни придев према 

основном броју осам који се употребљава уз 

именице које имају само облике множине 

или означавају пар: ~ врата, ~ рукавице.  

основ, основ м и основа, основа ж 1. 

(обично у мн.) мотив; побуда, повод; 

разлог. 

2. мн. правн. правне чињенице, аргументи, 

докази. 

основци, основака м мн. покр. направа за 

намотавање предива, мотовило. 

оспа и оспа ж (ген. мн. оспи и оспа) (у зб. 

значењу) 1. мед. (обично мн.) назив за неке 

заразне болести (код људи и стоке) које 

прати појава таквих бубуљица, богиње. 

2. мн. капљице зноја на кожи. 

оспи, оспи и оспију ж мн. покр. в. остве (2). 

оспиница ж (обично у мн.) мед. покр. в. 

оспица (1). 

оспица ж (дијал. ошпица) (обично у мн.) 1. 

а. дем. од оспа (1а); оспа (1а). б. мед. нар. 

назив за разне (обично заразне) болести код 

човека и домаћих животиња које се 

манифестују појавом осипа по телу, 

богиње. 

2. мед. вакцина против заразних болести 

која се урезује, цепи на кожу (после чега 

настаје краста). 

3. а. израштаји, пеге у виду оспе на листу 

биљке. б. пеге, тачкице на леђима неких 

риба. в. уопште ситне тачкице, мрвице и 

сл. прострте по нечему. 

оста с мн. покр. направа од метала која се 

ставља телету на њушку да не сиса краву. 

остава ж (обично у мн.) уопште посебна 

места у кући (полице, ормари, сандуци и сл.) 

намењена за одлагање и чување разних 

ствари. 

остакличница ж зоол. нераспр. у мн.: 

подврста кошљориба, штитоноше (у јд.: 

таква кошљориба) 

остали, -а, -о (обично у мн. остали, -е, -а) 1. 

(и уз зб. им. у једнини) сви који преостају 

од поменутих, сви изузев дотичних, 

набројаних, други, ини. 

2. (у им. служби) а. м други, ини људи. б. с 

(често појачано заменицом: све) све друго, 

све што није поменуто. 

3. а. неуоб. који је друге врсте, другачији, 

неки други. б. преостали, други део нечега. 

останци, -анака м мн. заст. (понекад с 

одредбом: телесни, земни) а. посмртни 

остаци некога свеца, мошти. б. посмртни 

остаци уопште. 

остатак, -тка м (мн. остаци, ген. остатака) 1. 

(обично у мн.) оно што је преостало од 

веће целине, оно што се није употребило, 

потрошило и сл. (о јелу). 

2. мн. тело или кости мртваца. 

остве, остава, остви и остви, остви (дијал. 

оствију) ж мн. 1. риб. врста оруђа којим се 

лови крупна риба, морске корњаче и сл., чији 

је метални део са три или више зашиљених 

кракова насађен на дрвену мотку дугу 3–6 

метара. 

2. покр. направа са причвршћеним шиљцима 

или ексерима, која се ставља телету на 

њушку или чело да не би могло сисати 

краву. 

оствице ж мн. дем. од остве; остве. 
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остеобласт м и остеобласта ж (обично у 

мн.) физиол. коштана ћелија која учествује 

у стварању основе коштаног ткива, 

osteoblastus. 

ости, ости и остију ж мн. 1. оруђе 

састављено од дугачког дршка и виљушке с 

три шиљка или више гвоздених шиљака за 

ловљење риба, харпун.  

2. покр. направа која се метне телету на 

губицу да не сиса.  

остражина ж покр. (обично у мн.) остатак 

од јела, хране. 

острижина ж (обично у мн.) а. мањи, 

обично неупотребљив део нечега што је 

стрижено, сечено, кројено и сл., одрезак, 

стриза. б. крајеви вуне лошијег квалитета 

острижени, ошишани са руна, кожуха и сл. 

острижотина ж (обично у мн.) в. 

острижина. 

остружина ж (обично у мн.) оструготина. 

остружница ж покр. (обично у мн.) 

остатак теста оструган са наћава. 

острушке ж мн. покр. мотив, шара у 

народном везу на мушкој чарапи. 

остуљина ж покр. (обично у мн.) а. 

преостали необрани гроздови лошијег 

квалитета са трулим и оштећеним зрнима. 

б. оно што остане после цеђења вина из 

грожђа. 

осутина ж (обично у мн.) мед. заст. осип. 

осучи ж мн. бот. покр. очобајка, Thalictrum 

minus. 

отајни, -а, -о (ретко неодр. отајан, -јна, -јно) 

зап. кр. (у именичкој служби) с мн. тајне, 

отајства. 

отајство с рлг. кат. (обично у мн. и у изразу: 

света отајства  црквени обред (код 

католика и православаца има их седам) 

коме се придаје смисао приношења божије 

милости и посвећења на вернике, света 

тајна, сакрамент (причешће, крштење 

итд.).  

очеви и оци м мн. ((некњ. оцеви), ген. очева 

и отаца, дат. очевима и оцима, ак. оце и 

очеве) 1. мн. предак, праотац. 

2.  Оци, Оцеви, Очеви  цркв. православни 

празник посвећен оцу, који пада у последњу 

недељу божићног поста. 

откуцај м (обично у мн.) ударац неком 

алатком о нешто чврсто или удар у 

кретању по нечем чврстом и звук који тад 

настаје. 

отлачине ж мн. покр. остаци, отпаци који 

се стварају при вејању или решетању 

жита, оредине, очинци 

Отомани и Отомани м мн. (јд. Отоман и 

Отоман) ист. онај који је живео у 

Отоманском царству, Турчин.  

отпадак, -атка м (мн. отпаци, ген. отпадака) 

(обично у мн.) 1. а. парче, део који 

преостане од нечега приликом обраде, 

неискоришћени, углавном неупотребљиви 

остатак нечега. б. споредни продукт 

основног, главног процеса производње, 

нуспроизвод. в. непробрани остатак нечега, 

одбирак, избирак. г. неупотребљиви, 

одбачени део нечега; уопште смеће. 

2. фиг. погрд. отпадник. 

3. покр. престанак поседовања онога што 

се имало, губитак; штета. 

отпадници м мн. покр. по квалитету 

најлошији листови дувана (који се налазе 

при доњем делу стабљике). 

отражак, -ашка м (мн. отрашци, ген. 

отражака) покр. (често у мн.) незнатни 

сачувани остатак нечега што је постојало, 

траг. 

отражбине ж мн. покр. остаци хране 

(обично после неке гозбе). 

отражине ж мн. покр. в. отражбине. 

отранчине ж мн. покр. подерана, поцепана, 

дроњава одећа, дроњци, рите. 

отраџбине ж мн. покр. в. отражбине. 

отребак, -епка м (обично у мн. отрепци, ген. 

отребака) (ек.) в. отребина (1а). 
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отребина ж (ек. и ијек.; некњ. ијек. 

отријебина) (обично у мн.) 1. а. оно што се 

као непотребно, штетно, некорисно издвоји 

и одбаци из нечега након требљења, 

отпадак. б. оно што остане кад се жито 

отреби, уродица, кукољ, плева и сл. в. 

пиљевина, струготина. 

2. експр. безвредна особа, ништарија. 

отресина ж (обично у мн.) 1. оно што се 

отресе, што отпадне од нечега кад се 

отресе; оно што преостане од нечега, 

остаци; отпаци. 

2. мин. заст. змајеве отресине, шкриљци, 

тињци, лискуни. 

отруби ж мн. покр. а. мекиње, трице. б. оно 

што се исеје из жита кад се пречишћава. 

отрубице ж мн. покр. дем. од отруби; 

отруби. 

отрцина ж (обично у мн.) оно што је 

отрцано; остатак од нечега подераног, 

дотрајалог, дроњак. 

отуцина ж покр. (обично у мн.) слама 

овршена млаћењем класа, која служи за 

покривање кућа. 

отучина ж покр. (обично у мн.) остатак 

неуситњених, нестучених зрна. 

оћале ж мн. и оћали м мн. (ген. оћала) покр. 

в. наочаре (1). 

официје ж мн. лат. цркв. 1. служба, 

службена, прописана молитва.  

2. молитвеник. 

охћи ж мн. покр. в. остве. 

оцедалина ијек. оцједалина ж (обично у 

мн.) покр. оно што сe цeди (нпр. из уста, 

носа).  

оцедина ијек. оцједина ж 1. (обично у мн.) 

оно што јe остало у облику талога, муља и 

сл. након цeђeња, цурeња тeчности.  

2. мн. покр. вода или цeђ што сe из рубља 

оцeди.  

оцедина ијек. оцједина ж мн. вода или цеђ 

што се из рубља оцеди. 

Оци, Отаца м мн. цркв. Очеви. 

Оцићи м мн. етн. в. Оци.  

очајле и очајле ж, очајли и очајли м и ж, 

очајлије ж мн. покр. в. наочаре.  

очале и очале, -ла ж мн. (дат. очалама и 

очалама), очали и очали, -ла м мн. (дат. 

очалима и очалима) (према тал. occhiali) 

покр. в. наочаре.  

очаљи м мн. покр. в. наочаре; исп. очали.  

очаре и очаре ж мн. в. наочаре; исп. очале.  

очари и очари м мн. в. наочаре.  

очарлије ж мн. покр. в. наочаре; исп. очаре 

и очари.  

Очеви, Очева м мн. цркв. = Оцеви. 

Очеви, Очева м мн. цркв. и етн. 

православни празник посвећен очевима 

(последња недеља пред Божић), када очеви 

дају својој деци поклоне, Оцеви.  

очекање ж мн. аугм. и пеј. од очи.  

очељина ж (обично у мн.) покр. зрно 

пшенице које се одваја за семе.  

оченаши, -аша м мн. цркв. бројаница.  

оченашићи м мн. дем. од оченаши. 

оченци м мн. покр. в. очинак (1а).  

очерине ж мн. покр. аугм. од очи.  

очетине ж мн. аугм. и пеј. од очи. 

очики м мн. покр. песн. у хип. значењу: очи.  

очила и очила с мн. покр. в. наочаре.  

очилца с мн. покр. дем. од очила.  

очимак, очимка м (обично у мн.: очимци, 

ген. очимака) покр. остатак иза очишћеног 

жита, вуне итд.  

очинак, -инка м (мн. очинци, ген. очинака) 

(обично у мн.) 1. а. зрно односно зрна жита 

слабијег квалитета која се приликом 

чишћења, ређења одбацују; несамлевени 

остаци зрна жита испод воденичког 

камена. б. кукољ и други отпаци који се 

издвајају приликом пречишћавања жита. в. 
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уопште преостали мали, незнатан део, 

остатак нечега, отпадак.  

2. погрд. одметник, отпадник (од вере, 

нације и сл.).  

очинаш, -аша м (мн. очинаши) покр. в. 

оченаш. 

очинци, очинака м мн. оно што се при 

решетању и вејању жита одбаци, оредине. 

очињак, -ињка м покр. (мн. очињци, ген. 

очињака) (обично у мн.) 1. в. очинак (1а, б).  

2. погрд. отпадник, изрод.  

очић м зоол. анат. у мн.: органи чула вида 

једноставне грађе који се код неких нижих 

животиња јављају или као саставни делови 

ока или као посебни органи напоредо са 

очима (у јд.: такав орган). 

Очићи м мн. цркв. покр. в. Оцеви. 

очица ж (ген. мн. очица) покр. (обично у 

мн.) врста шаре у ткању кружног облика, у 

виду ока (на прегачи и др.).  

Очице ж мн. цркв. и етн. покр. Очеви. 

очице
1
, -ица ж мн. етн. покр. они који иду по 

кућама ради извођења обреда уочи 

православног Божића. 

очице
2
, -ица ж мн. 1. дем и хип. од очи.  

2. зоол. анат. очи једноставне грађе код 

неких животиња (за разлику од мрежастих 

очију у зглавкара).  

очурде ж мн. аугм. и пеј. од очи.  

очурине ж мн. аугм. и пеј. од очи.  

Оџаци  Оџаци  м мн. насеље у Бачкој у 

Србији. 

ошва ж (ген. мн. ошава) (обично у мн.) 

покр. 1. врста веза обично на грудном делу 

кошуље; исп. ошвица (1).  

2. украсна трака, пантљика за опшивање, 

обрубљивање.  

ошвица ж (обично у мн.) покр. 1. а. врста 

веза на кошуљи око врата, на грудима или 

око рукава. б. предњи нашивени део кошуље 

који покрива груди, обично урађен од 

финијег платна, попрсје кошуље. в. део 

кошуље око врата, оковратник. г. 

манжетне на рукавима кошуље; ивица на 

рукавима одевних предмета.  

2. а. златна врпца коју жене носе око 

врата. б. копча или украс од злата за 

кошуљу.  

ошвице, -ица ж мн. покр. 1. вез око врата 

или на грудима женске кошуље. 

2. златне врпце, пантљике које девојке носе 

око врата. 

ошивак, -ивка м (мн. ошивци, ген. ошивака) 

(обично у мн.) покр. опшивак, поруб.  

ошица
1
 ж (ген. мн. ошица) (обично мн.) в. 

ошце (2).  

ошица
2
 ж (ген. мн. ошица) (обично мн.) 

покр. в. ошвица (1а).  

ошње, ошња ж мн. покр. гвожђе над 

огњиштем с две куке о које се веша котао, 

вериге.  

Оштарије ж мн. место у Хрватској.  

оштрица ж покр. (обично у мн.) метална 

направа којом јахач подстрекава, подбада 

коња, мамуза.  

оштрице ж мн. бот. назив за породицу 

биљака Carices. 

оштролист м бот. у мн.: породица биљака 

дикотиледона Borraginaceae, чији су 

стабљика и листови обрасли оштрим, 

чекињастим длакама (у јд.: биљка из те 

породице).  

оштрпац, -пца м покр. (обично у мн.) 

комадић који одскаче кад се камен клеше.  

ошћа с мн. риб. покр. в. остве.  

ошће ж мн. покр. в. остве; исп. ошћи.  

ошћела ж (обично мн.) тал. покр. 

остружина, струготина. 

ошћи ж мн. покр. в. остве; исп. ошће.  

ошуљак, -уљка м покр. (обично у мн.: 

ошуљци, ген. ошуљака) 1. в. ошуљина.  

2. омањи балван, балванчић.  

3. експр. крупно, дебело дете.  
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ошуљина ж (обично у мн.) покр. 

неупотребљиви или оштећени остатак 

зрна. 

ошце, -а и -ета с покр. (обично у мн.) 1. оно 

што обликом, изгледом подсећа на око а. 

отвор, шупљина на мрежи, окце. б. отвор 

на нитима ткачког разбоја. в. агр. 

испупчени део на грани дрвета из кога 

избија нови изданак, пупољак. г. пчел. мала 

округла шупљина у саћу, ћелија. д. уопште 

мања рупа, отвор, шупљина.  

2. покр. а. направа са једном или више омчи 

(обично од коњске струне) која служи за 

хватање птица, замка, виг. б. замка са 

омчом од жице за хватање мањих дивљих 

животиња.  

 

П 

пабирак, -ирка м (обично у мн.) 1. а. плод, 

обично ситнији и лошијег квалитета, који 

преостане после бербе или жетве. б. 

остатак хране, какве материје и сл., 

обично лошијег квалитета или мање 

вредности. в. фиг. оно што је сакупљено, 

напабирчено са разних страна.  

2. покр. закржљали, ситнији плод, клип 

кукуруза који се користи за исхрану стоке.  

3. фиг. детаљ неке смисаоне целине, 

појединост (обично без већег значаја), 

ситница; ситнија напомена.  

паболови м мн. мед. нар. болови који се 

јављају после порођаја, грчеви.  

пабрдило с зан. (обично у мн.) део ткачког 

разбоја.  

пабрскиње и пабрстиње ж мн. покр. 

остаци, отпаци од конопље који остају 

после трљења, поздер.  

павечерци, павечерака м мн. вече уочи 

Бадњег дана.  

павијан м (нем. Pavian) зоол. у мн.: род 

снажних псетоликих дугодлаких мајмуна 

Papio (Pavio) из пор. замораца 

(Cercopithecidae), који ходају четвороношке, 

а живе у чопорима по брдима Африке, у 

Арабији и на острву Целебес (у јд.: мајмун 

из тога рода).  

павликијанци и павликијани (јд. 

павликијанац, -нца и павликијанин) м мн. 

рлг. ист. присталице павликијанства.  

пaвлини и павлини м мн. (павлин, ина) 

(лат. Paulinus, Павлов) рлг. ист. католички 

монашки ред (посвећен Светом Павлу, 

пустињаку из Тебе), који је основан у 13. 

веку у Мађарској и Хрватској, бели фратри, 

бела браћа, павловци.  

павлинци, павлинаца м мн. (јд. павлинац, -

нца) рлг. ист. в. павлини. 

павта ж (обично мн.) в. пафта. 

паганалије ж мн. ист. сеоске свечаности 

код старих Римљана.  

паглодњаци м мн. анат. закржљали зуби 

који се налазе иза глодњака, секутића у 

глодара. 

падавине ж мн. атмосферска влага која из 

облака пада на земљу у облику кише, снега, 

града или настаје при тлу кондензацијом 

(понекад и замрзавањем) водене паре (роса, 

магла, иње). 

падалине ж мн. падавине. 

падртине ж мн. покр. крпе у распадању, 

дроњци. 

пазухе ж мн. (дијал. пазуке и пазуће) заст. и 

мн. покр. женске груди, дојке.  

пaјанта ж (тур. payanda) покр. (обично у 

мн.) 1. (једна од хоризонтално постављених 

греда неке грађевине, пречка, која се 

користи а. као кокошје седало у кокошињцу. 

б. за сушење меса (на тавану куће или у 

сушари); простор где се налазе такве греде. 

в. као једна од више (најчешће две или три) 

попречних гредица за коју се прикивају 

тарабе.  

2. а. горњи, поткровни део на стаји. б. 

стубе, мердевине.  

пајасен, -ена м бот. у мн.: биљна породица 

којој припадају грмови и дрвета горке коре 

Simarubaceae (у јд.: таква биљка). 
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пaклара ж зоол. у мн.: риболики 

примитивни кичмењаци Petromyzontes 

(Hyperoartia) из разреда колоусти 

(Cyclostomata), облог, дугуљастог, глатког 

и слузавог тела, бледожућкасте или сиве 

боје (у јд.: таква животиња).  

пaковина ж заст. мин. у мн.: легуре гвожђа, 

бакра, кобалта и никла са сумпором, 

арсеном и антимоном (у јд.: таква легура): 

арсенова ~, бакрена ~, жељезна ~ итд.  

пaкуке ж мн. покр. оно што остане на 

гребену приликом гребенања кудеље при 

преради конопље, кучине. 

пакутњак и пакутњак м анат. у мн.: 

последњи зуби кутњаци који избијају после 

пубертета, умњаци (у јд.: такав зуб).  

пaкчићи м супл. мн. од пакче.  

пaлаге, палага ж мн. мале саони, саонице.  

палакaрије ж мн. покр. направа од две 

дрвене палице и привезаног канапа на коју се 

ставља предмет при мерењу.  

паламар, -ара м тур. пом. (обично у мн.) 

дебело бродско уже.  

палaнгарица ж покр. (обично у мн.) део 

направе кроз коју се провлачи паланга, 

полуга за затварање врата.  

палaндрке ж мн. покр. поцепане, подеране 

чакшире. 

палaнђика ж (обично у мн.) покр. врпца; 

реса.  

паласке ж мн. покр. палацка. 

палафити м мн. (тал. palafitta) археол. 

остаци насеобина на води саграђених на 

дрвеним стубовима; кућа тако саграђена, 

сојеница.  

палацка ж мн. војн. заст. припојаснице, 

фишеклије, набојњаче. 

палачинке и палaчинке ж мн. (нем. 

Palatschinke; мађ. palacsinta) кув. јело од 

пшеничног брашна, млека (воде, пива) и јаја 

које се у облику танког листа пече у тигању 

и послужује надевено пекмезом, орасима, 

сиром и сл.; у јд.: комад тог јела.  

Пале и Пале ж мн. варошица код Сарајева, 

у Републици Српској.  

пaлије, палија ж мн. покр. направа у виду 

стрме равни помоћу које се (обично) бурад 

товари на кола или скида с кола.  

палма ж лат. бот. у мн.: биљна породица 

(суп)тропских крајева, с високим и витким 

стаблом, круном од перастог и лепезастог 

лишћа Palmae (у јд.: биска из те породице).  

палмипед, -еда м (лат. palmipes) зоол. у мн.: 

птице пливачице чији су прсти срасли са 

опном за пливање, пловуше (патка, пингвин, 

пеликан и сл.) (у јд.: птица из те скупине).  

палмица ж покр. (обично у мн.) врста 

плетења са мотивом малих палми.  

палталоне ж мн. дијал. покр. панталоне, 

хлаче.  

паље, паља ж мн. (лат. palea) покр. 1. љуске 

од сламе и жита које при вршидби 

отпадну, плева.  

2. љуске од жита, мекиње.  

пaљуди м мн. покр. погрд. животиње 

сличне човеку, мајмуни.  

памба ж (обично у мн.) покр. дечја ципела, 

обично чвршћа и грубље занатске израде; 

дотрајала, велика ципела (коју обично радо 

обувају мала деца).  

памбица ж (обично у мн.) покр. дем. и хип. 

од памба.  

памекушац, -шца м (ген. мн. памекушаца) 

зоол. у мн.: скупина бескичмењака 

Molluscoidea коју чине маховњаци, 

бескичмењаци који живе у колонијама 

причвршћени за подлогу Bryozoa, 

потковњаци, мале морске животиње 

црволика тела Phoronidea и раменоношци, 

морски бескичмењаци чије је тело 

сакривено у две неједнаке љуштуре 

Brachiopoda (у јд.: животиња из те 

скупине). 
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памрав м покр. (обично у мн.) жмарци, 

трнци, мравци.  

пaндекта с мн. (ген. пандеката) и пaндекте 

ж мн. (ген. пандекти) (према грч. pandektes, 

који садржи све у себи) правн. зборник који 

садржи прописе из старог римског права, 

који је приредио цар Јустинијан, римско 

грађанско право; исп. дигеста.  

пaндрк м (обично у мн.) покр. оков, 

букагија.  

пaндрус м (обично у мн.) покр. крај 

подеране одеће, рита, дроњак.  

панога ж (обично у мн.) а. остатак ноге, 

лажна нога код ларве, гусенице; исп. 

паножица. б. накнадно израсла, 

регенерисана слабо развијена нога у рака.  

паножица ж зоол. (обично у мн.) лажна 

ножица на сегментираном телу 

многочекињаша, параподиј.  

панта ж (тур. payvand, веза, спона) покр. 

(обично у мн.) хоризонтално постављена 

гредица на таваници на коју се обично веша 

месо ради сушења.  

пaнтале ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталоне ж мн. (фр. pantalon) 1. доњи део 

горње одеће, одела с ногавицама, обично 

дугим до испод чланака, хлаче, чакшире: 

дугачке ~, кратке ~, мушке ~, женске ~; исп. 

пантале, панталони, панталоње, панталоће, 

панталуне, пантоле.  

2. грађ. отвор на кесону за избацивање 

песка и ископаног материјала.  

панталони м мн. в. панталоне (1).  

панталонићи м мн. дем. од панталони.  

панталонице и панталонице ж мн. дем. од 

панталоне; панталоне са кратким 

ногавицама. 

пантaлонке ж мн. покр. дем. од панталоне.  

панталоње ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталоће ж мн. покр. в. панталоне (1).  

панталуне ж мн. покр. в. панталоне (1).  

пантера ж зоол. у мн.: потпородица 

најснажнијих припадника породице мачака 

Pantherinae у коју спадају: лав, тигар, 

леопард, пантер, пума, јагуар (у јд.: мачка 

из те потпородице).  

пантлике и пaнтлике ж мн. покр. врста 

теста за супу таквог облика.  

пaнтљика ж (обично у мн.) покр. врста 

лагане, спортске обуће, патике.  

пантљике и пaнтљике ж мн. (нем. Bandel) 

врста јела од танко развијеног теста 

изрезаног на траке, резанци; исп. пантлике.  

пантљичара ж зоол. у мн.: пљоснати 

паразитски црви Cestodes тракастог и 

чланковитог тела, који живе у цревима 

човека и других кичмењака, а њихове ларве у 

везивном ткиву, мишићима и телесним 

шупљинама чланконожаца, мекушаца и 

кичмењака, тракавице (у јд.: такав црв). 

пaнтоле, пантола ж мн. покр. в. панталоне 

(1).  

пантофла ж (нем. Pantoffel) варв. (дијал. 

пантовла) (обично у мн.) врста меких 

затворених папуча; исп. пантуфа, пантуфла.  

пантуфа и пантуфла ж (обично у мн.) в. 

пантофла.  

пaнцерица ж (обично у мн.) врста 

скијашке обуће, обично од ливене пластике.  

панџа ж (ген. мн. панџа и панџи) (тур. 

pençe) (обично у мн.) а. дугачак, повијен и 

оштар нокат на прстима грабљивих птица 

и животиња, канџа; дугачак повијен нокат 

одн. прст уопште. б. покр. отворена шака 

са повијеним, згрченим прстима.  

пaнџаш, -аша м зоол. у мн.: породица малих 

јужноамеричких мајмуна Callitrichidae, који 

су слични веверицама и имају панџе на свим 

прстима осим на палцу стражњих ногу (у 

јд.: мајмун из те породице).  

панџе ж мн. покр. направа са оштрим, 

завинутим крајевима за хватање рибе.  

пaнџука ж (обично у мн.) покр. гумени 

опанак.  
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паоци и палци и палчеви м мн. 1. а. део 

уређаја воденице или ваљарице. б. дрвени 

зупци, пераја на једном (тзв. сувом) 

воденичном колу у које удара вода.  

2. зоол. влакна која из средине паукове 

мреже иду према периферији. 

папaгај, -аја м (нем. Papagei, тур. papagai) 

зоол. у мн.: ред тропских птица Psittaci 

живо обојеног перја и великог повијеног 

кљуна, чије поједине врсте добро опонашају 

људски говор (у јд.: таква птица). 

папaгајка ж риб. (обично у мн.) врста 

удице.  

папaгајке ж мн. врста закривљених клешта 

са чељустима у облику кљуна папагаја, 

којима се притежу матице.  

папак, -пка м (мн. папци, ген. папака) покр. 

(обично у мн.) врста собне обуће исплетене 

од вуне, која покрива стопала.  

папалина ж итал. (обично у мн.) врста 

сарделе (користи се за справљање рибљег 

брашна).  

папaтач, -ача м (тал. pappataci) зоол. у мн.: 

ситни ноћни инсект сличан комарцу, 

обрастао густим маљама Phlebotomus 

pappatassi из пор. лептирашица 

(Psychodidae), који убодом исисава крв 

надражујући кожу и преноси папатачи-

грозницу и др. болести (у јд.: такав 

инсект).  

папила ж (лат. papilla) анат. (обично у мн.) 

ситни брадавичасти израштај, квржица на 

језику која има функцију органа укуса.  

пaпир, -ира м (грч. papyros) 1. (обично у 

мн.) лични документ, исправа која служи 

као доказни материјал о нечијем 

идентитету, рођењу, служби, занимању и 

сл. (легитимација, пасош, извод из матичне 

књиге рођених и др.).  

2. мн. рукописи, списи; белешке.  

папица ж (обично у мн.) покр. плетена, 

обично дечја плитка обућа од дебље вуне 

или памука која обухвата стопало до 

глежња (обично за ношење по кући).  

пaпкар, -ара и папкар м зоол. у мн.: ред 

сисара копитара Arctiodactyla, који имају 

паран број прстију од којих су развијени 

само трећи и четврти прст (папак), 

парнопрсташи, у које спадају говече, овца, 

коза, свиња и др. (у јд.: сисар из тог реда).  

папконог м зоол. у мн. в. полупапкари 

subungulata. 

пaпраг ж (мн. папрази, ген. папрага) покр. 

(обично у мн.) метална копча у виду куке на 

женском појасу у народној ношњи.  

пaпук м покр. (обично у мн.) в. папуча (1).  

пaпуча ж (ген. мн. папуча) (тур. pabuç) 

(обично у мн.) 1. врста обуће израђене 

обично од лаког и меког материјала која 

покрива само предњи део стопала, 

полуотворена или отворена, која се 

углавном носи по кући; таква врста обуће, 

израђена од различитих материјала 

(текстила, коже) која се носи изван куће. 2. 

кожна или гумена навлака која се ставља 

на задње ноге коњу ради заштите од 

повреда.  

3. спорт. метални или дрвени предмет у 

виду папуче постављен на стуб, у који се 

углављује препона приликом подешавања 

висине.  

4. покр. фитопат. в. рогач Taphrina pruni. в. 

агр. деформисани зелени плод шљиве, 

настао услед обољења изазваног рогачем, 

биљним паразитом. 

пaпучић м (обично у мн.) покр. дем. и хип. 

од папуча (1); папуча (1).  

пaпушка ж бот. покр. (обично у мн.) 

махуна поврћа (бораније).  

пaралелка ж (ген. мн. паралелки и 

паралелака) заст. спорт. (обично у мн.) в. 

паралела.  

пaризе ж мн. покр. у загонеци о маказама.  

пaрипе, парипа ж мн. покр. место где се 

одгајају коњи, ергела.  

пaрић, -ића м покр. (обично у ген. мн.) 

коцкарска игра младих у којој се користи 

ситан метални новац.  
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пaрице
1
 и парице ж мн. 1. бот. покр. врста 

цвећа белог цвета чији лист обликом и 

величином подсећа на парицу Sedum 

sieboldii, бобовник и војвођанка.  

2. покр. врста народног веза.  

пaрице
2
 ж мн. ист. покр. две мале пушке 

које су се обично носиле и употребљавале у 

пару.  

пaрмак м (тур. parmak) покр. (обично у мн.) 

дрвена или гвоздена преграда, пречага на 

решетки прозора, врата и сл.  

пaрмачић м покр. (обично у мн.) 1. дем. од 

пармак.  

2. в. пармарић. 

партизановци м мн. а. чланови београдског 

клуба Партизан. б. навијачи тог клуба. 

пaсат, -ата м (мн. пасати) (нем. Passat) мет. 

у мн.: стални ветрови који дувају између 

тропа и екватора, са североистока на 

северној Земљиној полулопти, а с 

југоистока на јужној Земљиној полулопти 

(у јд.: такав ветар).  

пaхуљицa ж (дијал. павуљица, пауљица) 

(обично у мн.) 1. дем. од пахуља; пахуља.  

2. украсна шара на дезену у таквом облику.  

3. малени део течности, капљица.  

4. мн. прерађена зрна житарица у облику 

љуспица која, потопљена у млеко, сок, воду 

и сл., служе у исхрани: овсене ~. 

5. покр. врста гљивице која живи на кори 

дрвета.  

пaчалук м (тур. paçalık) (обично у мн.) етн. 

a. доњи део ногавице чакшира или димија, 

обично нарочито украшен или скројен. б. 

сукнене доколенице које се носе преко 

ногавица чакшира; продужетак 

доколеница. в. украс, шара од гајтана на 

чакширама у народној ношњи. 

пaшкрипaц, -пца м (обично у мн.) покр. 

један од два точкића на разбоју на који се 

каче нити.  

пaштимаљ, -аља м (обично у мн.) покр. 

поцепан део одела, дроњак.  

папоњак, -оњка м 1. (обично у мн.) 

закржљали прст, неправи папак на нози 

папкара острага (којим се не гази); папак.  

2. мн. покр. (обично у ген. мн.) врста игре 

картама.  

папрат ж бот. у мн.: најнижа група 

папратњача без правога цвета и без 

типичног семена Filicinae (у јд.: таква 

папратњача).  

папратник м бот. заст. у мн.: заједнички 

назив за различите врсте папрати (у јд.: 

таква папрат).  

папратница и папратњача ж бот. у мн.: 

велика група бесцветница, са много 

подврста, које имају јако расечене или 

сложене листове Pteridophyta (у јд.: 

бесцветница из те групе). 

папрсти м мн. зоол. спољашњи закржљали 

прсти у стопала такопрстих папкара digiti 

minores, digiti secundi. 

Папуанци, Папуанаца (јд. Папуанац, -нца) 

м мн. припадник домородачког 

становништва негроидне расе из Нове 

Гвинеје, Папуе и Меланезије.  

папула
1
 ж (лат. papula) (обично у мн.) мед. 

мањи израштај на кожи, брадавица, 

бубуљица, кожни мехурић, пришт, чворић. 

папула
2
 ж (обично у мн.) покр. гумени 

опанак.  

парaболани м мн. (јд. параболан) (грч. 

parabolanoi) цркв. заст. прво црквено 

братство основано ради неговања 

болесника.  

парaменти м мн. и парaменте ж мн. (лат. 

paramentum) цркв. предмети и 

драгоцености (чаше, крстови, свећњаци, 

одећа и сл.) намењени служби Божијој у 

католичкој и евангелистичкој цркви.  

парaфин, -ина м (фр. paraffine) хем. у мн.: 

основна група органских једињења угљеника 

и водоника у коју спадају: метан, етан, 

пропан, бутан и др. (у јд.: једињење из те 

групе).  
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пара и пара ж (мн. паре, ген. пара) (обично 

мн.) уопште новац, новчана средства. 

паралела и парaлела ж (грч. parаllelos, лат. 

parallelus) спорт. (обично у мн.) 

гимнастичка справа коју чине две 

хоризонталне мотке на усправним 

носачима, разбој.  

паралелник м (обично у мн.) мат. заст. 

један од паралелних кругова.  

паралипомена с мн. грч. 1. накнадне допуне 

писаном делу или мањи прилози који су 

додати ради објашњења и исправке.  

2. историјске књиге укључене у библијски 

канон. 

парамaшкате ж мн. покр. неозбиљни 

поступци, шегачење, измотавање; исп. 

керефеке.  

паран, -рна, -рно 1. (обично у мн.) а. који се 

јавља у пару, који припада пару (о органима, 

деловима тела и сл.). б. који се посматра, 

узима и сл. као члан пара.  

2. мн. покр. а. који по физичким особинама, 

квалитетима и сл. чине складан пар, који 

одговарају један другом, одговарајући. б. 

који по узрасту, старости одговарају једно 

другом.  

парапрaшник м бот. у мн.: листасти 

органи који се код неких биљака налазе 

између прашника и тучка (у јд.: такав 

орган), parastemones.  

параспурац, -рца м покр. (обично у мн.) 

дем. од параспур, неплодна, неродна, 

запуштена њива.  

паре и паре, пара ж мн. (тур. para) етн. 

покр. новац који се даје и прима као залог, 

гаранција договора између момка и девојке 

да ће ступити у брак.  

парерга с мн. (ген. мн. парерга) (грч. 

pаrergon, узгредна ствар, ситница) мање 

важна, споредна дела неког писца.  

паретина ж (обично мн.) аугм. и пеј. од 

пара. 

пари ж мн. риб. покр. дугачка ниска од 

канапа дуж које су привезане удице за 

риболов, струк, парангал.  

Парке, Парки ж мн. мит. богиње плодности 

и судбине у римској митологији, Моире, 

суђаје.  

пармaкуша ж покр. (обично у мн.) врста 

крупније чипке. 

пармaрић м покр. (обично у мн.) врста 

чипке. 

пармаци м мн. тур. покр. 1. дрвене решетке 

(на прозору). 

2. повесма која се извлаче из великог власа. 

парожак, -ошка м (мн. парошци, ген. 

парожака) покр. (обично у мн.) опанак од 

слабе коже.  

парози, парога м мн. направа од два дужа 

дрвета, две мотке на којој се преноси стог 

сена.  

парола ж фр. 1. мн. заст. мали четвртасти 

одрезак тканине разне боје на овратнику, 

реверу униформе као ознака припадности 

некој војној јединици или специјалној 

служби. 

2. (обично у мн.) овештали израз, мисао, 

фраза без духа и оригиналности, празне, 

бесадржајне речи.  

парохијанин м (мн. -ани) (обично у мн.) 

верник као члан парохије.  

парошчар м зоол. у мн.: род инсеката 

тврдокрилаца Rhipiphoridae (у јд.: инсект из 

тог рода).  

Парси м мн. (јд. Парс) 1. малобројна 

етничка скупина у Индији насељена 

углавном у Бомбају и околини.  

2.  парси  следбеници, присталице 

парсизма.  

Парти м мн. (јд. Парт) припадници древног 

иранског народа, који је нестао под 

најездом Арабљана у VII веку.  

партуљина ж (обично мн.) покр. пеј. а. 

одевни предмет или комад постељине. б. 

дроњак, рита, прња.  
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паруљина ж (обично мн.) аугм и пеј. од 

пара.  

парутина ж (обично у мн.) покр. похабана, 

подерана одећа или обућа.  

парутиница ж (обично у мн.) покр. дем. од 

парутина.  

парушак, -шка м (мн. парушци, ген. 

парушака) (обично у мн.) покр. слаб, 

неквалитетан опанак; исп. парутина.  

паруштина и паруштина ж (обично у мн.) 

велике (и обично безвредне) паре.  

парцaман, -ана м (обично у мн.) покр. 

поцепан комад одеће, рита.  

парчелија ж (обично у мн.) покр. тип, 

модел (обично женских) ципела.  

пас, пса м (вок. псу (псе); мн. пси, ген. паса) 

зоол. 1. у мн.: породица сисара месождера 

Canidae из реда звери (у јд.: сисар из те 

породице, у коју спадају домаћи пас, дивљи 

пас, вук, лисица, шакал и др.).  

2. (обично са одредбом: морски) у мн.: 

породица морских риба Carcharidae или (у 

ширем смислу) ред Selachii (Plagiostomi, 

Sqaliformes), већином грабљиве рибе 

вретенастог тела, хрскавичавог скелета 

(више или мање окошталог) и оштрих зуба 

у више редова, које најчешће рађају живе 

младе, кучци (у јд.: риба из те породице, 

кучак).  

пасанац, -нца м (мн. пасанци, ген. пасанаца) 

зоол. 1. и пасаница ж у мн.: породица 

сисара Dasypodidae из реда крезубица који 

имају здепасто тело прекривено коштаним 

плочама, оклопници (у јд.: такав сисар).  

2. у мн.: афрички гуштери Zonuridae из реда 

љускара (у јд.: такав гуштер).  

пасевци, пасевака ијек. пасијевци, 

пасијевака м мн. покр. љуске, љушчице које 

остану после просејавања брашна (обично 

на каквом гушћем ситу).  

пасјaкињa ж (дијал. ијек. пашјакиња, 

изговара се са меким с) покр. (обично у мн.) 

меко, нежно перје на телу птица, паперје.  

пасјак (пасјак, -ака) м (мн. пасјаци) покр. 

(обично у мн.) a. зуб између секутића и 

кутњака код човека, очњак. б. оштри 

млечни зуб у прасета одојчета (који се 

обично сече) в. млечни зуб очњак у 

ждребета (између секутића и кутњака), 

који испада у седмој години. 

паслике ж мн. визуелне појаве у свести које 

се јављају непосредно после опажаја неког 

предмеша кад се зашворе очи, неправе 

слике.  

пастила ж лат. (обично у мн.) лек (обично за 

грло) у облику пилуле или плочице.  

пастирица ж зоол. у мн.: породица птица 

певачица Motacillidae, из реда врапчарки, 

витка тела и дугог репа којим брзо мрдају 

горе-доле, плиске (у јд.: птица из те 

породице, обично назив за врсту Motacilla 

alba).  

пастрвка ж зоол. у мн.: породица речних и 

језерских риба мекоперки Salmonidae (у јд.: 

таква риба).  

пастрмка ж (дат. пастрмци; ген. мн. 

пастрмки и пастрмака) зоол. у мн.: породица 

мекоусних риба Salmonidae из реда 

Salmoniformes, витког тела посутог 

пегама, које живе по брдским и планинским 

водотоковима, а гаје се и у рибњацима (у 

јд.: риба из те породице, обично Salmo trutta 

fario). 

пасуљице ж мн. покр. ситне шаре у виду 

зрнаца извезене око грла чарапе.  

пата ж покр. (обично у мн.) део женске 

народне ношње у облику украсних металних 

плочица на прсима.  

патака ж (обично у мн.) покр. в. папуча 

(1а).  

пата-карте ж мн. у игри карата, ситуација 

са једнако неповољним исходом за све 

учеснике. 

патанешка ж (обично мн.) покр. лестве 

забијене у земљу над морем са којих рибар 

посматра да ли рибе улазе у мрежу.  
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патарен, -ена м (обично у мн.) следбеник 

верске секте богумила.  

патарица
1
 ж (грч. paterítsa) (обично у мн.) 

пом. бродски конопац који са стране држи 

средњу катарку, патарац.  

патарица
2
 ж покр. (често у мн.) други дан 

славе, крсног имена.  

Патерице ж мн. цркв. етн. православни 

празник посвећен очевима када они деци 

дају поклоне, Очеви; исп. Материце.  

патика ж (тур. patik) (обично у мн.) а. 

спортска или гимнастичка обућа без 

потпетица, од коже, гуме и сл., коју обично 

носе млади. б. плитка, мека, удобна кућна 

обућа без потпетица, по облику слична 

ципели, начињена од платна, чоје и сл.  

патина ж (обично у мн.) покр. врста 

свечане плитке обуће.  

патица ж покр. (обично у мн.) дечије 

ципеле, патике.  

патка ж (дат. патки; ген. мн. патака) зоол. у 

мн.: породица водених птица пловуша 

Аnatidae, пљоснатог широког кљуна, 

кратког врата и кратких ногу које између 

прстију имају пловне кожице (у јд.: птица 

из те породице), пловка.  

паткарица ж зоол. у мн.: ред водених птица 

пловуша у који спадају гуске, патке итд. (у 

јд.: птица из тог реда).  

патрице ж мн. (према лат. pater noster, оче 

наш) цркв. кат. ниска чија се зрна пребирају 

прстима при молитви, бројанице, круница.  

патронимија с мн. в. патронимика.  

патронимика с мн. презиме изведено од 

имена оца или неког другог претка; име које 

се даје потомку по имену оца, патроним.  

патуле (патуле) ж мн. мед. покр. а. назив за 

више врста заразних болести које се 

манифестују оспицама на кожи, богиње, 

оспе. б. велике богиње Variola vera.  

паћице ж мн. бот. покр. назив за врсту 

зељасте биљаке Ajuga chamaepitys, ивица.  

паук м (мн. пауци и паукови, ген. паука, 

паукова и паукова) зоол. 1. у мн.: зглавкари 

Araneida из редапаучњака са два или три 

реда брадавица при крају затке, које луче 

секрет у виду танких нити што се стврдну 

на ваздуху у виду паучине што им служи за 

лов и заклон (у јд.: зглавкар из тога реда).  

2. у мн.: породица морских риба Trachinidae, 

које у својим перајима и бодљама имају 

отров; ред морских риба Trachinus из те 

породице (у јд.: риба из те породице одн. 

реда).  

пауковци м мн. зоол. животињице које 

припадају реду паукова Arachnidae.  

паунице ж мн. (дијал. пајунице) покр. 

врста народног веза израђеног у више шара.  

пауновац и пауновац, -овца м зоол. у мн.: 

лептири из пор. Saturniidae маљавог тела и 

релативно великих крила (у јд.: лептир из 

те породице). 

паунчићи м супл. мн. од паунче.  

паучњак м зоол. у мн.: разред зглавкара 

Arachnoidea, међу којима су најпознатији 

представници пауци, шкорпиони и гриње (у 

јд.: такав зглавкар).  

пафтa ж (дијал. павта, папта) (тур. pafta) 

(обично у мн.) 1. a. украсна метална копча 

на женском појасу као део народне ношње. 

б. украсна копча на ципелама. в. врста 

металног (обично сребрног) појаса у 

женској народној ношњи; појас који опасују 

свештеници за времеслужбе. г. тока на 

народној ношњи. д. врста накита за косу. ђ. 

наруквица, гривна.  

2. метална карика, гривна (на пушци). 

3. карика, дугме, копча или прапорчић који 

се обеси коњу о узду или на барјак.  

4. a. шара, линија, пруга на животињском 

телу. б. црта, пруга, шара на минералима и 

стенама. в. врста шаре на платну.  

5. руб, ивица пукотине и шупљине у 

стенама.  

6. део на кантару.  

пахуљa ж (дијал. павуља, пауља) (обично у 

мн.) 1. a. ситнa кристаласта честица 
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снега. б. шара слична пахуљи (1а).  

2. a. фино, меко перо на телу птице; 

паперје. б. ситна, мека длака на лицу 

човека, маља.  

3. a. ситан део, комадић нечега; честица. б. 

нераспр. прамен нечега.  

пацaле ж мн. кув. покр. јело од говеђег 

желуца, бурага, шкембићи.  

пацкa ж (дат. пацки, ген. мн. пацака и 

пацки) (обично у мн.) 1. ударац (прутом, 

лењиром и сл.) по длану, прстима (као 

врста казне).  

2. опомена, критика, прекор, укор.  

пацов, -ова и пацов м зоол. у мн.: род веома 

распрострањених глодара Rattus из 

породице мишева (Muridae), малог тела, 

дугачког љуспастог репа и шиљате главе, 

који живи у колонијама, у подземним 

ходницима, штакор (у јд.: такав глодар.  

пачaвицa ж (обично у мн.) покр. гајтанима 

украшен поруб на ногавицама димија.  

паче, пача ж мн. покр. в. пихтије.  

пачемпреси м бот. у мн.: род дрвета из пор. 

чемпреса Chamaecyparıs (у јд.: такво дрво). 

пачићи м супл. мн. од паче.  

пачмага ж (обично мн.) тур. покр. в. 

пашмага. 

пашa ж покр. (обично у мн.) папуча.  

пашкргa ж покр. (обично у мн.) побочна 

шкрга.  

пашмaг м и пашмaгa ж (тур. paşmak) 

(обично у мн.) покр. врста плитке ципеле; 

папуча.  

Паштровићи м мн. племе у црногорском 

приморју. 

паштуре ж мн. (тал. impostura, подвала, 

превара) покр. уже којим се вежу предње 

ноге коњу на паши.  

певачица јек. пјевачица ж зоол. у мн.: 

птице које имају способност певања, које 

се оглашавају складним звуковима (у јд.: 

таква птица).  

певицa ијек. пјевицa ж етн. покр. (обично у 

мн.) једна од девојака (којих има обично 

четири) из младине или младожењине 

пратње које у пару певају пригодне свадбене 

песме.  

певци, певаца ијек. пијевци, пијеваца м мн. 

1. етн. покр. орнамент, шара у везу у облику 

петла.  

2. нар. касно ноћно и јутарње кукурикање 

петлова; време тог кукурикања према коме 

се одређује доба дана, односно ноћи (око 

поноћи: први певци, пред зору: други 

певци, у свануће: трећи певци).  

пега ијек. пјега ж (дат. пеги) 1. мн. мрље на 

људском телу и на биљци као знак болести. 

2. мн. мањи или већи делови осветљене 

површине. 

пегвa ж (обично у мн.) покр. в. негве.  

пеге ијек. пјеге ж мн. астр. тамни делови на 

површини Сунца, Сунчеве пеге.  

пегушa ијек. пјегушa ж зоол. у мн.: род 

америчких отровних змија с пегама по телу 

Lachesis из потпородице чегртуша (у јд.: 

змија из тог рода) (Лекс. ЈЛЗ). 

педалaц, -лца м зоол. у мн.: гусенице 

лептира из пор. Geometridae, које наносе 

штету воћњацима и шумама хранећи се 

њиховим лишћем, грбе (у јд.: таква 

гусеница) (Енц. Просв.).  

педесeтори, -е, -а бројни придев према 

основном броју педесет, који се 

употребљава уз именице које имају само 

облике множине или означавају пар: ~ 

чарапе, ~ панталоне, ~ врата, ~ кола. 

педицеларијa ж анат. зоол. у мн.: мале 

трозубе штипаљке на плочицама морских 

јежева и звезда које служе за чишћење и 

одбрану (у јд.: таква штипаљка), 

pedicellaria.  

пејaс м (хебр. peie) (обично у мн.) в. пејес.  

пејес м (хебр. peie) (обично у мн.) дугачак 

увојак код ортодоксних Јевреја, који се од 

слепоочнице спушта низ ухо до врата.  



 

483 
 

пејз м (обично у мн.) в. пејес.  

пејс м (обично у мн.) в. пејес.  

пејсик м (обично у мн.: пејсици) в. пејес.  

пектен, -ена м (лат. pecten) 1. зоол. (обично 

у мн.) назив за род покретних морских 

шкољкаша, Pecten.  

2. анат. (мн.) прве (пубертетске) длачице 

око полних органа, стидне длачице (И.).  

пекторалије ж мн. фарм. лековита 

средства која поспешују избацивање слузи, 

шлајма (код болесника који болују од 

грудних болести). 

Пелaзги м мн. (јд. Пелазг) (грч. pelasgoi) 

ист. праиндоевропски народ који је живео 

првобитно у Грчкој (а касније се раселио по 

Балканском полуострву).  

пелaми м мн. нераспр. свилене (или какве 

друге) тканине пореклом из Кине или 

Индије. 

пелевези м мн. покр. мушке полне жлезде, 

семеници, јаја.  

пеленa ж (обично у мн.) a. мекано 

пропустљиво четвороугаоно платно које 

служи за повијање новорођенчади и беба. б. 

комад платна који се обавија око бедара и 

струка.  

пеленгaће ж мн. 1. a. широке мушке гаће од 

грубог сукна или вуне (обично беле боје, 

једноставнијег кроја и ручне израде) које 

допиру до потколеница (а каткад су се 

носиле поврх тањих гаћа). б. одевни 

предмет са врло широким ногавицама које 

допиру до стопала а носиле су их жене као 

део ношње, шалваре.  

2. покр. врста памучног платна од којег су 

се правиле такве гаће, такве чакшире.  

пеленгaћетине ж мн. покр. аугм. и пеј. од 

пеленгаће (1).  

пеленгaћице ж мн. покр. дем. и хип. од 

пеленгаће (1).  

пеленгаће ж мн. широке гаће, чакшире од 

грубог сукна до ниже колена. 

пеленгири м мн. широке мушке гаће 

(чакшире) од грубог сукна или вуне (беле или 

црне боје) и простијег кроја које допиру до 

испод колена (до половине листова, али су у 

појединим крајевима могле да буду и нешто 

краће); исп. пеленгаће.  

пеленгирићи м и пеленгирице ж мн. дем. и 

хип. од пеленгири.  

пеленгирице ж мн. дем. од пеленгири. 

пеленка ж (обично мн.) пелена, пеленица.  

пелеши м мн. покр. ручице мањег ракијског 

казана. 

пелешкa ж (обично у мн.) покр. пужева 

кућица (или било која мања шкољка) која се 

пришива деци на одећу (обично на капу) као 

заштита од урока или служи деци за 

прављење огрлица, ђердана и сл.  

пелије ж мн. покр. в. пеленгаће (1).  

пелит, -ита м (обично у мн. пелити) (грч. 

p lós, глина) геол. врста седиментне стене 

од блата, праха и муља.  

Пемци, Пемаца м мн. (јд. Пемац, -мца) нем. 

пеј. Чеси. 

пенал, -ала м лат. (обично у мн.) трг. и фин. 

новац који једна уговорна страна плаћа 

другој као врсту одштете за случај 

неиспуњења уговорених обавеза (нарочито 

због прекорачења уговореног рока).  

пенати м мн. лат. у старих Римљана домаћи 

богови, заштитници породице и државе.  

пенђуле ж мн. покр. врста кратке кошуље 

која се облачи преко (дуге) кошуље.  

пенез м (ретко ж) (дијал. пјенез) (према нем. 

Pfenning) заст. и покр. (у ген. мн.) етн. 

врста друштвене игре.  

пенези ијек. пјенези м мн. нем. новац.  

пентозе ж мн. хем. моносахариди са пет 

угљеникових атома у молекулу.  

пенџе, -ета с тур. (обично у мн.) потплата 

ципела, ђон.  
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пењалица ж (обично у мн.) направа за 

пењање (уз стубове, стене и др.).  

пењаш, -аша м зоол. у мн.: назив за 

породицу аустралијских сисара торбара 

Phalangeridae, са кожним наборима на 

бочним странама, који, ширећи се, 

омогућавају летење, прелетање, лако 

скакање с гране на грану у широком луку (у 

јд.: такав сисар).  

пепела ж (обично у мн.) деч. покр. ципела.  

пептиди м мн. (грч. peptós, скуван) хем. 

спојеви двеју или више аминокиселина 

везаних пептидном везом (Енц. Лекс.).  

пептони м мн. (грч. peptón, кувано) хем. 

материје које садрже азот и представљају 

основу беланчевина из којих и настају при 

варењу.  

пера, пера с мн. у загонеткама а. зуби. б. 

шарке причвршћене на довратку. в. кравље 

уши.  

пераја ж и пераје с (обично у мн.) а. орган 

за пливање код рибе: леђна, леђно ~. б. 

пластични, гумени или сл. реквизит који се 

навлачи на стопала као помагало за лакше и 

брже пливање и роњење.  

пераја с мн. неуоб. перје.  

перајар, -ара м зоол. у мн.: ред сисара 

Pinnipedia, који су се прилагодили животу у 

води, а ноге су им се претвориле у пераја (у 

јд.: такав сисар).  

перајце, -а и -ета с (обично у мн.) дем. од 

пераје.  

перача ж (обично у мн.) покр. врста 

чарапа.  

перборат, -ата м хем. у мн.: соли 

хипотетичне перборне киселине, које се 

употребљавају као јако оксидационо 

средство за чишћење, бељење, за израду 

сапунског прашка и за бељење вунених и 

свилених тканина и сламе (у јд.: таква со): 

натријум ~.  

Перзеиди м мн. в. Персејиди.  

перигиније ж мн. (према грч. perí и gyn ) 

бот. биљке с полним деловима цвета на 

чашици. 

периегезе и периегезе ж (periégḗsis) ист. мн. 

списи у којима се набрајају и описују 

различите знаменитости с путовања.  

перијеци, -ека м мн. (јд. перијек) (грч. 

períoikoi) 1. ист. становници античке 

Лаконије (југоисточни Пелопонез са 

Спартом), без политичких права али са 

засебном, грађанском слободом. 

2. геогр. становници на истом степену 

географске ширине.  

3. они који живе у суседству, суседи. 

перикопа ж (обично у мн.) (грч. perikopḗ) 1. 

цркв. једна од глава на које је подељен 

текст Старог и Новог завета.  

2. књиж. песничко дело у метрички 

неједнаким строфама (Клаић 5).  

3. део реченице (Клаић 5).  

периодика с мн. штампана гласила која 

излазе повремено или у правилним 

временским размацима. 

перипетија ж (грч. peripéteia, обрт, 

преокрет) (обично у мн.) компликована, 

замршена ситуација с пуно незгода, недаћа, 

непредвидивих преокрета који прате неко 

дешавање, збивање.  

перјаница (перјаница) ж (обично у мн.) етн. 

покр. славље, весеље у младожењиној кући 

које се приређује уочи дана венчања.  

перлица ж мн. ситна стаклена зрна 

пробушена по среди, која се нашива на 

предмете од тканине или коже ради 

украса. 

перлице и перлице ж мн. етн. покр. врста 

мотива у народном везу.  

пернатица ж (обично мн.) перната 

животиња (кокошка, патка).  

перница ж мн. покр. лопатице од дрвета на 

воденичном точку.  

пероноспоре и пероноспоре ж мн. (грч. 

perón , шиљак и sporá, сејање, сетва, усев) 
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бот. паразитске гљивице (плесни) из рода 

Peronospora, које изазивају болест винове 

лозе, парадајза, кромпира, дувана и неких 

других биљака.  

Персејиде ж и Персејиди м мн. астр. скуп 

метеора који се појављује августа месеца 

из правца сазвежђа Персеја.  

перси ж мн. (рус. перси) само у изразу: 

пред перси вој. заст. а. војничка команда 

којом се наређује да се оружје стави пред 

прса приликом поздрављања, дочекивања 

високо рангираног лица. б. држање оружја 

пред прсима у одређеним ситуацијама.  

персијана ж (тал. persiana) (обично у мн.) 

варв. покр. прозорски капак састављен од 

помичних дашчица који служи за 

замрачивање просторије и заштиту од 

сунца.  

персоналије ж мн. (лат. personalia) 1. лични, 

особни подаци, генералије; лична 

документа.  

2. особе запослене у неком предузећу, 

установи, персонал.  

перспективе ж лат. мн. даљина, простор. 

пертла ж нем. (обично у мн.) нарочита 

узица, врпца за везивање ципела, спортских 

патика и др.  

перундије ж мн. само у загонеци (о 

морнару).  

перформанса ж (енгл. performance, 

извршење, представа) (обично мн.) 

технички параметар, радна, функционална 

карактеристика.  

песци ијек. пијесци м мн. простор 

покривен таквим зрнцима, песковито тло, 

пешчара. 

пескар ијек. пјескар, -ара м зоол. (исп. рус. 

пескари, потпородица шарана) у мн.: општи 

назив за потпородицу шарана Gobioninae, 

који живе у слатководним рекама Европе и 

Азије (у јд.: та риба).  

пестицид, -ида м (обично у мн.) (нем. 

Pestizid) хем. хемијско средство за 

заштиту од биљних болести и штеточина.  

пете, пeта ж мн. покр. сплетена коса, 

обично уметак, додатак који девојке и 

жене носе као украс на потиљку поврх 

врата.  

Петезарнице ж мн. етн. рлг. Петозарни 

мученици, празник у спомен пет мученика, 

који пада на дан 26. децембра (13. децембра 

по старом календару). 

петекије ж мн. мед. в. петече.  

петенали м мн. (лат. pectinalis) анат. покр. 

жлезде (inguines).  

петехије ж мн. (лат. petechia) мед. 

тачкасти подливи у поткожном ткиву у 

облику крвних пега.  

петече, петеча ж мн. (тал. petecchie) мед. 

црвене пеге на кожи, нарочито код пегавог 

тифуса; исп. петекије.  

петије ж мн. кув. покр. в. пихтије.  

петињци м мн. (ген. мн. петињака) покр. 

дечија (често и девојачка) игра са пет 

каменчића, пиљака, у којој се један 

каменчић баца увис, а за то време истом 

руком се сакупљају преостали каменчићи и 

потом се хвата бачени каменчић.  

петићи, петића м мн. (тал. petecchie) мед. 

нар. а. разне врсте богиња, заразна болест 

са осипом на кожи; ожиљци у облику пега, 

мрља, печата од таквих осипа по телу. б. 

тешка заразна болест, велике (арапске, 

праве, црне) богиње, variola vera. в. в. 

крвавац (4а).  

петици, петика м мн. в. петићи (а).  

петкамен, -ена м (обично у мн.) покр. 

дечија и чобанска игра која се игра са пет 

каменчића; каменчић у тој игри.  

петли и петлови ијек. пијетли и пијетлови 

м мн. 1. (обично са одредбом: први, други, 

трећи) ноћно и јутарње кукурикање 

петлова; време тога кукурикања (око 

поноћи, пред зору и у свануће).  
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2. покр. врста дечије игре у којој играчи 

скачу на једној нози.  

петлићи, петлића и петлићи, -ића ијек. 

пјетлићи, пјетлића и пјетлићи, -ића м мн. у 

загонеци, о пет прстију на нози.  

петнаестори, -е, -а мн. бројни придев према 

основном броју петнаест који се 

употребљава уз именице које имају само 

облике множине или означавају пар: ~ 

чарапе.  

петњача ж (обично у мн.) покр. потпетица 

на опанку, опанцима.  

петори, -е, -а мн. бројни придев према 

основном броју пет који се употребљава уз 

именице које имају само облике множине 

или означавају пар: ~ кола, ~ панталоне, ~ 

ципеле.  

петорци м мн. петоро близанаца.  

петродолар м (обично у мн.) банк. долар 

чија је вредносна подлога нафта на Блиском 

истоку.  

петунија ж бот. у мн.: род украсних биљака 

с лековитим, мирисним цветовима 

различите боје Petunia (у јд.: украсна биљка 

из тога рода).  

пећинарка ж зоол. у мн.: врста риба 

неразвијених очију које живе у мрачним 

пећинама Северне Америке Amblyopsidae (у 

јд.: таква риба).  

печа ж (обично мн.) назив за мрље које по 

човеку пред смрт излазе.  

печат м (обично у мн.) мрља која избије на 

лицу или по телу, флека (обично као 

последица узбуђења).  

печурка ж бот. у мн.: породица гљива 

Agaricaceae (у јд.: таква гљива).  

пијавица ж зоол. у мн.: група таквих 

глиста Hirundinidae (у јд.: таква глиста). 

пијанци м мн. покр. врста колача. 

пијукавке ж мн. (јд. пијукавка) зоол. в. 

вивци Charadriidae. 

пиктије ж мн. кув. охлађен и згуснут сок у 

дрхтавом стању од искуваног меса и 

костију, хладетина, дрхталица, паче.  

пингвин, -ина м нем. зоол. у мн.: род 

морских, пре свега поларних птица кратких, 

закржљалих крила које не могу да лете, али 

вешто пливају Impennes (у јд.: таква 

птица).  

пињоли м мн. (јд. пињол, -ола) бот. семенке 

пиније. 

пипак, пипка м зоол. (обично у мн.) 

издужен, покретљив, танак израштај на 

телу неких инсеката и мекушаца, који 

служи као орган за пипање, хватање или 

дисање, тицало.  

пипе ж мн. (јд. пипа) зоол. група ситних 

тврдокрилаца издужене главе у облику 

сурле или рилице, риличари, жишци 

Curculionidae. 

Пипери м мн. племе у Црној Гори. 

пиплићи м мн. покр. в. пилићи.  

Пиринеји м мн. планински венац на 

југозападу Европе. 

пироксени м мн. (јд. пироксен, -ена) мин. 

силикати магнезија, железа, калцијума 

(налазе се најчешће у саставу еруптивних 

стена). 

пирошке ж мн. (јд. пирошка) и пирошки, -

ожака м мн. (јд. пирожак, -ошка) рус. 

уштипци пуњени сланим надевом. 

писачићи м мн. дијал. мрље од вина.  

писмена, -мена с мн. слова. 

питије, питија ж мн. в. пиктије. 

питуљица ж (обично у мн.) врста 

уштипка, крофне пуњене сиром или 

пекмезом.  

пихтије, пихтија ж мн. в. пиктије. 

пишкота ж (обично у мн.) врста сувог 

колача, бисквит (за бебе, малу децу).  
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пишталица ж зоол. у мн.: род птица 

сличних ластама, чиопе Cypselidae (у јд.: 

птица из тога рода, чиопа).  

плави м мн. (у именичкој служби) 1. играчи 

југословенске репрезентације.  

2. играчи загребачког Динама.  

3. играчи подгоричке Будућности. 

плавци м мн. (јд. плавац) зоол. породица 

малих дневних лептира (мужјаци живих 

боја, а женке тамносмеђе Lycaena. 

плакавица ж мн. етн. по белу црно што се 

по дну рукава метне, као знак велике 

жалости. 

пласа ж мн. в. пега (4). 

пластиди м мн. грч. биол. живи делови 

биљне ћелије који представљају типичне 

диференцијације протоплазме.  

платница ж мн. брод. дрвене даске оплате 

или палубе брода. 

плашташ, -аша и плаштењак, -ака м зоол. 

у мн.: морски мекушци којима је тело 

омотано плаштом од нарочите материје 

сличне целулози Tunicata (у јд.: такав 

мекушац).  

плебејац, -јца м лат. ист. (обично у мн.) а. 

припадник простог народа, пучанин (у 

феудалном, буржоаском друштву); супр. 

племић. б. припадник нижег слоја 

становништва, без икаквих политичких 

права (у староме Риму); супр. патриције.  

плевица ијек. пљевица ж (обично мн.) бот. 

листићи који заштићују унутрашње делове 

цвета glumae. 

плевичице ијек. пљевичице ж мн. бот. два 

мала листића који при цветању набубре и 

размакну плевице. 

Плејаде ж мн. грч. сазвежђе на северном 

небу, Влашићи.  

плесан, -сни ж и ређе плесан, -сна м ијек. 

плијесан, -сни ж ређе -сна м мн. бот. врста 

гљива које живе већином на органским 

подлогама или као паразити и изазивају 

различите биљне болести Mucoraceae. 

плетиља и плетиља ж мн. зоол. породица 

птица лепих боја из реда врапчарки које 

плету гнезда у облику цеви, боца, лопте и 

сл. Ploceide. 

плећа, плећа с мн. = плећи горњи део леђа 

између врата и руку. 

плећанца с мн. дем. и хип. од плећа. 

плећи, плећи (и плећију) ж мн. = плећа.  

пливачица ж зоол. у мн.: птице које имају 

тело подешено за пливање (у јд.: таква 

птица).  

плиска ж зоол. у мн.: род птица певачица 

дуга репа који је непрекидно у покрету, 

пастирице Motacillidae (у јд.: таква птица).  

пловка ж (обично мн. пловке, пловака) в. 

плојка (1). 

пловуша ж зоол. у мн.: птице које имају на 

ногама кожице, опне за пливање Natatores (у 

јд.: таква птица).  

плодвари и плодваши м мн. зоол. сисари 

који имају плодву Monodelphia.  

плодождерац, -ерца м зоол. у мн.: врста 

нетопира који се хране плодовима 

Megachiroptera (у јд.: таква животиња). 

плоснатице и плоснатице ж мн. зоол. 

породица риба коштуњача плоснатог типа 

које бочном страном леже на морском дну 

Pleuronectidae.  

плочара ж мн. зоол. врста морских риба 

Ostraciontidae. 

плоче ж мн. зоол. тврде, покретљиве 

коштане љуске које заштићују тело неких 

животиња (риба, гуштера, змија). 

Плоче ж мн. градић у Хрватској.  

плочица ж (обично у мн.) украсна 

керамичка или од другог материјала 

израђена облога за зидове (купатила) или 

поплочавање подова (нпр. у кухињи) и др.  

плошњаци м мн. (јд. плошњак) зоол. 1. 

породица нижих црва, сплоштеног, 

издуженог, ређе овалног тела, плоснате 

глисте Platyhelminthes. 
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2. породица барских пужева сплоштене 

спиралне љуштуре Limnaeidae. 

Плужине ж мн. насеље у Црној Гори. 

плундре ж мн. нем. широке панталоне с 

дугмадима, без каиша, димије.  

плутонити м мн. геол. дубинске еруптивне 

стене.  

плућа, плућа с мн. (ретко у јд. плуће) анат. 

парни орган за дисање, плућна крила.  

плућаш, -аша м зоол. 1. у мн.: врста 

пужева који имају плућне органе у облику 

крвних жила Pulmonata (у јд.: пуж из те 

врсте). 2. у мн.: врста риба које могу дуго 

да живе ван воде јер улогу плућа преузима 

мехур (у јд.: таква риба).  

плућица ж и плућица с мн. 1. дем. од 

плућа. 

2. кув. јело припремљено од животињских 

плућа. 

плућњаци м мн. зоол. в. плућаши.  

пљевичице ж мн. бот. два мала листића 

који при цветању набубре и размакну 

плевице. 

Пљевља с мн. град на северу Црне Горе. 

пљоснатица и пљоснатица ж зоол. у мн.: 

породица риба коштуњача пљоснатог 

облика, које бочном страном леже на 

морском дну Pleuronectidae (у јд.: таква 

риба).  

пљускавица ж (обично мн.) мед. пљускача. 

пљускаче ж мн. мед. покр. некакве красте.  

пљуске, пљусака ж мн. пљускаче (2).  

повије ж мн. место повише носа где се 

састају обрве. 

повоје ж мн. покр. пелене.  

поворкаши м мн. (јд. поворкаш, -аша) зоол. 

врста лептира. 

повраци, повратака м мн. покр. касно после 

подне кад се стока враћа с паше.  

поврте ж мн. покр. две криве дашчице на 

јарму.  

погачар, -а и погачар, -ара м (обично мн.) 

онај који иде у походе невести (првенствено 

члан породице) носећи дарове (погачу и др.). 

погачица ж (обично мн.) врста колача 

округла облика, од теста помешаног са 

сиром, чварцима и сл. и печеног у пећници. 

погревци ијек. погријевци, погревака м мн. 

подгревци. 

погузијељи м мн. шаљ. и покр. похођани 

(2). 

под и под м (обично мн.) равне или слабо 

нагнуте веће или мање површине које се 

често терасасто дижу уздуж планинских 

стрмина.  

подани, -на м мн. покр. в. поданици.  

подвиг и подвиг м (обично мн.) 

пустоловине, несташлуци.  

подворе м мн. два коца што се на њима 

носе навиљци, сенско коље. 

подгревци ијек. подгријевци, подгревака м 

мн. оно што се подгрева (нпр. охлађени 

остаци јела). 

подложине ж мн. покр. в. подношка (1).  

подложнице ж мн. покр. две дашчице 

ткалачког стана, разбоја на којима ноге 

стоје.  

подложници м мн. в. подношка (1).  

подложњаци, -ака м мн. покр. в. подношка 

(1). 

Подлугови м мн. место у БиХ. 

подножи ж мн. в. подношка (1).  

подноктица ж мед. (обично мн.) в. 

заноктица (в).  

подношка ж (ген. мн. подножака) (обично 

мн.) направа, папучица која се притискује 

ногама да се покрене каква машина. 

подочићи м мн. модри колути под очима. 
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подочњак м (обично мн. -аци) обично 

наборан и често таман колут под очима. 

подстришци, -ижака м мн. остаци вуне у 

острижене овце. 

подужице ж мн. мањи дугови.  

подушице ж мн. мед. прилепчива, заразна 

болест у гркљану diphtheritis. 

подушница ж (обично у мн.) 1. анат. 

пљувачна жлезда која се налази испод ушне 

шкољке у облику потковице glandula parotis. 

2. мед. в. заушке. 

позајменици, -ика м мн. фолкл. снежни 

дани на крају марта или у почетку априла, 

бабини јарци (козлићи, укови). 

позајмници м мн. позајменици.  

познанства с мн. круг познаника, знанци.  

појам и појам, -јма м (обично мн.) 

схватања, погледи, назори на што.  

појаснице ж мн. зоол. појасасте лутке 

неких инсеката.  

поједини, -а, -о мн. некоји, неки, не сви.  

покајница ж мн. жене које на погребу и у 

одређене дане наричу за покојником. 

покладе, поклада ж мн. 1. а. у католика 

време од Св. трију краљева (6. I) до почетка 

коризме (Пепелнице), праћено маскарадама, 

плесовима и играма, месопуст, месојеђе, 

карневал. б. последњи дан уочи коризме, 

покладни уторак, фашник. 

2. у православној цркви дан уочи поста: 

Беле ~, Божићње ~. 

поклади м мн. в. покладе.  

покрилци, -лаца м мн. и покриље с предњи 

пар крила у инсеката која покривају задњи 

пар elytra. 

покумпорт м (обично мн.) нем. покр. 

бакенбард. 

полдери, полдера м мн. хол. плодни делови 

копна који су нижи од морске површине. 

полигаче ж мн. зоол. ред риба којима тело 

има облик плоче или ромба, по боји су 

прилагођене морском дну, где се често 

закопају у песак Batoidea.  

полип м грч. зоол. мн. организми у мору 

цеваста облика који су већином једним 

крајем прирасли за тврду подлогу, а на 

другом слободном крају имају усни отвор с 

пипцима за хватање плена polypus. 

полукрилци м мн. (јд. полукрилац, -лца) 

зоол. врста инсеката са закржљалим 

крилима Heteroptera. 

полукукци, -укукаца м мн. (јд. полукукац, -

кца) зоол. ситни слепи кукци без пипака, 

тицала, полуинсекти. 

полумајмун м зоол. у мн.: животињска 

група блиска мајмунима, обично веће главе, 

крупних очију и дугог репа која живи no 

дрвећу. Prosimiae (у јд.: таква животиња). 

полутабанаши м мн. (јд. полутабанаш) 

зоол. сисари који газе половином табана 

(нпр. куне) Semiplantigrada.  

полуципела ж (обично мн.) ципела с 

кратким ниским горњим деловима.  

получарапа ж (обично мн.) ниска чарапа.  

получарапица ж (обично у мн.) дем. од 

получарапа.  

Пољица с мн. област у средњој Далмацији.  

пољњаче ж мн. бот. пољске гљиве и јагоде. 

помије и помије ж мн. прљава, нечиста 

вода од прања кухињског посуђа с остацима 

од јела.  

поморчице ж мн. зоол. врста отровних 

змија које живе у мору Hydrophiinae.  

помоћница ж мн. бот. породица биљака са 

цветовима састављеним од по 5 латица и 

венчића у чашици и по 5 прашника и 

тучкова, у коју спадају кромпир, парадајз, 

паприка, дуван и др. Solanaceae.  

помракуше ж мн. зоол. ноћне птице, сличне 

ластавицама Caprimulgidae. 

пондерабилије ж мн. лат. 1. ствари којима 

се може мерити тежина.  
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2. чиниоци који се могу унапред предвидети 

и проценити или подвргнути мерењу. 

Поникве ж мн. аеродром близу Ужица. 

поплавица ж мн. барице, локвице које 

настану после јаче кише.  

попречноусте ж мн. зоол. врста грабљивих 

морских риба с попречним устима, морски 

пси Plagiostomata, Selachia.  

попци, попаца м мн. (јд. попац, -пца и 

попак, -пка) м зоол. инсекти, кукци 

здепаста тела и крупне главе који зричу 

трљајући предња крила једно о друго, 

цврчци, штурци, зрикавци Gryllidae: кућни 

~, пољски ~. 

пора ж грч. (обично мн.) анат. ситни отвор 

знојних жлезда на површини коже. 

пораменице ж мн. траке које иду преко 

рамена и држе чакшире, памталоне. 

поредници, -ика м мн. грешка у ткању кад 

се у брдо уведу две жице место једне, или 

кад се прекине једна жица, близни. 

порцуланке ж мн. зоол. врста морских 

шкољки с глатком белом кућицом 

Cypraeidae.  

посије, посија ж мн. мекиње. 

поситнице ж мн. покр. ситније ствари 

потребне у кући.  

последњи ијек. посљедњи, -а, -е мн.(у 

именичкој служби) наследници, потомци. 

постол, -ола м и постола ж (обично мн.) 

ципела.  

постришци, -ижака м мн. в. подстришци.  

постружице ж мн. покр. остаци теста који 

се постружу.  

постула ж (обично мн.) покр. лака плитка 

ципела.  

потанкост и потанкост, -ости ж (обично 

мн.) ситна, најситнија појединост, 

подробност, детаљ.  

потега ж (обично мн.) потпасач којим се 

утеже килав човек.  

потез и потез м (обично мн.) црте које дају 

карактеристични изглед лицу; покрет, 

гест. 

потешкоћа ж (обично у мн.) сметња, 

препрека, проблем: мучити се са 

потешкоћама. 

поткисли ж мн. покр. влажни и црни 

крајеви на месту где је вода опала.  

потколеначе и потколеначе ијек. 

поткољеначе и поткољеначе ж мн. део 

народне ношње који се навлачи на ногу под 

коленом.  

потколенице и потколенице ж мн. 

потколеначе.  

потколенке и потколенке ијек. 

поткољенке и поткољенке ж мн. 

потколеначе.  

поткорњак м зоол. у мн:. ситни 

тврдокрилци који живе под кором дрвета 

или у дрвету где буше ходнике Ipidae, 

Scolytidae (у јд.: такав инсект). 

потомак, -омка и потомак, -мка м (обично 

мн.) људи будућих поколења према староме.  

потрагуша ж мн. нар. мед. оспице које по 

болеснику изиђу пошто су се прве већ 

осушиле exanthema postumum.  

потребица ж мн. ситне потребне ствари.  

потрепштина ж (обично мн.) 1. потреба, 

тежња, жеља за остварењем неког циља.  

2. потреба, оно што је потребно, потребна 

ствар.  

потркушице ж мн. ситне безначајне 

ствари, ситнице. 

потркушци м мн. (јд. потркушац) зоол. 

животињице које тек што изиђу из јајета 

живахно трче.  

потрци, -трка (јд. потрк) м мн. зоол. крупне 

птице мочварице сродне ждраловима, јаких 

ногу, одличне тркачице, дропље Oididae. 

потрчице, -ица ж мн. ситне ствари, ситни, 

неважни послови. 
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потчињен, -а, -о (у имен. служби, одр., 

обично у мн.) а. службена особа која је 

подређена вишем no чину. б. онај који je у 

подјармљеном положају.  

пофезне ж мн. нем. варв. а. кришке белог 

хлеба намочене у млеко и јаја и пржене на 

масти. б. мозгом пуњено печено тесто. 

похве и похви ж мн. покр. каиш провучен 

коњу испод репа и причвршћен за самар или 

седло, подрепина, кускун. 

походе ж мн. и походи м мн. а. поход (2): 

ићи, доћи у походе. б. посећивање које род 

чини невести први пут по удаји. 

похођанин м (само мн.) они који иду у 

походе невести с даровима убрзо после 

свадбе.  

пошурица ж (обично мн.) 1. ситна шала, 

пошалица, доскочица. 

2. ситна ствар у кући, ситница. 

пошурлије ж мн. пошурица (2).  

прабичаши м мн. (јд. прабичаш, -аша) зоол. 

врста праживотиња. 

правилеђа с мн. нар. старе књиге, књиге 

староставне.  

правило с (обично мн.) збирка, зборник 

каквих прописа, уредаба који одређују начин 

и поступак у чему: правила игре, правила 

рвања, правила за турнире.  

правица и правица ж (обично у мн.) 

повластица законом зајамчена, право. 

право с (обично мн.) скуп овлашћења, скуп 

стечених повластица.  

праводоземац, -мца м зоол. у мн:. 

четвороножни кичмењаци из карбона, 

слични даждевњаку, изумрли у тријасу 

Stegocephali (у јд.: такав кичмењак). 

правокрилац, -илца м зоол. у мн:. род 

инсеката са два пара крила, од којих су 

предња чврста и не крећу се при летењу 

(богомољке, скакавци) Orthoptera (у јд:. 

такав инсект). 

праживотиња ж зоол. у мн:. једноћелијске 

животиње видљиве само микроскопом које 

се покрећу бичевима, трепљама или 

псеудоподијама Protozoa (у јд.: таква 

животиња). 

празник м мн. време у које се прекида рад у 

школама ради одмора ученика, распуст. 

праинсек а т, -кта м зоол. у мн.: 

најпримитивнији род инсеката, без крила и 

слабо развијених очију, пракукци Apterygota 

(у јд.: такав инсект). 

пракичмењак м зоол. у мн:. род животиња 

који уместо кичме имају хорду Provertebrata 

Chordonia (у јд:. таква животиња). 

пракрилац, -лца м зоол. у мн.: род 

инсеката самрежастим крилима Archiptera, 

Pseudoneuroptera (у јд.: таква животиња). 

пракукци м мн. (јд. пракукац, -кца) зоол. в. 

праинсекти. 

праљуди м мн. од прачовек.  

праљускар м зоол. у мн.: првобитни 

љускари из давних геолошких периода 

Palaeostraca, Aspidonia (у јд.: таква 

животиња). 

праменари м мн. (јд. праменар) зоол. род 

инсеката с праменовима жутих длака на 

затку Lomechusa. 

пранге ж мн. (ређе јд. пранга) тур. негве, 

окови, путо. 

прапорац, -орца м (обично у мн.) 1. шупља 

метална лоптица с металном куглицом 

унутра која при потресању звецка. 

2. фиг. а. неко или нешто у чему нема 

унутрашње снаге, нешто намештено, 

празно, без вредности. б. пеј. онај који је 

некоме покоран, подложан. в. пеј. 

одликовање. 

3. мн. музички инструмент турског порекла 

с већим бројем звечки на штапу или на 

кожи. 

прасићи м мн. прасад. 

прасици м мн. покр. в. прасићи.  
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Праславени и Праславени (јд. Праславен, -

а и Праславен, -ена) м мн. = Прасловени 

славенски преци у време скупног, 

заједничког живота у прадомовини. 

Прасловени и Прасловени (јд. Прасловен, 

-а и Прасловен, -ена) м мн. = Праславени. 

праће ж мн. 1. ужад с једне и друге стране 

самара којим се веже терет. 

2. мор. конопци којима се управља једрима. 

прашчићи м мн. мед. покр. отечене вратне 

жлезде (на туберкулозној или другој каквој 

основи), гуке scrofulae.  

првина и првина ж (обично мн.) први рад, 

прво дело.  

превртачице ж мн. зоол. бубе из реда 

корњаша Elateridae.  

прегаљ, -гља м (зоол. у мн.: врло 

распрострањени паразитски зглавкари који 

живе на биљкама и животињама, сиру и 

сл., гриње Acarina (у јд.: такав зглавкар). 

преговор м (обично у мн.) размена 

мишљења о каквој заједничкој ствари. 

прегризи м мн. трбобоља, колика. 

прегризли м мн. порођајни болови.  

преци, предака м мн. биљне, животињске 

врсте које су живеле давно пре садашњега 

времена. 

предлог м лингв. у мн.: несамостална, 

непроменљива, помоћна врста речи које 

стоје испред одређених падежних облика 

самосталних речи чинећи с њима 

предложно-падежну синтагму и 

означавајући њихов однос према другим 

речима у реченици или га прецизирајући (у 

јд.: таква реч): из куће, у кућу пред кућом, 

од куће, на кући, над кућом, са куће. 

предњошкржњак, -ака м зоол. у мн.: 

пужеви који живе у мору (ређе слаткој 

води) и дишу шкргама Protobranchia (у јд.: 

такав пуж). 

пређи м мн. крвни рођаци, сродници по 

очевој и материној линији у прошлости, 

преци. 

преживар, -ара и преживач, -ача м зоол. у 

мн.: сисари из реда папкара и копитара, 

који преживају храну Artiodactyla ruminantia 

(у јд.: такав сисар). 

презимари м мн. (јд. презимар, -ара) 

животиње које проведу зиму у спавању 

(делимично или потпуно). 

презиозе ж мн. фр. драгоцености, 

скупоцени педмети. 

презле ж мн. мрвице од осушеног и 

самлевеног хлеба. 

прекораменице и прекораменице ж мн. 

две чврсто спојене траке од какве тканине 

или гуме, пребачене преко рамена да држе 

панталоне, нараменице. 

прелац, -лца м зоол. у мн.: род лептира чије 

гусенице преду чауре помоћу жлезда у усној 

дупљи: смреков ~ Lymantria monacha, дудов 

~ Bombyx mori, крушков ~ Saturnia pyri (у 

јд.: такав лептир). 

прелиминари м мн. фр. привремени уговор 

о миру (пре склапања правог уговора).  

преље и преље ж мн. 1. зоол. прелци. 

2. мит. богиње судбине које преду пређу 

живота, Парке. 

препона ж (обично мн.) анат. гранични 

предео, бразда што спреда дели труп од 

бутине, слабине regio inguinalis.  

препони м мн. врста великих удица. 

прерогатив, -ива м и прерогатива ж 

(обично у мн.) лат. правн. посебно, 

искључиво право неког државног органа или 

особе с високим положајем у државној 

управи.  

преслица ж бот. у мн.: породица биљака 

Equisetaceae (у јд.: таква биљка). 

преуставци, -вака м мн. покр. други дан по 

крсном имену. 
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преференцијал, -ала м (обично мн.) лат. 

уговор између двеју држава којим једна 

другој дају олакшице, повластице у 

трговачкој размени, повлашћена тарифа. 

прециозе ж мн. фр. драгоцености, 

скупоцени предмети. 

пречавине ж мн. покр. плитка сељачка 

обућа којој је горњи део испречен, 

испреплетан уским кожним каишићима. 

пречњак ијек. пријечњак м (обично мн.) 

од закланога јагњета одрезана нога којом 

се, при печењу, затвара отвор на трбуху, 

запонац.  

приганица ж (обично мн.) а. пригано јело 

од јаја и брашна. б. лепиња; уштипци.  

приглавак и приглавак, -авка м (обично 

мн.) врста плетене чарапе која покрива 

стопало до глежња. 

придев ијек. придјев м лингв. у мн.: вpcma 

несамосталних променљивих речи којима се 

исказују особине бића, предмета, појава и 

др., различити односи међу њима, као и 

материју од које је нешто направљено, од 

чега се нешто састоји (у јд.: таква реч).  

придошао, -шла, -о (у им. служби, одр. 

придошли, обично у мн.) м (ж) 

дошљак(иња), придошлица.  

прилика ж 1. мн. услови живота, 

околности. 

2. (обично мн. уз атрибут свети) слике 

светаца и светица. 

3. (често у мн.) изглед, надања, могућности 

у извршење, остварење чега у будућности. 

Прилике ж мн. насеље у Србији у општини 

Ивањица. 

примат, -ата м лат. у мн.: ред сисара којем 

припада човек заједно са мајмунима и 

полумајмунима (у јд.: сисар из тогареда). 

приноси м мн. покр. порођајни болови. 

припојасница ж (обично мн.) појас у којем 

се налазе патроне, фишеклија.  

припоне ж мн. пом. јаки конопци или 

челична ужад која држе јарболе у њиховом 

положају. 

присни, -е, -а мн. (одр. присни и присни) (у 

именичкој служби) рођаци, сродници. 

присутан, -тна, -тно мн. (у именичкој 

служби) они који су присутни, присутници.  

приче ж мн. гласине, вести, већином 

невероватне или неистините, 

измишљотине.  

приче ж мн. нем. дрвена клупа, лежај од 

дасака.  

прична ж (обично у мн.) приче.  

прња ж (обично мн.) 1. а. дроњак, изношена 

одећа, изношено рубље, стареж, старудија. 

б. пеј. одећа. 

2. фиг. а. сиромаси, сиротиња. б. нечастан, 

непоштен, морално пропао човек. в. нешто 

ништавно, мале или никакве вредности. 

прњак, -њка м (обично мн. прњци, ген. 

прњака) 1. прња. 

2. пеј. прња (2в). 

пробади м и ж мн. мед. оштри болови у 

облику пробадања, протисли.  

пробод и пробод м (обично мн.) пробадање, 

пробади.  

провалина ж (обично мн.) развалина, 

рушевина.  

провитамин, -ина м биол. у мн.: материје 

из којих се у организму живих бића стварају 

витамини (у јд.: таква материја). 

прогнати м мн. (јд. прогнат, -ата) грч. 

антроп. људи у којих су вилице јаче истурене 

напред а зуби у њима косо усађени. 

продук а т, -кта м лат. (обично мн.) 

прехрамбени артикли, животне намирнице: 

млечни продукти, прехрамбени продукти.  

прозеби м мн. смрзавање појединих делова 

тела које изазива мехуре и ране на кожи.  

прозорци м мн. наочаре. 
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производ м (обично мн.) животне, 

живежне намирнице: аграрни, млечни, 

прехрамбени, сточарски производи.  

прокула ж (обично мн.) лат. бот. а. врста 

купуса која се не главича Brassica oleracea 

cymosa. б. врста карфиола. 

прокулица ж (обично мн.) дем. од прокула, 

прокула.  

прокуративе ж мн. тал. палате у Венецијии 

што затварају трг св. Марка у којој су 

становали највиши државни функционери, 

прокуратори.  

пролетуше ж мн. покр. астр. већи број 

малих метеора за које се чини да извиру из 

исте тачке на небеском своду, метеорски 

ројеви или потоци. 

пролизине ж мн. а. места у реци где се 

вода не замрзне. б. ведрине међу облацима. 

в. излизана места на оделу. 

проминцле ж нем. врста бомбона с укусом 

метвице. 

пропилеје ж мн. и пропилеји м мн. грч. 

архит. монументално предворје или 

прилазни тремови који воде до грађевине 

репрезентативног карактера (према имену 

таквих тремова који су у старој Атини 

водили ка Акропољу). 

пропис и пропис м (обично мн.) начела, 

принципи, уредбе које одређују ред, поредак, 

поступак и служе као руководство при 

вршењу чега: друштвени, међународни, 

дисциплински, законски прописи, гажење 

прописа.  

пропозиције ж лат. мн. скуп услова у неком 

такмичењу, натјецању.  

прорези и прорези м мн. додаци на крилила 

аероплана који му дају већу стабилност.  

просади м мн. покр. пробади, протисли.  

простице ж мн. просте, једноструке мреже 

стајаћице за лов морских риба, које се 

пливајући заплећу у мрежина оканца.  

просторије ж мн. простор, неограничена, 

протегнутост, растојање у свима 

димензијама и правцима.  

прострел м мн. бот. биљна породица 

Gentianaceae. 

протеазе ж мн. хем. ензими који у организму 

разграђују беланчевине на аминокиселине. 

протеиди м мн. (јд. протеид, -ида) грч. 

биол. сложена беланчевина, спојена са 

другим материјама. 

протеини м мн. (јд. протеин, -ина) грч. 

биол. чисте, елементарне беланчевине 

(поред масти и угљених хидрата 

најважнија храна у организму). 

протисли ж мн. пробади. 

протисци, -сака м мн. в. пробади.  

протозое и протозое ж мн. зоол. најнижи 

једноћелијски, једностанични животињски 

организми, праживотиње.  

протуберанца и протуберанција ж лат. мн. 

астр. ужарени црвенкасти млазови око 

Сунца за време помрачења. 

прпоруша и прпоруша ж (обично мн.) етн. 

један од момака који, увијени у грање и 

лишће, за време суше, ходају селом певајући 

песме да измоле кишу. 

прса, прса с мн. = прси 1. а. предњи део 

тела од врата до трбуха, груди. б. тај део 

тела као седиште плућа и срца: дисати 

пуним прсима. 

2. дојке. 

3. део кошуље који покрива прса.  

прси, прси и прсију ж мн. = прса.  

прскотина ж (обично мн.) прсак, капље које 

се разлете кад се млаз течности баци, кад 

се удари или пљесне по води или кад млаз 

падне на нешто тврдо. 

прснице ж мн. архит. дрвена зидна облога. 

прсташ м зоол. у мн.: сисари који ступају, 

ходају само прстима (мачка, пас итд.) 

Digitigrada (у јд.: такав сисар).  
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прстенаш, -аша м зоол. у мн.: породица 

гуштера змијолика тела које је покривено 

чврстим кожним покровом са прстенастим 

браздама Amphisbaenidae (у јд.: такав 

гуштер). 

пруга ж (обично мн.) шаре (уже или шире) 

у облику црта, линија.  

пругла с мн. покр. гвожђе којим се 

растеже платно кад се тка.  

прутови м мн. заст. казна ударањем таквим 

шибама. 

прце ж мн. а. крпе. б. ћилим од крпа, крпара. 

пршилице ж мн. зоол. породица великих 

мува из реда двокрилаца Syrphidae.  

птић м фиг. (обично мн.) дете, питомац, 

васпитаник.  

птица ж зоол. мн. разред таквих кичмењака 

у систематици животиња Aves: птице 

грабљивице, птице селице, птице штакаре.  

пуваре ж мн. покр. кукурузна зрна која у 

кокању не испуцају, него се испеку.  

пузавац м 1. мн. зоол. а. врста змијастих 

гуштера Anguidae. б. птице које се пењу, 

пужу уз дрво и стене Certhiidae.  

2. мн. бот. биљна породица трајно зелена, 

са много подврста  

пузавица ж зоол. мн. покр. ситне морске 

рибе пузаве, клизаве површине.  

пузалице ж мн. зоол. врста птица које 

пужу уз дрво.  

пузаши м мн. зоол. врста змијоликих 

гуштера ваљкаста тела и закржљалих 

удова Anguimorpha.  

пулија ж тур. мн. ситпи шарени папирићи 

који се бацају на забавама. 

пумперице ж мн. нем. широке и под 

коленима стегнуте панталоне.  

пумпхлаче и пумпхозне ж мн. варв. 

пумперице. 

пунишаке, -ака ж мн. карт. игра карата.  

пупавац, -авца м зоол. мн. породица таквих 

птица Upupidae.  

пурићи м супл. мн. за пуре. 

пустине ж мн. покр. облога у облику 

јастучница која се меће на јарам да се 

воловима заштити врат.  

пут, пута м (инстр. путем и путом; мн. 

путови и путеви; песн. пути) (обично мн.) 

анат. орган у облику канала којим се врши 

каква физиолошка функција.  

путе ж мн. путо, спона, веза. 

путине ж мн. покр. (и у вези: путине и 

рутине) беспослице, мале ствари, ништа.  

путница ж мн. зоол. птице које путују.  

пута с мн. споне (већином гвоздене) којима 

се осуђеницима спутавају ноге или руке, 

букагије, негве, окови.  

пуфер м енгл. мн. хем. мешавина хемијских 

супстанција које имају способност да се 

одупру промени хемијских реакција оне 

средине у којој се налазе.  

пухара ж бот. лоптаста печурка која се 

распада у прах кад остари Lycoperdon; y 

мн.: породица таквих печурака 

Gasteromycetes. 

пухаре ж мн. широке панталоне, чакшире; 

димије.  

пуцавци м мн. бот. плодови који се 

отварају, пуцају при сазревању. 

пуцаница и пуцанка ж (обично мн.) покр. 

кокица попрженог кукурузног зрна.  

пуч ж (обично мн.) ситне рупице на лишћу 

помоћу којих се врши транспирација.  

пчеларица ж зоол. у мн. род птица које се 

хране пчелама и другим инсектима 

Meropidae (у јд.: таква птица). 

Р  

равнокрилац, -илца м зоол. у мн.: род 

инсеката са два пара крила, од којих су 

предња чврста и не крећу се при летењу, 

правокрилци (у јд.: такав инсект).  
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рагаде ж мн. грч. болне и крваве пукотине 

на тврдој и сувој кожи (најчешће на 

табанима и длановима) rhagades.  

радикали, -ала м мн. (јд. радикал, -ала) лат. 

1. пол. а. присталице одлучних мера, 

коренитих промена. б. припадници, 

присталице, чланови Радикалне странке.  

2. хем. група атома која се понаша као 

један елеменат и која непромењена пролази 

кроз низ хемијских реакција, али, већином, 

није у стању да постоји самостално. 

радиоларије ж мн. зоол. морске 

праживотиње зракастог тела које луче 

љуштуре од силицијума, зракаши Radiolaria. 

радионуклид, -ида м хем. (обично у мн.) 

радиоактивни елеменат. 

радио-таласи м мн. електромагнетни 

таласи који служеза пренос сигналаурадио-

техници (у јд.: такав талас). 

ража и ража ж зоол. y мн:. породица 

грабљивих риба хрскавичњача Rajidae, са 

спљоштеним телом у облику ромба (у јд:. 

риба из me породице).  

ражањ, -жња м зоол. у мн.: породица 

барских птица родарица дугих ногу, врата и 

кљуна (у јд.: таква птица).  

ражњићи м мн. кув. врста јела од мањих 

комада меса нанизаних на дрвени или 

метални штапић и испечених на жару, на 

роштиљу; у јд.: такав комадић меса. 

развалина ж (обично у мн.) а. остаци 

каквог порушеног грађевинског објекта, 

рушевине: развалине града, развалине цркве, 

развалине моста.  

развилашени, -е,,-а мн. који се разилазе и 

уздижу попут кракова, парожака на 

вилама.  

разљуди м супл. мн. од рашчовек.  

размер ијек. размјер м и размера ијек. 

размјера ж (обично у мн.) а. мера, 

количина. б. просторна величина, 

простирање, димензије. 

разни, -а, -о (обично у мн.) кад се указује да 

се нешто јавља у неодређеном броју, да су у 

питању више неодређених појмова. 

разнокрилац, -илца м зоол. у мн.: породица 

инсеката, паразита Heteroptera са 

неједнаким крилима и рилцем за сисање 

крви, стенице (у јд.: такав инсект).  

рајтхозне ж мн. нем. варв. јахаће чакшире, 

јахаће панталоне.  

рајчица ж зоол. у мн.: породица егзотичних 

птица певачица јарко обојеног перја, рајске 

птице Paradiseidae (у јд.: таква птица).  

рак м зоол. a. y мн.: разред чланконожаца, 

зглавкара, за које су карактеристичне 

рачвасте ножице и сраслост грудног дела 

тела с главом, љускари Crustacea ( у јд.: 

такав зглавкар). 

ракље, -каља ж мн. (ретко јд.) одсечена 

рачваста грана, рачваст комад дрвета; оно 

што се рачва, што има краке.  

ракушац, -ушца м зоол. у мн.: велика група 

малих морских и слатководних ракова, без 

оклопа Amphipoda (у јд.: рак из me групе). 

раље, раља ж мн. вилице заједно с отвором 

уста (обично великим животињским), 

чељуст. 

раменица ж (обично у мн.) држачи 

панталона који се пребацују преко рамена, 

нараменице. 

раменоножац, -ошца м зоол. у мн.: морски 

бескичмењаци Brachiopoda којима је тело 

сакривено у две неједнаке љуштуре који 

живе на једном месту причвршћени за какву 

стену (у јд.: такав бескичмењак). 

рас м (обично мн.) бот. покр. унутрашње 

ткиво стабла, дебла.  

расове ж мн. покр. в. расохе.  

расоје ж мн. покр. ручице од плуга.  

расохе, расоха ж мн. (ређе јд.) покр. рачве, 

рашље; виле.  

растафаријанци м мн. припадници 

растафаријанизма, религиозно-политичког 
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покрета који слави преминулог етиопског 

цара Хаиле Селасија. 

рачва ж (обично у мн.) дрво са двокраким 

горњим делом; оно што се шири у два 

крака, у две гране; исп. ракље, рашље.  

рачвица ж (обично у мн.) дем. од рачва.  

рачун, -уна м (обично у мн.) спор, 

размирица; заједнички посао.  

рашље, рашаља ж мн. 1. ракље, рачве. 

2. рачваста мешалица. 

рашљице, -љица ж мн. дем. од рашље.  

рђа, рђе ж (дат. рђи и рђи, ак. рђу, вок. рђо; 

мн. ном. и ак. рђе, ген. рђа) зоол. у мн.: 

систематски назив за род гљива Uredineae 

(у јд.: таква гљива).  

реалије и реалије ж мн. стварност 

(стварне чињенице, стварне науке, стварно 

знање).  

реалитети, -ета м мн. непокретно имање, 

некретнине. 

ребарца, ребараца с мн. кув. врста јела, 

котлет. 

ребра с мн. јело од ребара заклане 

животиње.  

ребраш, -аша м зоол. у мн.: врста 

планктонских морских животиња, сродне 

дупљарима и пљоснатим глистама, 

реброноша Ctenophora (у јд.: таква 

животиња). 

ребреница ж (обично мн.) дрвено или 

метално крило, капак на прозору направљен 

од делова који су налик на ребра, жалузина.  

реброноша ж зоол. у мн.: врста 

планктонских морских животиња сродних 

медузама, које се покрећу помоћу плочица 

Ctenophora (у јд.: таква морска 

животиња); уп. ребраш. 

регалије ж мн. лат. ист. владарска, 

краљевска, царска, крунска права у 

феудално доба, када није био развијен појам 

суверенитета државе. 

регеста с мн. лат. хронолошки сређен попис, 

списак свих важнијих списа, аката, повеља 

и сл.  

редије, редија ж мн. лат. зоол. заметне 

мешинице метиља, ваљкаста бића с 

устима, ждрелом и цревом.  

редови и редови, редова и редова м мн. 1. 

вој. војна јединица; део војне јединице.  

2. мат. (обично мн.) низ бројева или 

величина које се постепено повећавају или 

умањују по одређеном правилу, прогресија. 

режњак м зоол. у мн.: разред морских 

мешинаца Scyphozoa, Scyphomedussae који 

се већином састоје од полипа и медуза (у 

јд.: таква животиња). 

резанци, резанаца м мн. танко развијено 

тесто изрезано на танке тракове.  

реквизити, -ита м мн. и реквизите ж мн. 

лат. правн. скуп формалних елемената у 

саставу неког уговора или документа без 

којих они немају правне снаге. 

репарације ж мн. лат. накнада штете 

нанесене ратом коју плаћа побеђена земља 

победнику, ратна одштета. 

репаш, -аша м зоол. у мн.: репати 

водоземци Urodela (у јд.: такав водоземац). 

реперкусије ж мн. лат. одјек, одраз; 

последице, промене које изазове неки 

догађај. 

репњак м зоол. в. у мн.: морски мекушци 

којима је тело омотано плаштом од 

нарочите материје сличне целулози, 

плашташи, плаштењаци (у јд.: такав 

мекушац).  

репресалије ж мн. лат. војне казнене мере 

које нека држава одн. војна сила предузима 

против друге земље, територије или 

против становништва.  

рептил, -ила м лат. зоол. у мн.: разред 

кичмењака у који спадају гуштери, змије, 

корњаче, крокодили, гмизавци, Reptilia (у јд.: 

животиња из тога разреда). 
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рептилије ж мн. зоол. заједнички назив за 

све рептиле. 

ресице ж мн. анат. изданци слузнице на 

танком цреву villi intestinales. 

ресичар м мн. зоол. у мн:. ред ситних 

инсеката (биљних штеточина) дугуљастог 

тела и (обично) са два пара уских крила, 

ресокрилци Thysanoptera (у јд.: такав 

инсект). 

реснатица и реснатица ж бот. у мн:. биљке 

чија је цваст реса Amentaceae (у јд.: таква 

биљка). 

ресокрилац, -лца и ресокрилац, -илца м 

зоол. у мн:. ред ситних инсеката (биљних 

штеточина) дугуљастог тела и (обично) са 

два пара уских крила Thysanoptera (у јд.: 

такав инсект). 

ресоперка ж зоол. у мн.: подред девонских 

риба кошљориба, данас сачуван само облик 

Crossopterygii (у јд.: таква риба). 

ресорбенције ж мн. средства која убрзавају 

ресорпцију, а примењују се при хроничним 

запаљењима и ексудатима (најчешће јод и 

његове соли). 

ресошкржњача ж зоол. у мн.: врста 

морских риба из реда мекоперки које имају 

шкрге у облику ресастих изданака 

Solenichthyes (у јд.: таква риба). 

ресурс м (обично мн.) фр. средства, залихе; 

извори прихода, извори (привреде) одакле се 

добијају сировине, природно богатство 

једне земље, регије и сл. 

рећина и рећина ж (обично мн.) тал. 

наушница, минђуша.  

референца и референција ж лат. (обично 

мн.) 1. трг. повољно мишљење, препорука 

(обично у пословним односима, од неке 

познате трговачке куће). 

2. подаци о службовању, оцена, 

карактеристика. 

реформати, -ата м мн. (јд. реформат, -ата) 

огранак хришћанске (протестантске) 

религије, припадници европских 

континенталних калвинистичких цркава.  

реч ијек. ријеч ж мн. препирка, свађа.  

решме ж мн. тур. покр. решмета. 

решмета с мн. наруквица и други накит од 

перли, корала и сл. 

риба ж 1. зоол. у мн:. разред нижих 

кичмењака који живеу води, дишу на шкрге, 

крећу се помоћу пераја Pisces (у јд.: 

животиња из тогаразреда).  

2.  Рибе  астр. зодијачко екваторско 

сазвежђе издуженог облика са осамдесетак 

видљивих звезда Pisces. 

рибогуштери м мн. зоол. у мн.: изумрла 

врста великих гуштера који су живели у 

води, риболики гуштери Ichthyosauria (у јд.: 

такав гуштер).  

ризоид, -ида м грч. бот. у мн.: танки 

кончасти израштаји у биљака без корена, 

којима су причвршћене за подлогу (у јд.: 

такав израштај). 

ризопода ж грч. зоол. у мн:. разред 

праживотиња, протозоа које се крећу 

помоћу протоплазматичких израштаја, 

лажних ножица, кореноношци Rhizopoda (у 

јд.: таква праживотиња). 

рикециозе ж мн. мед. заразне болести 

проузроковане рикецијама, које на човека 

преносе инсекти чланконошци (ваши, 

крпељи, гриње и др.).  

риличар м у мн.: систематски назив за 

инсекте са усним апаратом претвореним у 

рилицу Rhynchota (у јд.: такав инсект). 

риљевац, -евца м зоол. у мн.: тврдокрилци 

из фамилије Curculionidae чије ларве живе 

паразитски на биљкама (у јд.: такав 

тврдокрилац).  

рите ж мн. нем. пеј. одећа, одело. 

роборанције ж мн. лат. мед. средства за 

окрепљење и јачање организма (промена 

климе, медикаменти и др.).  
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роваш, -аша зоол. у мн:. род малих гуштера 

Ceineidae закржљалих ногу који живе под 

земљом (у јд.: такав гуштер). 

ровка ж зоол. у мн.: породица малих сисара 

бубоједа, мишјег изгледа, шиљате њушке, 

мекане длаке, непријатног мириса Soricidae 

(у јд:. такав бубојед). 

ровкаш, -аша м зоол. в. ровка. 

ровчица и ровчица ж зоол. в. ровка.  

рог, рога м (мн. рогови, рогова и рогова, 

роговима и роговима, ређе рози, рога, 

розима) 1. (обично у мн.) пипци, тицала (у 

неких инсеката, пужева и др.). 

2. (обично у мн.) коса греда кровне 

конструкције; крај греде који стрши изван 

стрехе.  

рогље, -гаља ж мн. виле, обично с два рога 

(за сламу, ђубре и сл.); рашље, рачва. 

рогљи, рогаља и рогљеви, рогљева м мн. 

греде крова. 

рогоз м бот. у мн.: породица мочварних 

трава са тврдим, сабљастим листовима, 

употребљава се за плетење асура, торби и 

сл.; шаша, шевар. Typha latifolia (у јд.: 

таква трава). 

рогуље, рогуља ж мн. виле обично с два 

крака, за набадање сена, сламе и сл. 

рогуљице ж мн. дем. од рогуље. 

родарица ж у мн.: ред птица Ciconiiformes 

које живе уз реке и мочваре (у јд:. таква 

птица). 

родинци, инаца м мн. у изразу: родинци и 

ластинци снег који пада у пролеће, кад 

долећу роде и ласте.  

родитељи м мн. а. отац и мати. б. мужјак 

и женка који имају своје потомство. 

родле ж мн. нем. варв. санке, саонице. 

Родопи м мн. планински масив у јужној 

Европи, Родопске планине.  

рођени м мн. надимак играча мостарског 

Вележа.  

розине ж мн. нем. грожђе, грожђице.  

ролшуа, -уе ж (обично у мн.) нем. 

котураљке. 

Романи м мн. (јд. Роман) 1. општи назив за 

народе старог Римског царства. 

2. општи назив за народе који говоре 

романским језицима (Италијани, Французи, 

Шпанци и др.).  

романтичари м мн. надимак играча ОФК 

Београд.  

Роми м мн. (јд. Ром) народ пореклом из 

Индије који живи у Европи, Азији и Африци, 

а у СФРЈ у разним крајевима, понегде у 

номадским или полуномадским групама. 

рошчићи и рошчићи м мн. анат. изданци 

сиве материје, твари на леђној мождини. 

руб, руби ж у изразу: бабине руби ж мн. 

Туциндан, дан уочи Бадњег дана.  

Рудине ж мн. име више места у Србији и 

Црној Гори. 

рудисти м мн. зоол. изумрла скупина 

шкољака са једном љуштуром у облику рога 

или ваљка, а другом у облику поклопца.  

ружа ж (вок. ружо) бот. у мн.: биљна 

породица двосупница, дикотиледона којој 

припадају дрвета, грмови и зељасте биљке 

с наизменично поређаним непарно перастим 

листовима Rosaceae (у јд.: таква биљка). 

ружатице ж мн. бот. в. ружа.  

ружичњаче и ружичњаче ж мн. бот. 

подгрупа у породици ружа.  

руина и руина ж (чешће мн.) лат. остатак 

онога што је пропало, развалина, рушевина. 

рујеви м мн. бот. у мн.: породица биљака 

Anacardiaceae (у јд.: таква биљка). 

рукуница ж (често у мн.) руда (било која од 

двеју) у једнопрежним колима. 

Румуни м мн. (јд. Румун, -уна) = Румуњи 

народ романске гране који највећим делом 

живи у Румунији. 

Румуњи м мн. (јд. Румуњ, -уна) в. Румуни.  
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руне ж мн. гот. слова старих Германа, 

сачувана на каменим плочама, натписима. 

руња ж (обично у мн.) 1. длака на 

животињама и на неким деловима човечјег 

тела. 

2. длака на тканини. 

рупичара ж бот. у мн.: породица гљива које 

испод клобучастог дела имају мноштво 

рупица Polyporaceae (у јд.: таква гљива).  

Русаље ж мн. грч. цркв. покр. хришћански 

празник, Духови, Тројице. 

Русаљи м мн. покр. Русаље.  

Руси м мн. (јд. Рус) источнословенски 

народ који највећим делом живи у Русији. 

Русини м мн. (јд. Русин, -ина) Украјинци, 

Малоруси (уопште); огранак украјинског 

народа, украјински пресељеници у Панонској 

низији, чији се књижевни језик разликује од 

украјинског.  

рута ж (обично у мн.) руња.  

рутавци м мн. покр. кришке хлеба замочене 

у разлупано јаје и пржене на масти; у јд.: 

једна кришка хлеба. 

руче ж мн. 1. ручице, дршке на плугу. 

2. спорт. гимнастичка справа, разбој. 

рушевина ж (обично у мн.) остаци срушене 

грађевине, развалина, руина. 

С  

сaпони м мн. покр. два ваљка па којима 

стоје стативе (о разбоју).  

сагрија ж (често у мн.) тур. корице; исп. 

цагрије. 

сакије ж мн. тур. направа за наводњавање 

која се састоји од великог точка са 

посудама, долап (2).  

салинац, -нца м (обично у мн.) један од два 

доња дела саоница који је с предње стране 

повијен увис и који клизи по снегу. 

салмонелоза ж мед. у мн.: цревне заразне 

болести проузроковане салмонелама 

(трбушни тифус, паратифус, свињска куга) 

(у јд.: таква болест). 

салмонида ж зоол. у мн.: врста риба врло 

укусног меса које живе у слатким водама, а 

типични представници су пастрмка и 

младица (у јд.: таква риба). 

салонка ж (обично у мн.) ципела за свечане 

прилике.  

салчићи и салчићи м мн. кув. врста 

посластице, колач од лиснатог теста 

премазаног салом; у јд.: такав колачић. 

саљуди, -уди м мн. савременици.  

сандала и сандала ж (обично мн.) грч. лака 

летња обућа са тврдим ђоном.  

сане, сана ж мн. покр. в. саоне.  

санице, -ца ж мн. в. саонице.  

санке, -нки (ређе -нака) ж мн. мале саонице 

(обично за дечје клизање на снегу); саонице 

уопште. 

санкилоти м (јд. санкилот) фр. ист. 

револуционари, пролетери у доба француске 

буржоаске револуције 1789. 

санкције ж лат. мн. а. примена законских 

мера против незаконитог поступка. б. 

казнене мере (економске, финансијске, 

војничке) које се примењују у циљу 

постизања одређених захтева у 

међународним односима.  

санџије, санџија ж мн. тур. пробадање, 

жигање у ребрима, пробади, протисли 

pleuritis.  

сања и сања ж (обично у мн.) 1. сан, оно 

што се причињава ономе ко спава.  

2. оно што се ствара маштом, маштарије, 

илузије.  

сањке, -ки ж мн. саонице; мале саонице.  

саоне, -она и саони, -они ж мн. саонице. 

саонице, -ица ж мн. а. врста превозног 

средства, кола без точкова са два салинца 

која клизе по снегу. б. направа за преношење 

терета (нпр. ракета) која клизи по шинама. 
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сапи, сапи ж мн. крста у четвороножних 

животиња, део тела изнад задњих ногу.  

сапони м мн. покр. два ваљка на којима 

стоје стативе (о разбоју). 

сапонини м мн. хем. гликозоиди који пене у 

контакту с водом и употребљавају се као 

детерџент. 

сапрофит, -ита м грч. бот. у мн.: биљке које 

живе на угинулим организмима хранећи се 

органском материјом у распадању (у јд.: 

таква биљка). 

сара ж маџ. (обично мн.) горњи део чизме 

који обухвата листове. 

сартије, -ија ж мн. грч. врло јака бродарска 

ужа. 

саставци, -авака м мн. место где се нпр. две 

реке састављају.  

сатурналије ж мн. античке римске 

свечаности почетком децембра у 

Сатурнову славу; дани весеља, једнакости, 

слободе.  

свакодневица ж (и мн.) свакодневна појава, 

догађај из свакодневног живота.  

сватови и свати, сватова, сватова и свата м 

мн. свадба, склапање брака. 

сваштарије ж мн. мешавина 

најразличитијих ствари; разни ситни 

предмети мале вредности, ситнице.  

сваштице, -ица ж мн. 1. а. кратке белешке о 

нечему изнесене у рубрици кратких 

информација о различитим стварима. б. 

рубрика у појединим листовима, часописима 

и сл. публикацијама у којој се објављују 

кратке информације о разнородним 

стварима, белешке; збирка, зборник таквих 

бележака.  

2. мешавина сваковрсних ствари.  

сваштождер и сваштојед (сваштоједац, -

еца) м зоол. у мн.: животиње које се хране и 

биљкама и животињама omnivora (у јд.: 

таква животиња). 

свекојештарије ж мн. бесмислице, 

којештарије, глупости.  

свемогућ, -а, -е мн. расноврсни, свакојаки.  

свингери м мн. брачни или љубавни парови 

који мењају партнере у сексу ради забаве 

или еротског освежења. 

свирале ж мн. муз. в. двојнице. 

Свисвети, Свисвета и Сви свети, Свих 

(Свију) светих м мн. рлг. име католичког 

празника који се прославља 1. XI.  

свитице ж мн. покр. део доњег мушког 

рубља, гаће.  

свитковац, -овца м зоол. у мн.: животиње у 

чијој се грађи трајно или само у 

ембрионалном развитку јавља дуж тела 

свитак, Chordonia (у јд.: таква животиња). 

свици
1
, свитака м мн. жиле од рибе моруне, 

које служе као посно јело и за прављење 

туткала. 

свици
2
, свитаца м мн. светлаци, блеске пред 

очима. 

сврачине, сврачина ж мн. стражњи, 

рачвасти део запрежних кола углављен у 

предњу осовицу. 

севотине ијек. сјевотине ж мн. мед. севање, 

жигање у телу, пробади. 

седамдесетори, -е, -а мн. бројни придев који 

одговара основном броју седамдесет уз 

именице у множини.  

седамнаестори, -е, -а мн. бројни придев који 

одговара основном броју седамнаест уз 

именице у множини.  

седина ијек. сједина ж (често мн.) седа 

коса.  

седмаци м мн. поједине фазе Месеца. 

седмори, -е, -а мн. бројни придев према 

седам, уз именице које имају само облик 

множине или означавају nap. 

семенарка ијек. сјеменарка ж бот. у мн.: 

биљке на највећем степену развоја које 
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након оплодње развијају семе, семенку, 

цветнице (у јд:. таква биљка). 

Семити м мн. (јд. Семит, -ита) 1. народи 

врло старог порекла који данас насељавају 

земље Блиског и Средњег истока, северну и 

североисточну Африку.  

2. Јевреји.  

сеница ијек. сјеница ж зоол. у мн.: општи 

назив за породицу малих шумских птица 

певачица шарених боја које се хране 

инсектима Paridae (у јд.: таква птица).  

серпентина ж (обично мн.) 1. вијугав пут, 

обично на већим успонима; завој, окука. 

2. клупко или завијутак траке разне боје 

који се баца на плесаче за време плеса или 

на маске на маскарадама и карневалима. 

сечице ијек. сјечице ж мн. маказе, ножице, 

шкаре.  

сигиларије ж мн. бот. фосилна биљна врста 

из карбонске формације.  

сиједе ж мн. (ијек.) покр. само у поздраву 

онима који седе: Добре ви сиједе!. 

сијери, -ери ж мн. опсене, маштарије, 

чаролије.  

сикатив, -ива у мн:. додаци који се додају 

уљаним бојама ради бржег сушења (у јд.: 

такав додатак). 

сила ж (често у мн.) 1. група, класа људи 

као носиоци нарочитог утицаја, моћи и сл.  

2. празн. мистична, натприродна моћ. 

силикони м мн. хем. 1. полимерна органска 

једињења у којима силицијум замењује 

угљеник и која се производе у облику угља, 

гуме или коже; служе за производњу 

синтетичких тканина, накита, уметака у 

пластичној хирургији.  

2. жарг. женске груди.  

силфе, силфа ж мн., силфи, силфа м мн. и 

силфиде ж мн. грч. мит. лагана, провидна 

ваздушна бића мушкога и женскога рода 

која су представљала стихију ваздуха, 

духови ваздуха, вилењаци, виле. 

симболи м мн. грч. општепризнати знакови 

за какве величине у неким наукама. 

син м (мн. синови, песн. сини) (обично мн.) 

млади нараштај, ново поколење. 

синигле, -гала ж мн. грч. покр. шуљеви, 

хемороиди.  

синџирлија ж (обично мн.) неколико 

танета повезаних ланчићем, којима су се 

некада пуниле пушке. 

сипаница ж 1. (обично мн.) мед. оспе, 

мрасе. 

2. бот. биљка из пор. каранфила Herniaria 

glabra. 

сипина ж (обично мн.) брег од живог песка 

који ветар наноси и помиче, дуна.  

сирена ж (обично у мн.) грч. 1. а. у 

митологији старих Грка морска нимфа са 

женском главом и птичјим или рибљим 

телом, која је заводничком песмом мамила 

бродаре на опасне стене о које су се 

разбијали њихови бродови. б. пеј. женска 

особа која се дотерује и прави привлачном 

ради завођења, заводница. 

2. зоол. у мн. ред водених сисара Sirenia 

крупног, вретенастог и голог тела, са 

дебелим слојем масти испод коже, морска 

крава (у јд.: тај сисар). 

сиротићи м мн. сирочићи, сирочад. 

сирочићи м мн. сирочад, ситна деца без 

родитеља. 

сисавац и сисар м у мн:. класа топлокрвних 

кичмењака, који своју младунчад хране 

својим млеком, Mammalia (у јд.: такав 

кичмењак). 

ситнарија ж (обично мн.) = ситнурија 1. 

ситне ствари, ситнице, маленкости. 

2. оно што није од неке веће важности или 

значаја. 

3. фиг. људи нижег друштвеног или 

службеног положаја. 

ситничарије ж мн. ситнарија (1). 

сифонофоре ж мн. грч. зоол. цевасте 

медузе; цевњаци Siphonophora. 
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сихир, -ира м (обично у мн.) тур. чари, чини, 

мађија.  

сјајници м мн. (јд. сјајник) група минерала 

јаког металног сјаја. 

скакавац и скакавац, -авца м зоол. у мн.: 

општи назив за породицу инсеката са 

сразмерно снажним стражњим ногама 

којима изводи каракмеристичан скок 

Acridüdae.  

скакалице ж мн. (јд. скакалица) врста 

инсеката дугих ногу који вешто трче и 

скачу.  

скала ж лат. (обично мн.) степенице, стубе.  

скалин, -ина м и скалина ж тал. (обично 

мн.) степенице, стубе.  

скаља ж (обично мн.) отцепљен танак 

комад дрвета, љуска, ивер. 

скаути м мн. (јд. скаут) енгл. омладинска 

организација међународне 

распрострањености, заснована на 

војничким начелима, са наменом да градску 

омладину доведе у везу с природом, 

извидници. 

скела ж тур. (обично мн.) грађ. помоћна 

конструкција која се привремено подиже 

при грађењу или рушењу објеката. 

скија ж (обично мн.) дугачка и уска даска 

(по једна за сваку ногу), врха овијеног 

нагоре, за ходање и клизање по снегу, 

смучка. 

складње ж мн. покр. в. палије, пречаге 

помоћу којих се товари бурад.  

склопац, -пца м мн. мед. в. шклопци.  

склопнице ж мн. две кашике (посна и 

мрсна) које се склопе једна у другу и носе о 

појасу. 

сколке, -лака и -лки ж мн. покр. мртвачка 

носила; носила уопште.  

скомина ж (обично мн.) покр. 

неосетљивост, утрнулост зуба. 

скопци м мн. (јд. скопац, -пца) м мн. ист. 

тајна верска секта у царској Русији чији су 

се чланови давали ушкопити ради 

умртвљења сексуалног нагона.  

скорпија ж и скорпион, -она м грч. зоол. у 

мн.: ред зглавкара Scorpionidae, сродних 

пауцима, с доњим вилицама у облику 

штипаљки и с отровном жаоком (у јд.: 

такав зглавкар). 

скочибубе ж мн. зоол. општи назив за 

инсекте из породице тврдокрилаца, 

клишњаци Eleteridae. 

скочци, скочака м мн. покр. колутићи на 

ткалачком разбоју, стану о којима висе 

нити. 

скривеносеменарка и скривеносемењача 

ијек. скривеносјеменарка и 

скривеносјемењача и скритосемењача 

ијек. скритосјемењача ж бот. у мн.: биљке 

којима су семени замеци затворени у 

плодници Angiospermae (у јд.: таква биљка). 

скрипта, скрипата с мн. лат. предавања 

обично професора високих и виших школа, 

умножена циклостилом, шапирографом и 

сл. 

скрофуле, -ула ж мн. лат. мед. оболеле, 

натекле вратне жлезде; скрофулоза; исп. 

шкрофуле.  

скути, скута м мн. доњи крај женске 

кошуље.  

скуте ж мн. покр. поткошуља.  

скути, скута м мн. а. дугачка женска сукња. 

б. дугачка свештеничка хаљина, мантија. 

скуша и скуша ж зоол. а. морскариба 

Scomber scober танка, вретенаста тела, 

плаве до тамнозелене боје. б. у мн.: 

породица таквих риба Scombridae. 

слабина и слабина ж (обично у мн.) 1. а. 

део људског тела од пазуха до кука, бок. б. 

лева или десна страна на задњем делу тела 

код животиња, canu.  

2. фиг. уопште бочна страна чега: ~ 

фронта. 

Славени м мн. (јд. Славен, -ена) = Словени 

велика група језички сродних народа 
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насталих из истог индоевропског огранка, 

који живе у источној и Југоисточној Европи 

и азијским деловима бившег СССР, а у које 

спадају народи и неке народности бивше 

Југославији.  

слак м бот. 1. а. ладолеж. б. мн. породица 

таквих биљака Convulvulaceae. 

2. биљка из пор. троскота Polygonum 

aviculare. 

слак м бот. у мн.: породица Convolvulaceae, 

y који спада овајрод и други сличниродови.  

сланинар, -а и сланинар, -ара м зоол. у мн.: 

породица инсеката чије ларве живе у 

сланини, сухом месу и вуненим и крзненим 

предметима Dermestidae (у јд.: такав 

инсект). 

сласти ж мн. посластице, слаткиши, 

слатка, укусна јела.  

слатине ж мн. заслањено, мочварно и 

неплодно земљшите.  

слаткиш, -иша м (обично у мн.) 

посластица.  

слеђ и слеђ м зоол. у мн.: заједнички назив 

за рибе из рода Clupeidae (коме нпр. 

припадају и сарделе и још око 200 врста) (у 

јд.: нека од тих риба). 

слез ијек. сљез м бот. у мн.: општи назив за 

породицу у коју спадају биљке Malvaceae (у 

јд.: таква биљка). 

слепарица ијек. сљепарица ж мн. у изразу: 

змије слепарице зоол. мале змије кратког 

репа. 

слепац јек. слијепац, -пцам зоол. у мн.: 

породица подземних глодара закржљалих 

очију, Spalacidae (у јд.: глодар из me 

породице). 

слепоочице ијек. сљепоочице ж. мн. в. 

слепоочнице.  

слепоочнице ијек. сљепоочнице ж мн. 

анат. бочни делови лобање од ува до чеоне 

кости tempora. 

сликарија ж (обично мн.) оно што је 

насликано, слика. 

сличица ж (обично у мн.) мале самолепљиве 

слике с јунацима из цртаних филмова, из 

света спорта и др. од којих деца праве 

колекцију, албум. 

Словаци м мн. (јд. Словак, -ака) 

западнословенски народ који чини главнину 

становништва Словачке.  

Словени м мн. (јд. Словен, -ена) = Славени: 

јужни ~, западни ~, источни ~.  

Словенци, Словенаца м мн. (јд. Словенац, -

нца) јужнословенски народ чија већина 

живи у СР Словенији.  

Словинци, Словинаца м (јд. Словинац, -

нца) заст. Јужни Словени. 

слојнице, -ица ж мн. (јд. слојница) геогр. 

црте које на географској карти спајају 

места исте висине, изохипсе. 

служњаче ж мн. зоол. а. врста алги 

Myxophyta. б. врста рибе Blenniidae.  

слух и слух, слуха м (обично мн.) гласови, 

причања која још нису потврђена.  

сметња ж (обично мн.) оно што смета 

нормалном раду (нпр. шумови на радију и 

сл.). 

смотавац, -авца м зоол. у мн.: породица 

малих лептира Tortricidae (у јд.: лептир из 

me породице). 

смртнице, -ица ж мн. нар. црне богиње.  

смукуља ж зоол. у мн.: породица змија са 

тамном мрљом на глави и врату Colubridae 

(у јд.: таква змија).  

смучине ж мн. трагови у снегу од смучки.  

смучке, смучака и смучки ж мн. две 

плоснате, узане и глатке даске, заврнуте 

увис на предњем крају, причвршћене 

каишима за нарочите ципеле, на којима се 

вози по снегу (највише ради спорта).  

снага ж (обично у мн.) организован скуп 

људи који теже истом циљу, људи на 

једном подручју рада, једне професије: 
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конзервативне снаге, револуционарне снаге, 

умне снаге друштва, политичке снаге, 

најамна радна ~.  

снохватице ж мн. појаве које се у сну 

јављају.  

со, соли ж хем. у мн.: једињења која настају 

неутрализацијом базе и киселине (у јд.: 

такво једињење).  

сова ж зоол. у мн.: породица ноћних птица 

грабљивица Striges (у јд.: таква птица). 

совица и совица ж зоол. у мн.: ноћни 

лептири Noctuidae (у јд:. такав лептир). 

совјет и совјет м рус. 1. заст. савет, веће. 

2. мн. (Совјети) Совјетски Савез. 

Совјети м мн. рус. 1. Совјетски савез.  

2. ист. грађани бившег Совјетског Савеза. 

сокна ж (обично у мн.) нем. кратка чарапа.  

соко, сокола и соко, сокола м зоол. у мн.: 

породица птица сродних јастребу 

Falconidae (у јд.: таква птица).  

соколовка и соколовка ж зоол. у мн.: 

скупина грабљивих птица Falconiformes (у 

јд.: таква птица). 

солинац, -нца м (обично у мн.) в. салинац. 

солуп м (обично у мн.) в. солуф.  

солуф м (обично у мн.) тур. залисци косе 

пружени низ лице покрај ува, зулуф. 

сом, сома м зоол. y мн.: породица 

слатководних риба Siluridae.  

сонант м лат. лингв. у мн.: звучни гласови 

npu чијем изговору ваздушна струја наилази 

на препреке у усној дупљи, али их заобилази, 

због чега имају и неке особине самогласника 

(у јд.: такав глас: в, ј, л, љ, м, н, њ, р). 

сонице ж мн. в. саонице.  

сопиле, сопила ж мн. дрвени народни 

дувачки инструменат. 

Сопоћани м мн. манастир из 13. века у 

близини Новог Пазара. 

спенђе, спенђа ж мн. тал. покр. спенза, 

новац, благо.  

спенсерица ж енгл. (обично у мн.) врста 

полудубоке антилопске ципеле на шнирање. 

спирине ж мн. сплачине, помије. 

спиритуоза с мн. и спиритуозе ж мн. 

алкохолна пића. 

сплачине, -чина ж мн. 1. вода у којој је 

опрано кухињско посуђе после јела, помије, 

спирине.  

2. фиг. слаба храна.  

сплачине, -чттж мн. (ретко у јд.) 

водаукојојје опрано посуђе послејела, 

помије; фиг. слаба храна. 

споње, споња ж мн. пар мушких и женских 

копчи. 

спорозоа ж грч. зоол. у мн.: једноћелијске 

праживотињице које се размножавају 

спорама (у јд.: таква праживотињица). 

спороноше, -оша ж мн. биљке које се 

множе спорама, бесцветнице.  

спорофита и спорофита ж грч. бот. у мн.: 

биљке које се размножавају спорама (у јд.: 

таква биљка). 

спороцисте ж мн. грч. зоол. заметне ларве, 

личинке метиља.  

справе ж мн. музички инструменти.  

спринтерица и спринтерица ж (обично у 

мн.) нарочите ципеле са дугачким земљи 

окренутим ексерима (за тркаче и уопште 

за лакоатлетичаре). 

спужве ж мн. зоол. најнижи тип 

вишећеличних животиња које живе 

најчешће у мору, појединачно или у 

колонијама, причвршћене на дно или на 

какве предмете, и које су по изгледу налик 

на биљке Spongiae. 

Срби, Срба м мн. (јд. Србин, ређе Срб) 

народ из групе Јужних Словена чија већина 

живи у Србији. 

срдомаси м мн. нар. мед. запаљење, упала 

мозга.  
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средњорепац, -пца м зоол. у мн.: ракови 

који су дужином затка између дугорепаца и 

краткорепаца (у јд.: такав рак).  

средозимци, -озимаца м мн. дани око 

средине зиме.  

средство с (обично мн.) новац, капитал, 

кредити, материјалне вредности.  

срх м (мн. срси и ређе срхови) (обично у 

мн.) осећај праћен дрхтавицом који обузима 

човека због хладноће, страха или неког 

пријатног или непријатног узбуђења, 

жмарци, језа.  

стаблашица ж бот. у мн.: биљке 

прилагођене животу на копну Cormophyta 

са три основна органа: кореном, 

стабљиком и листом (у јд.: таква биљка).  

ставе, става ж мн. стециште, састав двеју 

река.  

стакла с мн. наочари.  

стаклокрилац, -илца м зоол. у мн.: лептири 

са провидним крилима (у јд.: такав лептир). 

сталагмит, -ита м (обично у мн.) грч. врста 

сиге, камени (углавном кречњачки) 

израштај у облику свеће, стуба и сл., који 

настаје таложењем у пећинама на месту 

где падају водене капи; супр. сталактит.  

сталактит, -ита м (обично у мн.) грч. врста 

сиге, висећи камени (углавном кречњачки) 

израштај у облику леденице, ресе и сл., који 

настаје таложењем у пећинама на месту 

одакле капље вода засићена калцијумом и 

угљендиоксидом; супр. сталагмит.  

стапчара ж бот. у мн.: разред виших гљива, 

са многобројним врстама, које се одликују 

нарочитим органом за ношење спора 

Basidiomycetes (у јд.: таква гљива).  

стапчар, -ара м зоол. у мн.: разред морских 

бодљокожаца којима су неки органи налик 

на стапке, петељке, морски кринови 

Crinoidea.  

стари (у именичкој служби) м мн. а. преци, 

пређи; родитељи. б. старо (старије) 

поколење. 

статива ж мн. ткалачки стан, разбој.  

стафилококе ж мн. мед. бактерије које се 

скупљају у облику грозда и узрочници су 

различитих чирева и гнојења. 

ствар ж (обично мн.) стање, ситуација, 

околности, прилике, услови 

карактеристични за оно што се дешава.  

стеге ж мн. железне греде и пречаге које 

спречавају померање или одвојање 

појединих делова зграде услед потиска у 

страну.  

стезачи м мн. анат. мишићи на изласку из 

желуца и црева који су налик на прстен и 

имају функцију да стежу.  

стељњача ж бот. у мн.: биљке ниже врсте 

Thallophyta на којима се не разликују делови 

биљке (корен, стабљика, лист) (у јд.: таква 

биљка). 

стеница ијек. стјеница ж зоол. у мн.: 

породица инсеката, паразита Heteroptera са 

неједнаким крилима и рилцем за сисање крви 

(у јд.: такав инсект). 

степенице и степенице мн. ж 1. бродске 

лестве по којима се пење на брод и силази 

са брода.  

2. мн. а. степенасти или терасасти терен 

уздуж стрмина речних и морских обала. б. 

прагови у речном кориту преко којих речна 

вода пада у слаповима. 

стероиди м хем. липиди који су саставни 

део живих ћелија и имају физиолошке 

функције, а производе се и вештачки. 

стихови м мн. грч. песничко дело, песнички 

производи. 

Столови м мн. планина у Србији. 

стоматопеди м мн. грч. зоол. врста ракова 

којима два пара ногу поред уста служе као 

органи за хватање плена.  

стонога ж зоол. у мн.: сувоземни зглавкари 

Myriapoda јако издуженог тела, 

састављеног од великог броја чланака и с 

великим бројем парова ногу (у јд.: зглавкар 

из me групе). 
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стопа и стопа ж мн. 1. ноге у ужем смислу. 

2. покр. црте, линије које показују како је 

нешто поређано.  

Страгари м мн. место близу Крагујевца. 

страсти ж мн. страдање (Христово). 

страшила с мн. зоол. род инсеката 

Phasmidae чији представници живе 

претежно у тропским крајевима. 

стрвинар и стрвождерац, ерца м зоол. у мн.: 

породица инсеката који се хране стрвинама 

Silphidae (у јд:. инсект из me породице). 

стрела ијек. стријела ж фиг. (обично мн.) 

заједљиве, пакосне речи управљене на нечију 

адресу; поступци, акције уперене против 

некога.  

стрептококе ж мн. мед. бактерије које се 

под микроскопом виде као ситна зрнца 

поређана у ланчасте скупове; неки од њих су 

узрочници тешких и опасних гнојних и 

заразних болести. 

стрига ж зоол. у мн:. зглавкари из реда 

стонога Chilopoda спљоштена тела, са 

отровним жлездама (у јд.: такав зглавкар). 

стригалица ж зоол. у мн:. врста инсеката 

чија су горња крилца од танке провидне 

кожице Dermatoptera (у јд:. такав инсект). 

стрижибуба и стризибуба ж зоол. у мн.: род 

инсеката из реда тврдокрилаца дугуљастог 

тела са дугим и танким пипцима, тицалима 

Cerambycidae (у јд.: инсект из тогарода). 

стрија ж 1. (обично у мн.) уска бразда 

настала природним путем на камену, 

минералима и сл. 2. (само у мн.) бразде на 

кожи човека (нарочито жена) на појединим 

деловима тела које се добијају с годинама, 

од гојазности, порођаја и др. 

стрмке, -мака ж мн. узица, канап којим се 

веже кеса за новац.  

стрнадица ж зоол. у мн.: породица птица 

певачица Emberiza. 

струготина ж (обично у мн.) ситни делићи 

горњег слоја материјала који настају као 

отпаци кад се оштрим оруђем обрађује 

дрво, метал, кожа и сл. 

струнаш, -аша м зоол. у мн. општи назив за 

ред паразитских црва Nematomorpha 

ваљкастог и дугачког тела (попут струне) 

(у јд.: такав црв). 

  

стуба ж (обично у мн.) 1. степеник, 

степеница. 

2. покр. направа за пењање и спуштање, 

састављена од две напоредне греде или од 

два чврста ужета, са причвршћеним 

пречагама (дрвеним или од ужета) на 

једнаким размацима, на које се стављају 

ноге кад се по њима пење или спушта, 

лестве. 

стубица ж (обично у мн.) дем. од стуба. 

студије ж мн. време учења на 

универзитету, на високој или на вишој 

школи, студирање.  

ступарице ж мн. само у изразу: гаће ~ гаће 

од тканине ваљане у ступи. 

суботари м мн. (јд. суботар) хришћанска 

секта која слави суботу место недеље. 

суђаје, суђаја ж мн. празн. у 

простонародној фантазији замишљена 

бића, женског пола, која при доласку 

новорођенчади на свет одређују њихову 

судбину. 

суђеница и суђеница ж (обично мн.) празн. 

суђаје.  

суза ж (мн. сузе, ген. суза) (обично у мн.) 

плач. 

сукулента ж бот. у мн.: биљке са сочним, 

меснатим стабљикама и лишћем које 

садрже доста влаге (у јд.: таква биљка). 

сукути м мн. мат. два кута, угла који имају 

заједнички врх и један крак, а други краци су 

на истом правцу супротног смера. 

сулатичнице ж мн. бот. у мн.: 

скривеносемењаче (Angiospermae) са 

цевастим или левкастим венчићем, цветном 
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круницом која се у току еволуције развила 

међусобним срашћивањем латица, листића 

крунице (у јд.: тајва биљка). 

султан-бамње ж мн. бот. биљка из пор. 

слезова Hibiscus longifolius.  

сулфамиди м мн. (јд. сулфамид, -ида) фарм. 

медицински препарати врло успешни у 

борби против стрептокока.  

суљуди, -уди и суљуди м мн. од сучовек. 

сумпорњача ж 1. в. сумпорача. 2. у мн.: 

сумпорниминерали.  

сумпорњаче ж мн. сумпорни минерали. 

сумрачник м зоол. у мн.: породица 

вечерњих лептира здепастог тела, лепих 

боја и дуге сисаљке којом сишу цветне 

сокове Sphingidae (у јд.: такав лептир). 

сунашца с мн. зоол. ред слатководних 

праживотиња или протозоа Heliozoa из 

класе Rhizopoda. 

сунђер и сунђер м тур. зоол. у мн.: 

најпростије вишећеличне животиње 

шупљикаве, рупичасте површине тела, које 

углавном живе у мору причвршћене за неку 

подлогу, спужве, Spongia (у јд.: таква 

животиња).  

суноврат м бот. у мн.: мн. биљна породица 

Amaryllidaceae са подземном луковицом и 

цветом јаког мириса (у јд.: таква биљка). 

сунца с мн. астр. централне звезде других 

космичких планетних система.  

суп м зоол. мн.: породица грабљивих птица 

великог и јаког кљуна Vulturidae (у јд.: 

таква птица). 

супрузи м мн. брачни другови, муж и жена. 

супружници м мн. брачни другови, муж и 

жена. 

суптропи м мн. лат.-грч. области, подручја 

која су близу тропима, која су по клими 

блиска тропском или жарком појасу. 

сурлаш, -аша м зоол. a. y мн.: ред сисара 

Proboscidea од којих су многе врсте изумрле, 

а од живих им припадају слонови, чија је 

упадљива одлика сурла (у јд:. такав сисар). 

б. у мн.: ред тврдокрилаца којима je главна 

одлика сурла, рилица (у јд.: тврдокрилац из 

тога реда). 

сурлице ж мн. ваљушке, кнедле од 

кромпира; јело од таквих кнедли; у јд.: 

таква кнедла. 

сучељуска ж у мн. зоол. род риба којима је 

горња чељуст срасла са костима главе и 

услед тога непокретна Plectognathi (у јд: 

риба из тог рода). 

сушак, -шка м (обично у мн.) суво грожђе; 

исп. сушац. 

сушац, -шца м (обично у мн.) осушено, суво 

воће (најчешће грожђе).  

сушица ж мед. нар. (обично у мн.) река која 

пресуши за време лета (обично у крашким 

пределима).  

сушичарке ж бот. у мн.: породица гљива, 

печурки (у јд.: таква гљива). 

схолије, схолија ж мн. грч. примедбе, 

напомене, објашњења, тумачења уз текст.  

Т  

табаци м тур. мн. шк. умножене белешке са 

часова или текст предавања, скрипта.  

табанаш, -аша м зоол. у мн.: сисари који 

при ходу стају на тло читавим табаном 

или стопалом (нпр. медведи), Plantigrada (у 

јд.: такав сисар). 

таблица ж мат. (обично у мн.) систематски 

изложени износи одређених величина које се 

употребљавају у решавању разних 

задатака. 

таваница и таваница ж (и таванице ж мн.) 

таван, строп, плафон.  

тајносемењаче ијек. тајносјемењаче ж бот. 

у мн.: биљке бесцветнице којима су плодни 

органи скривени Cryptogamae (у јд.: таква 

биљка). 

такопрсташ, -аша м зоол. у мн.: ред сисара 

копитара са парним бројем прстију 
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(папака) на ногама, парнопрсташи, папкари 

Artiodactyla (у јд:. сисар из тога реда). 

талог м (чешће у мн.) обично са 

атрибутима: атмосферски, водени) вода која 

у течном или чврстом стању пада из 

атмосфере на тло, падавине, оборине.  

талофита и талофит, -ита грч. биол. у мн.: 

биљке просте грађе, без диференцираних 

основних органа (корена, стабљике, листа) 

Thallophita (у јд.: таква биљка). 

таљиге, таљига ж мн. запрежна кола, која 

обично вуче један коњ. 

таљижице ж мн. дем. од таљиге.  

таљишке ж мн. дем. од таљиге.  

танчина ж (обично у мн.) најситнија 

појединост, најмањи детаљ; финеса.  

тапет, -ета м и тапета ж грч. (обично у мн.) 

превлака од папира, тканине и др. којом се 

облажу зидови или намештај. 

тарнице, -ица ж мн. теретна кола са 

коњском запрегом.  

таротине ж мн. струготине, опиљци, 

трине. 

тартуф м итал. бот. у мн.: род јестивих, 

врло укусних гљива мешинарки Tuber из ф. 

Tuberaceae, с подземним плодоносним 

телом без дршке, гомољике (у јд.: таква 

гљива). 

Татари м мн. (јд. Татарин) народ у Русији, 

остаци некадашњих монголских освајача 

који су се асимилирали са народима из 

турске групе алтајских народа, настањени 

претежно око средњег дела Волге и јужног 

Урала. 

тахопрсташ, -аша зоол. у мн.: ред сисара 

копитара са парним бројем прстију 

(папака) на ногама, парнопрсташи, папкари 

Artiodactyla (у јд:. сисар из тога реда). 

тачке, тачака и тачке, тачака и тачки ж мн. 

ручна колица с једним точком.  

тачкице ж мн. дем. од тачке; тачке.  

ташци, ташака м мн. врста надевеног 

теста.  

твоји м мн. особе блиске лицу с којим се 

говори (укућани, родбина, једномишљеници 

и сл.). 

тврдоглавац, -авца м зоол. у мн.: врста 

инсеката тврдокрилаца, кукаца корњаша 

Anobiidae (у јд.: такав инсект).  

тврдокрилац, -илца и тврдокрилац, -лца м 

зоол. у мн.: инсекти, кукци тврдих предњих 

крила, корњаши Coleoptera (у јд.: такав 

инсект).  

тврдоперка ж зоол. у мн.: кошљорибе 

тврдих шиљатих предњих пераја и тела 

покривена чешљастим љускама 

Acanthopterygii (у јд.: таквариба).  

тегови мн. спорт. спортски реквизит, две 

гвоздене кугле одређене тежине, 

причвршћене на крајевима металне полуге. 

теза ж грч. (обично мн.) кратка садржина 

појединих ставова из неког излагања, 

реферата, расправе 

тезгере ж мн. тур. носила на којима два 

човека преносе неки терет (обично 

материјал при зидању).  

тектити м мн. грч. кристали који су по 

грађи слични стаклу. 

текут м зоол. у мн.: ситни бескрилни 

инсекти Mellophaga из реда гризличара, који 

живе као паразити на топлокрвним 

животињама, а најчешће на птицама (у јд.: 

такав инсект). 

телекомуникације ж мн. грч.-лат. област 

технике која се бави проблемима преноса 

информација на даљину помоћу жице, 

електричне енергије или бежично, радио-

таласима; (радио)телеграфске и 

(радио)телефонске везе.  

телеса ијек. тјелеса с пеј. мн. од тело.  

телићи и телићи м супл. мн. од теле, 

телад. 

телурати м мн. хем. соли телурне киселине.  
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телуриди м мн. хем. једињења телура с 

металима. 

телуриди м мн. хем. једињења телура с 

металима. 

темена и темена с мн. непром. тур. у 

изразу:  у чинити, ударити, ударати ~ на 

нарочити начин поздравити, поздрављати 

(тако да се врховима прстију десне руке, уз 

мали поклон, дотакне брада, усне и чело). 

темплари м мн. (јд. темплар) 

средњовековни католички витешко-

монашки ред, основан у XII ст. да штити 

ходочаснике који су долазили на Христов 

гроб, да се боре против неверника и чувају 

Христов гроб. 

тенезам, -зма м (често у мн.) грч. мед. болни 

грч кружног мишића на чмару или отвору 

мокраћног мехура с надражајем на столицу 

(пражњење црева) или мокрење. 

тенисица и тениска ж (обично у мн.) врста 

платнене патике с гуменим ђоном какву 

носе тенисери.  

теоци, телаца м мн. од телац и супл. мн. од 

теле и теоце. 

теразије ж мн. тур. 1. ручна вага од два 

таса. 

2.  Теразије  најужи центар Београда. 

3.  Теразије  астр. седмо по реду сазвежђе у 

Зодијаку. 

теразијице ж мн. дем. од теразије.  

терезије и терезије ж мн. в. теразије. 

тереџа ж тур. (обично у мн.) 1. занатлијски 

калуп, модел.  

2. кутија за мерење барута.  

терлук м тур. (обично у мн. терлуци, 

терлука) 1. лака женска кућна папуча од 

фине танке коже извезена златом, сребром 

или свилом. 

2. назувак, обојак. 

терме ж мн. грч. вруће врело, бања с 

топлом водом, топлице, римско јавно 

купатило. 

термит, -ита м лат. зоол. у мн.: ред нижих 

инсеката беличастог дугуљастог тела, с 

друштвеним начином живота, бели мрави 

Isoptera, Termitidae (у јд.: инсект из тога 

реда). 

Термопили м мн. место у Грчкој познато 

по бици између Грчке и Персије. 

тетивика ж бот. а. биљка Smilax aspera из 

ф. Convallariaceae, која се употребљава у 

народном лекарству. б. у мн.: назив за 

биљке које се употребљава у народном 

лекарству Smilaceae (у јд.: таква биљка). 

тетреб ијек. тетријеб м (мн. тетреби ијек 

тетријеби и тетребови (ек. и ијек.), ген. 

тетреба ијек. тетријеба, тетребова и 

тетребова (ек. и ијек.)) зоол. у мн.: породица 

птица из реда кока Galiformes, Tetraonidae 

(у јд.: птица из me породице).  

тетреика ж тур. (обично у мн.) врста 

женског накита или украсних трака, реса и 

сл. које трепере, трепетљика. 

тећбир, -ира м тур. (обично у мн.) 

муслиманска молитва.  

тиква ж (ген. мн. тикава) бот. у мн.: 

фамилија којој припадају биљке 

Cucurbitaceae (у јд.: таква биљка).  

тиквица ж 1. (обично мн.) бот. врста младе 

тикве која се употребљава као вариво 

(пуњена обично месом и пиринчем, рижом). 

2. (обично мн.) стаклена боца разног облика 

и величине, која се употребљава у хемијским 

лабораторијама (обично за дестилацију). 

тис м бот. у мн.: породица биљака Taxaceae 

(у јд.: таква биљка). 

тисућа ж = хиљада (обично мн.) мноштво, 

велики број, много. 

титре ж мн. покр. шаљ. мошнице. 

титреике, -ика ж мн. тур. врста женског 

накита који због своје лакоће титра, 

трепери, подрхтава.  

тичји нокти м мн. бот. биљка из пор. 

лепирњача Ornithopus.  
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тишња ж и тиштавци, -аваца м мн. 

протисли, пробади.  

тиштац, -аца м (обично мн.) дијал. в. 

тиштавци.  

ткаља и ткаља ж зоол. у мн.: птице 

певачице тропских крајева, сличне зебама 

Ploceidae (у јд.: таква птица). 

тканица ж мн. врста женског појаса.  

тла, тала с мн. тло, површина земљишта.  

тли м мн. тло, површина земљишта.  

тоболчар, -ара зоол. у мн.: ред и подразред 

сисара чији се младунци развијају без 

постељице, a y већине врста женка их неко 

време порођењу носи у нарочитој кеси на 

трбуху, торбари, Marsupialia (у јд.: такав 

сисар).  

тозлуке, тозлука ж мн. и тозлуци, тозлука м 

мн. тур. доколенице од чохе или сукна које се 

са стране закопчавају. 

тозлучине, -ина ж мн. аугм. и пеј. од 

тозлуке и тозлуци.  

токе, тока ж мн. тур. металне плоче и 

дугмета пришивени на предњем делу 

ђечерме или џемадана, које се стављају као 

украс, а некада и за заштиту груди у 

биткама.  

токсини м мн. (јд. токсин) грч. отровне 

беланчевинасте материје које стварају 

микроорганизми, неке животиње и биљке.  

тољага м (обично мн.) ударци штапом, 

шибом или др. (као казна), батине.  

томруке ж и томруци, томрука м мн. тур. 

кладе, кврге. 

тонзиле, -ила ж мн. лат. анат. крајници.  

топлице ж мн. купалиште, лечилиште са 

таквим изворима, бања. 

топола ж бот. у мн.: род високог 

листопадног дрвета Populus из ф. врба 

(Salicaceae), који обухвата више врста (у 

јд.: дрво из тога рода). 

торбар, -ара м зоол. у мн.: ред и подразред 

сисара чији се младунци развијају без 

постељице, a y већине врста женка их неко 

време порођењу носи у нарочитој кеси на 

трбуху, тоболчари, Marsupialia (у јд.: такав 

сисар).  

торбице и торбице ж мн. покр. а. дарови 

које после прошевине младожењина кућа 

(породица) шаље девојачкој и девојачка 

младожењиној. б. дарови које пуница носи 

кад иде у походе и кад јој кћи роди прво 

дете. 

тоциљача ж (обично у мн.) необ. направа за 

клизање која се причвршћује на обућу, 

клизаљка (1).  

точкара ж зоол. у мн.: назив за ниже црве 

који на предњем крају имају коло помоћу 

кога се хране и покрећу, точњаци Rotatoria, 

Rotifera (у јд.: такав црв). 

трава ж бот. (обично у мн.) лековито биље: 

пити траве, лечити се травама.  

травождер и травојед м зоол. у мн.: 

систематски назив за животиње које се 

хране травом (у јд.: таква животиња). 

трагаче, трагача ж мн. а. колица с једним 

точком, тачке. б. направа за пренос 

терета (две мотке са попречно прикованим 

даскама или сл.).  

тракуља ж зоол. у мн.: пљоснати 

паразитски црви Cestodes тракастог и 

чланковитог тела, који живе у цревима 

човека и других кичмењака, а њихове ларве у 

везивном ткиву, мишићима и телесним 

шупљинама чланконожаца, мекушаца и 

кичмењака, тракавице (у јд.: такав црв). 

траља
1
 ж 1. (обично у мн.) дроњак, рита, 

прња, крпа. 

траља
2
 ж (обично у мн.) покр. направа за 

преношење тежих болесника, рањеника и 

др., носила. 

трансвестити м мн. (јд. трансвестит, -ита) 

особе које носе одела другог, супротног 

пола из еротских побуда.  
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трансурани м мн. (јд. трансуран, -ана) лат.-

грч. хем. хемијски радиоактивни елементи 

чији је редни број већи од 92 (нептун, 

плутон и др.), који долазе иза урана, 

последњег хемијског елемента у 

Мендељејевом периодном систему 

елемената. 

траперице и траперице ж мн. врста 

панталона које носе трапери.  

трахеати м мн. зоол. зглавкари који дишу 

трахејама.  

трахеиде, -ида ж мн. бот. дугуљасте ћелије 

у дрвећу које су међусобно спојене.  

трачница ж (обично мн.) паралелне челичне 

шине, пруге по којима се крећу локомотиве 

и вагони или трамвајска кола.  

трбоноге, -ога ж мн. зоол. врста пужева 

Gastropoda.  

трбоножац и трбоножац, -шца м зоол. у 

мн.: врста мекушаца Brachiopoda [Haliotis 

striata] (у јд.: такав мекушац). 

трбоперка ж мн. зоол. у мн.; рибе с 

трбушним перајама Abdominales (у јд:. 

таква риба).  

трбух м (мн. трбуси) (обично у мн.) физ. 

честице с великим амплитудама. 

трганци, трганаца м мн. а. врста резанаца, 

ваљушака; тарана. б. јело од куваног 

кукурузног брашна, качамак, палента, 

жганци. 

трганчићи, -ића м мн. в. трганци (а).  

тргањци, тргањаца м мн. в. трганци. 

трегер м нем. варв. (обично у мн.) 

еластична гумена, ткана или сл. уска трака 

пребачена преко рамена и закачена за 

панталоне (да држи панталоне да не 

спадну), нараменица. 

тредјуниони м мн. енгл. раднички 

синдикати, професионални савези (у 

Енглеској).  

тредуниони м мн. в. тредјуниони.  

тренци, тренаца м мн. покр. тарана.  

трепавица ж (обично мн.) длаке на ивици 

очних капака.  

трепавка ж (обично у мн.) в. трепавица.  

трепеташ, -аша м зоол. у мн.: глисте које 

имају трепље које трепере Turbellaria (у јд.: 

таква глиста).  

трепетљикаш, -аша м зоол. у мн.: врста 

живих бића која имају трепље (у јд.: такво 

биће). 

трепиља с мн. тал. покр. троножац; саџак 

на огњишту.  

трепљар, -ара м зоол. у мн.: врста 

праживотиња којима је тело покривено 

ситним покретним трепљама ciliata (у јд.: 

таква праживотиња). 

трепљаш, -аша м зоол. у мн.: врста 

праживотиња којима je тело покривено 

ситним покретним трепљама Ciliata (у јд:. 

таква праживотиња). 

тресетара ж бот. у мн. породица маховина 

Shpagnales (у јд.: таква биљка). 

тресколине, -ина ж мн. покр. треске, 

трешчице, иверје.  

трешете и трешете ж мн. тал. врста 

карташке игре.  

трештина ж (обично у мн.) аугм. од 

треска; треска.  

трзавица ж (обично у мн.) фиг. неспоразум, 

несугласице и живчана напетост због њих; 

непријатности, секирација. 

тридесетори мн. бројни придев према 

основном броју тридесет који се 

употребљава уз именице које имају само 

облике множине или означавају nap или три 

истоврсне групе означене именицом у 

множини. 

трикирије ж мн. грч. цркв. трокраки 

свећњак са три укрштене свеће којима 

епископ благосиља.  

трилобит, -ита м грч. зоол. у мн.: изумрли 

морски зглавкари из палеозоика, чије је тело 
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издељено на три дела уздуж и попреко (у 

јд.: такав зглавкар). 

тринаестори мн. бројни придев према 

основном броју тринаест који се 

употребљава уз именице које имају само 

облике множине или означавају nap или три 

истоврсне групе означене именицом у 

множини.  

трипаносома ж грч. зоол. у мн.: 

једноћелијске праживотиње изразреда 

бичара, реда Trypanosoma (паразитирају на 

еритроцитима и ткивима човека и других 

кичмењака проузрокујући разне болести, 

нпр. болест спавања) (у јд.: праживотиња 

из тога разреда). 

трипе, трипа ж мн. тал. покр. јело од 

изнутрице, шкембићи, филеки.  

трипице, -пица ж мн. дем. и хип. од трипе; 

трипе.  

трисине ж мн. оно што се отресе, што 

опадне са растиња, отресине, отпаци.  

трица ж (ген. мн. трица) (најчешће у мн.) 1. 

а. мн. опне, љуске од самлевеног зрневља 

жита које при сејању остају у ситу, 

мекиње. б. мрвица, трунка. 

2. фиг. а. безвредна ствар, тричарија. б. 

безначајан, безвредан човек, ништарија. 

3. измет, поган, нечист. 

тричарија ж (обично у мн.) безвредна 

ствар, маленкост, ситница; беспослица, 

глупост.  

трка ж (дат. и лок. трци; ген. мн. трка). 

(обично у мн.) спорт. такмичење, утакмица 

у брзини трчања, борба за што брже 

стизање на циљ, утрка. 

тркалица ж зоол. 1. врста инсекта 

тврдокрилца, кукца корњаша Geodromicus. 

2. у мн.: пор. афричких птица из реда 

мочварица Glareolidae, витких ногу и дугих 

крила ирепа, које добро трче и вешто лете 

(у јд.: таква птица). 

тркачица ж зоол. у мн:. систематски назив 

за птице Cursores (у јд.: таква птица). 

трнови и трни м мн. в. трнак. 

трнавак, -вка (мн. трнавци, ген. трнавака) и 

трнавац, -вца м (мн. трнавци, ген. трнаваца) 

(обично у мн.) в. трнак. 

трнак, -нка м (мн. трнци, ген. трнака) 

(обично у мн.) = трнац осећај у телу сличан 

боцкању изазван повећаном емоцијом, 

хладноћом, физиолошким поремећајима и 

сл., језа, дрхтавица, дрхтај, жмарац; исп. 

мравак, мравац. 

трнац, -аца м (обично мн.) покр. воћњак 

ограђен трњем, живицом. 

тројанке, тројанака ж мн. три женска 

детета рођена као тројке. 

тројанци, тројанаца м мн. мушка деца 

рођена као тројке, тројци. 

троји, -е, -а мн. бројни придев према 

основном броју три који се употребљава уз 

именице које имају само облике множине 

или означавају nap или три истоврсне групе 

означене именицом у множини: ~ чарапе, ~ 

виле, ~ кола, ~ просиоци. 

Тројице ж мн. и Тројичин дан м покретни 

хришћански празник који се слави педесети 

дан по Ускрсу, Духови. 

тројке и тројке ж мн. троје деце рођене при 

истом порођају; исп. тројци. 

тројци, тројака м мн. мушка деца рођена 

као тројке, троје мушке деце близанаца.  

тромбоцити м мн. (јд. тромбоцит) грч анат. 

крвна телашца која имају велику улогу у 

згрушавању крви, крвне плочице. 

тропи и тропи, тропа м мн. грч. геогр. а. 

појас Земљине површине између 

повратника. б. земље, крајеви тропског 

појаса; крајеви с тропском климом. 

тропина ж мн. покр. тропа, џибра, троп, 

комина. 

трорежњак м зоол. у мн.: изумрли морски 

зглавкари из палеозоика, чије је тело 

издељено на три дела уздуж и попреко, 

трилобити (у јд.: такав зглавкар). 
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троцевац, -евца ијек. троцјевац м зоол. у 

мн.: врста црва Tricladida (у јд.: такав црв). 

трошак, -шка м (мн. трошкови) (обично у 

мн.) износ новца утрошеног на нешто; 

количина утрошеног материјала и 

употребљене радне снаге (обично исказаних 

у новчаној вредности). 

трп, трпа м зоол. у мн.: разред 

бодљокожаца морских животиња 

дугуљаста савитљива тела, на коме су 

ситне кречне плочице, морски краставци 

Holothurioidea (у јд.: такав бодљокожац). 

трстењак, -ака м у мн.: трска, висока 

вишегодишња биљка из пор. трава, чије се 

шупље стабло употребљава у 

грађевинарству за покривање кровова и др. 

Phragmites communis (у јд.: таква биљка).  

трудови м мн. порођајни болови.  

трупа ж фр.-нем. (обично у мн.) већа војна 

јединица, војска.  

трусковци м мн., трусњаци м мн. и 

трусњаче ж мн. зоол. једноћелијске 

праживотињице које се размножавају 

спорама, спорозое.  

трушнице ж мн. покр. инсталације у којима 

се труси шумско семење. 

трчуљак, -љка м зоол. у мн.: породица 

инсеката тврдокрилаца (веома окретни и 

брзи, јаких вилица) Carabidae (у јд:. инсект 

из me породице). 

Тузи м мн. насеље у Подгорици у Црној 

Гори. 

тукан, -ана м зоол. у мн.: породица птица 

пузавица великог и дебелог кљуна која живи 

у шумама Јужне Америке (у јд.: таква 

птица). 

тулајице ж мн. кожни набор на стражњој 

леђној страни тела неких мекушаца 

издужен у облику две цеви.  

тулар, -ара и туларац, -рца м у мн.: 

породица водених инсеката маљавих крила 

и дугих пипака, чије ларве живе у текућим и 

стајаћим водама и граде око свог тела 

покретну цевасту кућицу у облику туљка 

Trichoptera (у јд.: такав инсекат). 

туљан, -а и туљан, -ана м зоол. у мн.: 

породица сисара из реда перајара Toca 

vitulina, изврсних пливача вретенастог 

тела, спљоштене главе и кратког врата, са 

предњим и стражњим удовима 

претвореним у пераје. Phocidae (у јд.: такав 

сисар). 

туманлије ж мн. простране, широке турске 

шалваре.  

туна ж и туњ м зоол. мн. породица крупних 

морских риба селица тамноплаве боје и 

укусна меса Thynnidae (у јд.: таква риба). 

тупарија ж (обично у мн.) будалаштине.  

турбелар м зоол. в. турбеларије. 

турбеларије ж мн. зоол. пљоснати црви или 

глисте Turbellaria, са многобројним 

трепљама на површини тела помоћу којих 

се крећу у води. 

Турци, Турака м мн. (јд. Турчин) 

припадници народа турско-татарског 

порекла који чине основно становништво 

Турске. 

тустика ж бот. у мн. систематски назив за 

биљну породицу Crassulacea (у јд.: таква 

биљка).  

Ћ  

ћакула ж (обично у мн.) тал. покр. 

говоркање, брбљарија.  

ћевапчићи м мн. ваљчићи самлевеног или 

исецканог меса испечен на жару 

(роштиљу); у јд.: један такав ваљчић. 

Ћеклићи м мн. црногорско племе.  

ћерт м (обично у мн.) тур. урез, усек на 

греди брвнаре.  

ћимлија ж (обично у мн.) тур. покр. врста 

украса урезана у облику игала на ножевима 

или другим предметима од метала. 

ћурићи, ћурића м супл. мн. од ћуре. 
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У  

убраља ж (обично у мн.) пом. ужад, 

конопци који служе за убирање, скупљање, 

мотање и везивање једара уз јарбол. 

уврате ж мн. и уврати ж мн. в. увратине. 

увратине и увратине ж мн. место на крају 

њиве где орач окреће плуг и које остаје 

неузорано.  

углед м (често у мн.) етн. показивање 

девојке за удају момку или његовим 

рођацима, гледање девојке и упознавање с 

њом; скуп на коме се гледају, упознају 

младићи и девојке. 

угледач, -ача м (обично у мн.) покр. онај 

који иде на угледе, просилац.  

углеђанин м (обично у мн.) покр. један од 

оних који с девојчине стране пре свадбе иду 

да виде младожењину кућу. 

угодба ж (обично у мн.) погодности, 

повољни услови. 

Угри, Угара м мн. (јд. Угрин) Мађари.  

удараљке ж мн. муз. 1. дрвене маљице, 

челични штапићи и сл. предмети чијим се 

ударањем производи звук на појединим 

музичким инструментима.  

2. општи назив за музичке инструменте 

чији се звук изазива ударањем дрвених или 

челичних штапића (бубањ, добош, звоно и 

др.).  

удорџије м мн. нападачи.  

узе, уза ж мн. заст. а. окови, негве, пута. б. 

затвор, тамница. 

узвод м (обично у мн.) редови лозе која се 

пење уз нарочито поређано и усађено коље, 

у виду тераса, дуж стрме морске обале. 

узвраци, узвратака м мн. вратне жиле.  

уздице ж мн. узде теглећег, запрежног 

коња. 

узресе ж мн. покр. женски накит на глави.  

укваре ж мн. мед. покр. просутост, кила.  

укосници м мн. ланчић са нанизаним 

новцем или бисером као украс у коси на 

глави. 

улози, улога м мн. мед. обољење зглобова 

arthritis urica (обично ногу или руку) које 

настаје због неправилне измене материја и 

таложења кристала мокраћне киселине у 

зглобовима; костобоља, гихт, подагра. 

уљарица ж бот. у мн:. биљке из чијег се 

плода или семена добија уље (маслина, 

сунцокрет, уљана репица, мак и др.), због 

чега се и гаје као индустријско биље (у јд:. 

таква биљка).  

уљеви, уљева м мн. пчелиње легло.  

уљешара и уљешура ж зоол. у мн.: 

породица китова зубана са зубима само у 

доњој вилици Physeteridae (у јд.: кит из me 

породице).  

универзалија с мн. и универзалије ж мн. 

лат. фил. опште ствари, општи појмови. 

унијати м мн. (јд. унијат) верник унијатске 

цркве, тј. православне црквене организације 

која је унијом везана с католичком црквом. 

уњкавица ж зоол. у мн.: породица жаба 

црвене боје по трбуху, које се у случају 

опасности изврну на леђа и умртве (у јд.: 

таква жаба). 

уплетке, -така ж мн. накит на глави.  

уплитке, -така ж мн. уплетке.  

урезник м (обично мн.) крајеви од основе у 

ткању, остаци неоткане основе у кроснама.  

урликавац, -авца и урликалац, -алца м 

зоол. у мн.: врста мајмуна који живе у 

чопорима по шумама и снажно се деру, 

дрекавци (у јд.: такав мајмун). 

ускоци м мн. (јд. ускок) ист. назив за 

пребеглице (обично из Босне и Херцеговине) 

који су, после турских освајања у 16. и 17. 

ст., упадали из Аустрије или Млетачке 

Републике у освојене области ради обрачуна 

с Турцима. 
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услов и услов м (обично у мн.) околмости, 

прилике нужне да се нешто оствари.  

уснатица и уснатица ж бот. у мн.: биљна 

породица Labiatae (у јд.: биљка из те 

породице). 

уста с мн. 1. а. анат. шупљина, дупља у 

доњем делу главе са унутрашње стране 

зубне преграде, као почетни орган за 

варење кроз који пролази храна у желудац; 

отвор између усана који води у ту шупљину. 

б. слична шупљина и отвор код животиња 

(обично код товарних, за вучу и код риба). 

2. усне. 

3. фиг. а. отвор на нечему, улаз у нешто. б. 

отвор желуца 

4. фиг. особа (обично члан породице) коју 

треба хранити, издржавати; човек 

уопште. 

уставобранитељи м мн. (јд. 

уставобранитељ) ист. чланови, припадници 

опозиционе странке у Србији за време кнеза 

Милоша који су заступали, бранили устав 

од 1838. год. 

уставци, уставака м мн. покр. а. трећи 

(негде први) дан по крсном имену, слави. б. 

дан по свршетку каквог празника уотите.  

устанца с мн. дем. и хип. од уста; вар. 

усташца.  

усташца и усташца с мн. дем. и хип. од 

уста; вар. устанца.  

усти ж мн. покр. в. уста.  

устоножац, -ошца м зоол. у мн.: врста 

ракова издуженог тела, стоматоподи (у 

јд.: такав рак).  

утвари, -ари ж мн. цркв. освећени судови и 

други прибор за богослужење. 

утези м мн. спортски реквизити, тегови. 

утензилије ж мн. лат. а. прибор, 

инструменти, алатке. б. мед. лекарски 

инструменти и справе. 

уторе ж мн. покр. 1. доњи део дуга на 

бурету, испод жлеба у који је углављено дно 

бурета.  

2. утор, урез, жлеб на крајевима дуга 

бурета у који се углављује дно бурета, 

ведра и сл.  

ушенац, -нца м зоол. у мн.: породица 

инсеката, кукаца рилаша који сишу биљне 

сокове из лишћа Aphididae, лисне ваши (у 

јд.: лисна ваш). 

уши ж мн. отвор на игли кроз који се 

провлачи конац. 

ушице ж мн. 1. метални део алатке са 

отвором у који се утиче држаље, копљача и 

сл.  

2. отвор на игли кроз који се удева конац.  

3. омча, рупица уопште.  

ушњак, -ака м (обично у мн.) покр. 

минђуша, наушница.  

Ф  

фабулија ж (обично у мн.) празна, 

измишљена прича, клапња, тлапња, фабула. 

фагоцит м грч. мед. у мн. станице, ћелије 

(леукоцити, неке ћелије везивног ткива и 

др.) које имају способност да уништавају 

бактерије и др. страна тела и тиме бране 

човечији организам од узрочника болести (у 

јд.: таква ћелија). 

фазан, -ана м зоол. у мн.: потпородица 

птица Phasianinae из пор. јаребица или кока 

(Phasianidae), дугуљаста збијена тела, мале 

главе, јаких ногу и дугачка репа (у јд:. птица 

из me потпородице). 

факсне ж мн. и факсни м мн. нем. варв. 

лудорије, лакрдије; кревељење, гримасе. 

фалаге, фалага и фалаке, фалака ж мн. тур. 

врста мучила која су се у ранија времена 

употребљавала за ударање по табанима; 

исп. валаке. 

фанариоти м мн. (јд. фанариот) Грци из 

цариградске четврти Фанара; грчки 

богаташи, високи државни чиновници који 

су израбљивали остале националне мањине 

и хришћанску рају у бившој Турској. 
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фар м грч. (обично у мн.) светиљка с 

рефлектором на аутомобилима и другим 

возилима. 

фарбуле ж мн. нем. фербл, карташка игра. 

фарисеји, -еја м мн. (јд. фарисеј) хебр. ист. 

припадници религиозно-политичке секте у 

старој Јудеји која се строго и дословно 

држала религијских прописа 

(Мојсијевихзакона), идући у томе у 

крајност (у новозаветној Библији приказани 

као лицемери који само формално показују 

побожност, док су у души покварени).  

фармерице и фармерке ж мн. фармерске 

панталоне, хлаче, панталоне посебнога 

кроја од грубог, обично плавог памучног 

платна, често са закивцима; сличне 

панталоне уопште. 

фашанге и фашанке ж мн. нем. варв. веселе 

карневалске забаве под маскама, покладе.  

фекалије ж мн. лат. измет, поган, 

екскременти. 

фелдспат м нем. мин. у мн:. група 

силикатних минерала беле до црвенкасте 

боје, глиненци (у јд.: минерал из me групе). 

фенол, -ола м хем. у мн.: група ароматских 

органских једињења с најмање једном 

хидроксилном групом директно везаном за 

бензенову језгру (у јд:. таквоједињење). 

ферије ж мн. лат. дани одмора, одмор, 

распуст.  

ферменти м мн. лат. органске материје 

способне да у минималним количинама јако 

убрзају разне хемијске процесе у живим 

организмима, квасне гљивице. 

феферон, -она м и феферона ж нем. агр. у 

мн.: ситне врло љуте паприке (у јд.: таква 

папричица). 

фибрил, -ила м лат. биол. у мн.: фине 

кончасте mвoревине у ткиву, влакно (у јд.: 

таква творевина). 

филарета ж (обично у мн.) нем. ограда од 

малих летвица или ступчића. 

филеки и филеци, -ека м мн. маџ.-нем. 

покр. говеђи желудац; јело од говеђег 

желуца, шкембићи, трипе. 

филети м мн. итал. танке траке рибљег 

усољеног меса у уљу. 

Филипини м мн. острвска држава у 

југоисточној Азији. 

финансије ж мн. фр. а. целокупна 

делатност прикупљања, расподеле и 

трошења новчаних средстава намењених 

задовољавању општих потреба. б. област 

економске науке која проучава односе, 

процесе и операције које се јављају у тој 

делатности. в. стање у новчаној области, 

новчане прилике; новчана средства, новац: 

стање финансија. 

финанције ж мн. в. финансије.  

фирала ж (обично у мн.) тур. покр. врста 

старинске мушке и женске плитке обуће 

без пете; ципеле, папуче. 

фитонциди м мн. биол. биљне материје 

које имају антимикробна својства. 

фишеклија ж (обично мн.) кожни појас с 

преградицама, са џеповима у којима стоје 

фишеци, кеса или кутија за фишеке 

флекице ж мн. нем. кув. 1. а. комадићи 

истањеног теста квадратног облика који 

се обично укувавају у супи, чорби и сл. б. јело 

зготовљено с таквим тестом: флекице с 

купусом.  

2. (обично у мн.) комадић ђона, гуме и сл. 

који се ставља на оштећене потпетице 

обуће: ставити флекице. 

флуорид, -ида м хем. у мн. соли 

флуороводоничне киселине; једињење 

метала са флуором (у јд.: таква со). 

фосфат, -ата м грч. хем. у мн:. соли 

фосфорне киселине, важна природна и 

вештачка ђубрива (у јд:. таква со). 

Французи м мн. (јд. Француз, -уза) 

романски народ који чини главни део 

становништва Француске. 
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фреон, -она м енгл. хем. у мн.: гасовита 

једињења флуора која служе као расхладне 

материје, електрични изолатори и др. (у 

јд:. такво једињење, такав гас). 

фритуле ж мн. тал. кув. варв. покр. врста 

уштипака, приганица; у јд.: један такав 

уштипак. 

Фужине ж мн. место у Хрватској. 

фурмине ж мн. тал. покр. шибице, жигице.  

фусекла ж (обично мн.) нем. варв. кратка 

мушка чарапа. 

Х  

Хаваји м мн. Хавајска острва; америчка 

савезна држава. 

халогени елементи м мн. хем. хемијски 

елементи бром, флуор, јод и хлор који 

директно са металом дају соли. 

халоиди м мн. хем. в. халогени елементи.  

халоидне соли ж мн. хем. соли које постају 

једињењем једног халоида са једним 

металом.  

халофите ж мн. грч. бот. биљке које расту 

на сланом земљишту, на терену на којем 

има пуно соли. 

хаљете ж мн. покр. в. хаљине (2).  

хаљине ж мн. 1. а. мушко одело састављено 

од више делова: војничке хаљине. б. сви 

делови женске одеће који се носе у 

одређеној прилици: свадбене хаљине.  

2. постељно рубље, постељина: креветне 

хаљине. 

харамбашићи м мн. кув. покр. јело 

справљено од прженог меса увијеног у лист 

купуса или лозе; сарма од винова лишћа; у 

јд.: комад таквог јела.  

хартије ж мн. грч. а. рукописи, белешке. б. 

исправе, документа. в. банк. акција, 

деоница. 

Хаџићи м мн. место у Босни.  

Хаџуџи м мн. (у спрези са речју Маџуџи) 

нејасно значење. 

хватач, -ача м. зоол. у мн:. род 

широконосних мајмуна Ateles, из пор. 

капуцина (Cebidae), витка тела, дугих удова 

и дугачка савитљива репа, којим се вешто 

хватају за грање (у јд:. мајмун из тога 

рода).  

Хебреји м мн. (јд. Хебреј) народ семитског 

порекла који је до скора живео растурен по 

многим земљама, а сада има своју државу 

Израел, Јевреји, Жидови.  

хеланке ж мн. нем. растегљиве женске 

панталоне припијене уз тело. 

Хелени м мн. (јд. Хелен, -ена) стари Грци, 

Јелини. 

хемикалије ж мн. хемијски производи, 

хемијски препарати, хемијске супстанце.  

хемороиди м мн. грч. мед. проширење вена 

на крају, излазном делу дебелог црева у виду 

чворића, шуљеви. 

хемостатик м грч. мед. у мн.: средства за 

заустављање крварења (у јд.: такво 

средство). 

хетерогенеа с мн. грам. именице којима се 

разликује род у једнини и множини.  

хидрат, -ата м хем. а. у мн.: једињења 

кристализоване соли с водом (у јд.: такво 

једињење). б. у мн.: продукти хидратације 

(у јд.: такав продукт). 

хидрид, -ида м хем. у мн.: једињења неког 

елемента с водоником (у јд.: такво 

једињење). 

хидрозоа ж грч. зоол. у мн.: класа дупљара 

непокретних облика Hydrozoa, у коју спадају 

полипи и медузе (у јд.: дупљар из me класе). 

хидрофите и хидрофите ж мн. бот. биљке 

које живе већим делом у води (нпр. алге, 

неке маховине и др.).  

хијена ж зоол. у мн:. породица тропских 

звери Hyaenidae, ноћни стрвинари, који 

неугодно заударају и завијају (у јд:. звер из 

me породице). 
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хијероглифи м мн. грч. 1. староегипатско 

сликовно сакрално писмо; уопште писмени 

знакови идеографског, појмовног писма.  

2. фиг. нечитак, тешко разумљив рукопис, 

тешко читљиво писмо. 

хиљаде ж мн. грч. (ген. мн. хиљада) 

мноштво, велики број, много. 

Хималаји м мн. највиши планински венац на 

Земљи. 

хламуча ж (обично у мн.) покр. папуча.  

хлаче, хлача ж мн. доњи део мушког (у 

новије време и женског) одела, панталоне. 

хлачице ж мн. дем. од хлаче. 

хлачница ж (обично у мн.) ногавица од 

хлача, панталона.  

хлорид, -ида м хем. у мн.: соли 

хлороводоничне киселине (у јд.: таква со). 

хлорит, -ита м хем. у мн.: соли хлорасте 

киселине (у јд.: таква со).  

хлоропласти и хлоропласти м мн. грч. бот. 

= клоропласти крупнија зрна живе зелене 

боје у ћелијама, станицама лишћа. 

ходало с и ходаљка ж (обично мн.) 1. оно 

чиме се или помоћу чега се хода, нога. 

2. мн. ходуље. 

ходуље, ходуља ж мн. 1. две летве с високо 

постављеним пречагама за ноге, које служе 

за ходање по блатном или мочварном 

земљишту (и деци за игру), гигаље, штуле. 

2. штаке. 

хозентрегер м нем. варв. (обично у мн.) 

трака, нараменица, обично гумена која 

придржава панталоне. 

Холанђани и Холанђани м мн. (јд. 

Холанђанин) становници Холандије, 

Низоземци. 

хоминиди, -ида м зоол. у мн.: породица с 

људским обележјима Hominidae, којој 

припада човек и најстарија људска бића (у 

јд.: припадник me породице). 

хордата с мн. и хордата м мн. коло 

животиња коме припадају најсложенији 

организми копљаши, плашташи и 

кичмењаци. 

хормон, -она м мн. грч. у мн.: производи 

лучења нарочитих жлезда који се не 

излучује одводним каналом, већ прелазе у 

крв или у лимфу, а имају специфично 

физиолошко дејство (у јд.: такав производ). 

Хрвати м (јд. Хрват, -ата) народ из групе 

Јужних Словена, чија већина живи у СР 

Хрватској. 

Хрваћани м мн. (јд. Хрваћанин) в. Хрвати. 

хромозом, -ома (хромосом, -ома) м грч. 

биол. у мн.: кончасте творевине у ћелијском 

језгру које настају при деоби ћелија и које 

су носиоци наследних особина, гена (у јд:. 

таква творевина). 

хромопласт м грч. бот. у мн.: телашца која 

дају жутоцрвену боју цвећу и плодовима (у 

јд.: такво телашце). 

хрптеничњак м зоол. заст. у мн.: општи 

назив за бића (животиње и човека) из 

подтипа Vertebrata (главни огранак кола 

хордата), која се одликују лобањом, 

кичменим стубом и високо развијеним 

нервним системом, чулима и другим 

органима (у јд.: такво биће). 

хрскавичњача ж зоол. у мн.: разред риба 

Chordrichthyes (y јд:. риба из тога разреда). 

Хртковци м мн. насеље у општини Рума, у 

Срему. 

хрчак, -чка м зоол. зоол. у мн.: породица 

глодара са великим образним кесама за 

пренос хране Cricitidae (у јд.: глодар из те 

породице).  

хулахопке ж мн. врста женске одеће, 

чарапе и гаћице заједно, изједна: носити 

хулахопке.  

Ц  

цагрије, цагрија ж мн. тур. корице сабље 

или ножа, ножнице. 

цаклољускаре, -ара ж мн. зоол. у мн:. ред 

риба са хрскавичавим скелетом чије је тело 
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покривено крљуштима у виду коштаних 

плоча или штитова Ganoidei, Chondrostei (у 

јд:. таква риба). 

цвеба ж (чешће у мн.) нем. покр. зрно сувог 

грожђа, грожђице, сушак. 

цветарица јек. цвјетарица ж зоол. у мн.: 

заједнички назив за различите врсте мува 

које опрашују цветове, посебно воћака и 

штитарки Syrphidae (у јд:. таква мува). 

Цвети, Цвети ијек. Цвијети, Цвијети ж мн. 

цркв. недеља пред Ускрс, православни 

црквени празник. 

цветница јек. цвјетница ж бот. у мн.: више 

биљке које имају цвет и семе Anthophyta (у 

јд.: таква биљка).  

Цветнице ијек. Цвјетнице ж мн. в. Цвети.  

цвикери м мн. нем. наочари које се на носу 

држе помоћу металне штипаљке; наочари 

уопште. 

цвикерчине ж мн. аугм. и пеј. од цвикери. 

цврчак, -чка м зоол. у мн.: породица 

инсеката чији мужјак на почетку трбуха 

имају неке кожице које својим треперењем 

производе звук (цврчање) Cicadidae (у јд.: 

такав инсект). 

цеваш ијек. цјеваш, -аша м и цевашица 

ијек. цјевашица ж зоол. у мн.: прстенасте 

глисте с кречњачком или кожастом цеви 

око тела Serpulidae (у јд.: таква глиста). 

цевњак јек. цијевњак м зоол. у мн.: 

цевасте медузе Siphonophora (у јд.: таква 

медуза). 

цевњача ијек. цјевњача ж бот. у мн.: 

фамилија вишегодишњих или 

једногодишњих зељастих биљака или 

полугрмова Compositae (Asteraceae), са 

главичастом цвасти, састављеном од 

цевастих (мушких) и језичастих (женских) 

цветова (у јд.: биљка из те фамилије).  

цевозубица ијек. цјевозубица ж зоол. 1. у 

мн.: ред примитивних сисара Tubulidentata 

са дужом главом, чији су зуби сложени од 

много цевчица које су на врху затворене и са 

дугачким црволиким лепљивим језиком 

прилагођеним за лов термита (у јд.: такав 

сисар).  

2. у мн.: змије отровнице Solenoglypha, 

љутице (у јд.: таква змија). 

цепци ијек. цијепци, -паца м мн. штапци 

што стоје у пређи између нита и горњега 

вратила.  

цереалије ж мн. лат. агр. житарице (према 

имену богиње Церере у старом Риму).  

цефалоподи м мн. грч. зоол. главоношци. 

цецељаче ж бот. у мн.: биљна породица 

Oxalidaceae (у јд.: таква биљка). 

цибетка ж итал. зоол. у мн.: породица малих 

звери сличних кунама Viverridae, издуженог 

тела, кратких ногу и дуга репа и са 

жлездама на затку које луче мирисну 

материју цибет (у јд:. звер из me породице).  

цибоси м мн. надимак кошаркаша 

загребачке Цибоне.  

циваре, цивара ж мн. лат. покр. варв. носила 

на којима се носи какав терет, најчешће 

камен кад се нешто зида.  

цивијере, цивијера ж мн. тал. покр. в. 

циваре.  

циврије ж мн. тур. мн. покр. клешта за 

прављење копчи и сл. од жица. 

Цигани, -ана м мн. (јд. Циганин) 1. народ 

пореклом из Индије који у номадским и 

полуномадским групама живи у Европи, и 

Африци, Роми.  

2. (цигани) фиг. људи који се непрестано 

селе, који немају сталног боравишта, 

чергаши, номади.  

3. (цигани) надимак навијача Црвене звезде.  

цигани, -ана м мн. ситан град, соља, 

солика. 

циганчићи, -ића м мн. в. цигани.  

цикада ж бот. у мн.: ред тропских и 

суптропских голосемењача сличних 

палмама Cycadales (y јд.: биљка из тога 

реда). 
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цилија ж грч. биол. у мн:. нежни 

протоплазматични наставци 

једноћелијских организама (протозоа) који 

служе углавном за кретање (у јд:. такав 

наставак). 

цимбали м и цимбале ж мн. грч. муз. а. два 

диска од бакра којима се удара један о 

други, чинеле. б. регистар на оргуљама са 

звонцима.  

Цинцари м мн. (јд. Цинцар и Цинцарин) 

припадници народносне скупине Аромуна на 

Балкану.  

ципела ж (обично мн.) мађ. врста обуће 

која покрива стопало, обично од коже.  

циприниде ж мн. зоол. група слатководних 

риба с коштаним скелетом која обухвата 

већину рибљих врста наших слатких, 

низијских вода (шаран, сом, деверика, смуђ 

и др.) Cyprinidae. 

циркле, циркли ж мн. нем. варв. циркл, 

справа за цртање кругова, шестар.  

цирокумулуси м мн. лат. мет. облаци у 

облику пахуљица или као стадо белих оваца.  

циростратуси м мн. лат. мет. облаци у 

облику копрене или прозрачног вела). 

цируси м мн. лат. мет. највиши облачићи у 

облику влаканаца или коврчица. 

цитостатик м грч. мед. у мн.: лекови који 

спречавају раст ћелија злоћудног тумора, 

рака (у јд.: такав лек). 

цитостатика с мн. лекови који спречавају 

раст ћелија злоћудног тумора, рака 

цитрат, -ата м хем. у мн.: соли лимунске 

киселине (у јд.: таква со). 

цифрарије ж мн. фиг. пренемагање, 

нећкање; измотавање, керефеке.  

цокула ж (обично мн.) тал. а. тешка ципела 

(обично војничка), баканџа. б. кломпа.  

црв м 1. зоол. а. у мн:. коло бескичмењака 

Vermes (Helminthes), које обухвата више 

животињских скупина, билатерално 

симетричног, дугуљастог, обично 

сегментираног меканог тела (без кости), 

без удова, који се крећу увијањем тела (у јд:. 

таква животиња). 

црвац, -вца м зоол. у мн:. штитасте биљне 

ваши Coccidae, инсекти риличари из 

редаједнакокрилаца, већином штеточине на 

воћкама и др. (у јд:. таква ваш).  

црвоточина ж а. бот. у мн.: фамилија 

биљака бесцветница Lycopodiaceae (у јд.: 

биљка из me фамилије). б. у мн.: род 

дугогодишњих зељастих биљака 

Lycopodium из ф. Lycopodiaceae (у јд.: 

биљка из тога рода). 

цревља ж покр. (обично у мн.) ципела, 

постола.  

цревљетина ж (обично у мн.) аугм. од 

цревља.  

цревљица ж (обично мн.) дем. од цревља.  

цревца, цреваца ијек. цријевца, цријеваца с 

мн. кув. врста јела од јагњећих или 

свињских црева. 

црет, црета м бот. у мн.: биљне заједнице 

које расту на влажним стаништима 

стварајући својим обамрлим деловима 

тресет (у јд:. таква биљна заједница). 

Црногорци, -ораца м мн. (јд. Црногорац, -

орца) јужнословенски народ чија већина 

живи у Црној Гори.  

црнокрилац, -илца м зоол. у мн.: породица 

инсеката црних крила из реда тврдокрилаца 

(у јд.: такав инсект). 

црта ж (ген. мн. црта) 1. (обично у мн.) 

линије и гране на длану по којима се гата. 

2. а. (обично у мн.) делови лица и линије које 

му дају карактеристично обележје и облик. 

б. фиг. оно што је изразито, обележје, 

особина, особеност. 

Цуце, Цуца ж мн. а. највеће катунско племе 

у Црној Гори. б. предео, крај који насељава 

то племе.  
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Ч  

чај м (мн. чајеви) рус. бот. у мн.: фамилија 

грмоликих биљака у коју спада биљка чије се 

сасушено и ферментисано лишће богато 

кофеином употребљава за справљање 

„руског“ или „кинеског чаја“ (у јд.: таква 

биљка).  

чакмаци м тур. пом. мн. целокупна опрема 

брода на једра, такелажа, снаст. 

чакшире, чакшира ж мн. тур. панталоне, 

хлаче. 

чакширетине ж мн. аугм. и пеј. од чакшире. 

чакширице ж мн. дем. од чакшире. 

чалампура ж (обично у мн.) покр. вунене 

чарапе са кожним ђоном.  

чампраге, чампрага ж мн. тур. покр. споне, 

копче.  

чангараци, -арака м мн. тур. 1. штапићи 

којима се удара по неким музичким 

инструментима.  

2. прапорци.  

чапља ж зоол. a. y мн.: породица птица 

штакара високих ногу и јаког кљуна, слична 

родама, Ardeidae из реда родарице 

(Ciconiformes), које живе уз реке, језера и 

мочваре (у јд:. птица из me породице). б. у 

мн.: род птица штакара Ardea из me 

породице (у јд:. птица из тога рода).  

чарапа ж тур. (обично у мн.) део одеће од 

плетене вуне, памука или вештачких 

влакана који се навлачи на ноге испод 

ципела. 

чари ж и м мн. празн. чаролије, чини, 

мађије. 

чаројице ж мн. додоле; колеђани, покладне 

машкаре.  

час, часа м 1. (обично у мн.) време, доба 

дана уопште. 

2. мн. цркв. служба у православној цркви у 

које се време читају псалми и молитве. 

чатале, -ала ж мн. рачве, рашље.  

чворак, -рка м зоол. у мн.: породица мањих 

птица селица Sturnidae, певачице које 

опонашају гласове и разне мелодије (у јд.: 

птица из me породице).  

чвргуље, чвргуља ж мн. вет. туберкулоза 

плућа код стоке с израштајима на плућима 

у облику бисера. 

чегрташ, -аша м зоол. у мн.: породица 

скакаваца Acrididae (у јд.: скакавац из me 

породице). 

чезе, чеза ж мн. мађ. лака путничка 

запрежна кола на два точка, лаки фијакер: 

возити се у чезама. 

чекињар и чекињаш, -аша м зоол. 1. у мн.: 

животиње из реда папкара (непреживара) 

чије је тело обрасло чекињама, свиње, 

Suidae (у јд.: такав папкар).  

2. у мн.: скупина колутићавих црва 

Chaetopoda, чије је тело са бочне стране 

обрасло чекињастим израштајима (у јд:. 

такав црв). 

чекме ж мн. покр. ситне сребрне плочице на 

токама.  

чемпрес м лат. бот. a. y мн.: род дрвећа или 

грмова Cupressus из ф. чемпреса, који се 

узгајају у Средоземљу (у јд.: дрво или грм из 

тога рода). б. у мн.: фамилија углавном 

зимзелених дрвенастих голосемењача 

Cupressaceae љускастих или игличастих 

листова једнодомних или дводомних 

цветова (мушких у облику ресе и женских у 

облику чешера), у коју спадају родови 

чемпрес, боровница, туја, секвоја и др. (у 

јд.: биљка из me фамилије). 

ченгел м и ченгела ж (обично мн.) тур. 

гвоздена кука о коју се нешто веша или се 

њоме нешто спаја, повезује. 

чепић, -а и чепић, -ића м 1. анат. у мн.: 

чулне ћелије мрежњаче којима се опажају 

боје (у јд.: таква ћелија).  

2. (обично у мн.) мед. лек у облику малог 

чепа или куглице који се ставља у чмар или 

вагину, супозиторија. 
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Чеси, Чеха м мн. (јд. Чех) западнословенски 

народ који живи највећим делом у Чешкој. 

четверци, четвераца м мн. в. четворци.  

четвори, -а, -е мн. бројни придев према 

четворо, уз именице које ииају само облик 

множине или означавају nap или четири 

истоврсне групе означене именицому 

множини. 

четворке, четворака ж мн. четворо деце 

рођених у једном породу, четворо 

близанаца. 

четворци, четворака м мн. четворо деце 

рођених у једном породу, четворо 

близанаца. 

четинар, -а и четинар, -ара м бот. у мн.: 

црногорично дрвеће и грмље, шибље 

Coniferae, с игличастим зимзеленим 

листовима (четинама) или с љускастим 

листовима и цвастима у облику шишарки, 

шишарица (у јд:. такво дрво односно грм). 

четрдесетори, -е, -а мн. бројни придев 

према четрдесет, уз именице које имају 

само облик множине или означавају nap. 

четрнаестори, -е, -а мн. бројни придев 

према четрнаест, уз именице које имају 

само облик множине или означавају nap. 

чивјере ж мн. покр. носила.  

чивтијане ж мн. покр. в. чифтијане. 

чигра и чигра ж мађ. зоол. у мн.: група 

птица вивчарица Sterninae из пор. галебова, 

које су изврсни летачи (у јд.: птица из me 

групе).  

чизма ж тур. (обично у мн.) врста дубоке 

обуће, обично кожне, која сеже обично до 

колена или изнад колена: кожне чизме, 

женске чизме, гумене чизме, обути чизме.  

чизмица ж а. дем. од чизма. б. (обично у 

мн.) краћа чизма, полудубока чизма. 

чимбар м (обично у мн.) тур. гвожђе које 

држи платно затегнуто на ткалачком 

стану, разбоју. 

чинеле ж мн. и чинели м мн. итал. муз. 

музички инструмент из групе удараљки који 

се састоји од две округле тањирасте 

бронзане или бакрене плоче којима се 

ударањем једне о другу производи оштар, 

продоран звук. 

чини ж и м мн. празн. чари, чаролије, 

мађије. 

чиопа ж зоол. у мн.: породица птица селица 

сличних ластама Apodidae (Cypselidae), које 

су изврсни летачи, а хране се ловећи 

инсекте у лету (у јд:. птица из me 

породице). 

чифтијане ж мн. тур. покр. врста димија; 

додатне ногавице при дну димија, односно 

чакшира у муслимана.  

чичинке, -нака ж мн. бот. покр. а. чичимак. 

б. врста ситног пасуља, граха, жижоле, 

кинкавица.  

чкиљавице ж мн. шкиљаве очи.  

чланконожац, -ошца м зоол. у мн.: 

најбројнија скупина животиња Arthropoda, 

која обухвата: инсекте, пауке, стоноге и 

ракове, зглавкари (у јд.: зглавкар). 

Чортановци м мн. насеље у општини 

Инђија у Срему. 

чуда и чудеса с мн. разноврсни, необични 

предмети, стварчице, керефеке. 

Џ  

џангараци, -арака м мн. оном. в. чангараци. 

џериде ж мн. тур. новине. 

Ш  

шалваре, шалвара ж мн. тур. дугачке и врло 

широке чакшире, ногавица скупљених око 

глежња, као део мушке и женске одеће 

неких народа. 

шалваретине ж мн. аугм. и пеј. од шалваре. 

шалварице ж мн. дем. од шалваре. 

шалварчине ж мн. в. шалваретине. 
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шалони м и шалоне ж мн. фр. дрвени, 

метални или сл. прозорски капак (ређе на 

вратима), обично од водоравних дашчица 

које се могу разређивати, размицати и 

подешавати како би се добила повољна 

дневна светлост, односно да би се 

замрачила просторија, жалузине. 

шалукатре ж мн. покр. в. шалоне. 

шамадине ж мн. покр. врста купуса, кељ 

пре главичења. 

шараге, шарага и шарагље, шарагља и 

шарагаља ж мн. нем. ограда на колима с 

предње и са задње стране; стражњи део 

кола. 

шаран м зоол. у мн.: најраширенија 

породица слатководних риба Cyprinidae (у 

јд.: риба из тога реда 

шаранка ж зоол. у мн:. подред риба 

кошљориба мекоперки Cyprüiiformes, у који 

спадају породице шарани, јегуљке и сомови 

(у јд:. риба из тога подреда). 

шаренгаће ж мн. шарене шалваре. 

шарка ж (обично у мн.) гвоздени оков 

помоћу кога су причвршћени за оквир: 

врата, прозорска крила, поклопац на кутији 

и сл. 

шаруље ж мн. пеге (по лицу), богиње. 

шашке, шашки ж мн. рус. врста игре на 

плочи сличној шаховској, са две врсте 

фигура (пешаци и даме) која се игра само 

поједној боји поља у косом смеру, игра 

дама. 

Швеђани м мн. (јд. Швеђанин) народ 

германског порекла који настањује 

Шведску. 

шврачице ж мн. сврачине, стражњи 

рачвасти део руде на колима. 

шврљотина ж (обично у мн.) оно што је 

нашврљано.  

шева ж зоол. у мн.: породица птица 

певачица земљаносиве боје Alaudidae изреда 

врапчарке, које се гнезде на тлу (у јд:. 

птица из me породице). 

шездесетори, -е, -а мн. бројни придев према 

шездесет, уз именице које имају само облик 

множине или означавају nap: ~ чарапе, ~ 

врата. 

шемшета, шемшета с мн. тур. украсни 

гајтани на предњем делу одеће. 

шереге, шерега ж мн. в. шараге. 

шеснаестори, -е, -а мн. бројни придев према 

шеснаесет, уз именице које имају само 

облик множине или означавају nap: ~ 

чарапе, ~ врата. 

шестори, -а, -е мн. бројни придев према 

шест, уз именице које имају само облик 

множине или означавају nap: ~ чарапе, ~ 

врата, ~ панталоне, ~ врата. 

шесторке и шесторке ж мн. шесторо деце 

рођене при истом порођају: родити 

шесторке. 

шећер м тур. хем. у мн:. органска хемијска 

једињења из групе угљених хидрата, 

кристалног облика и слатког укуса, 

растворљиви у води, чести биљни састојци 

и важни елементи исхране (у јд.: такво 

једињење).  

шеше, шеша ж мн. мед. покр. богиње, 

оспице. 

шиба ж (обично у мн.) ударац прутом, 

палицом, батине. 

шивета, шивета с мн. тур. ред танких 

витица, плетеница у које је коса сплетена; 

плетеница. 

шијити м мн. (јд. шијит, -ита) ар. 

припадници муслиманске верске секте која 

признаје само коран, а одбацује усмена 

предања и верску традицију. 

шилоперка ж зоол. у мн. рибе са 

бодљикавим перајима, тврдоперке 

Acanthopterygii (у јд.: таква риба). 

шиљ м и шиљевица ж бот. у мн.: фамилија 

зељастих једнокотиледоних биљака 
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Сурегасеае, са троугластом или облом 

стабљиком, линеарним листовима и 

цветовима у класићима (у јд.: таква биљка). 

шиљкан, -ана м (обично у мн.) покр. врста 

опанака с ђоном напред узвинутим у дуг и 

оштар кљун. 

шиљкаш, -аша м (обично у мн.) шиљкан. 

шиљоглавка ж зоол. у мн:. подразред риба 

хрскавичњача Selachia, Plagiostomata, у који 

спадају ајкуле шиљоусте (у јд.: риба из тога 

подразреда). 

шиљоуста ж зоол. в. шиљоглавка. 

шимика ж (обично у мн.) шими-ципеле. 

шипила, шипила с мн. део ткачког разбоја, 

две дашчице које држе брдила за 

забрдњачу. 

Шиптари м мн. (јд. Шиптар) алб. в. 

Албанци. 

широконосац, -сци м зоол. у мн.: подред 

малих мајмуна широка носа Ceboidea 

(Platyrrhina, Hesperopitheci), широконоси 

иајмуни (у јд:. такав мајмун). 

ширун, -уна ам зоол. у мн.: породица 

грабљивих морских риба Carangidae из 

подреда гргечке (у јд.: риба из me породице).  

шишарац, -рца м зоол. у мн.: род инсеката 

опнокрилаца, мушице шишкарице, 

бабушкари Cecidomyidae (у јд.: такав 

инсект).  

шишка ж (обично у мн.) кратко подсечен 

прамен и увојак косе који пада на чело. 

шишкар, -ара м (обично у мн.) покр. врста 

опанака. 

шишкарица ж зоол. у мн.: породица 

инсеката Cynipidae из реда опнокрилаца, 

чије ларве стварају шишарице, шишке на 

лишћу и др. органима неких биљака (у јд.: 

такав инсект).  

шкапин, -ина м тал. покр. (обично у мн.) 

врста кратких чарапа. 

шкаре, шкара ж мн. 1. маказе, ножице. 

2. покр. рачвасто дрво на колима које везује 

гредицу изнад осовине кола и руду. 

шкарићи м мн. задњи рачвасти крај руде 

на запрежним колима, сврачине. 

шкарице ж мн. дем. од шкаре. 

шкембићи, -ића и шкембићи, шкембића м 

мн. јело справљено од шкембета, говеђег 

бурага. 

шклопци, шклопаца м мн. мед. а. грч, 

кочење изазвано страхом, фрас (обично у 

мале деце). б. разг. тетанусни грч виличних 

мишића. 

шклоце, шклоца ж мн. покр. дрвене 

букагије, путо за коње. 

шкокци, шкокаца м мн. покр. део ткачког 

разбоја о коме висе нити, колотуре. 

школе и школе ж мн. нар. школовање после 

основне школе (у гимназији, стручним и 

вишим и високим школама). 

шкољка ж зоол. у мн.: класа мекушаца 

Lamellibranchiata, спљоштеног тела које је 

обавијено љуштуром састављеном од два 

наспрамна приљубљена капка, шкољкаши (у 

јд.: мекушац из me класе).  

шкољкаш, -аша м зоол. в. шкољка. 

шкољци, шкољака м мн. покр. шкокци, 

колотуре. 

шкорпија ж и шкорпион, -она м зоол. у 

мн.: ред зглавкара Scorpionidae, сродних 

пауцима, с доњим вилицама у облику 

штипаљки и с отровном жаоком (у јд.: 

такав зглавкар). 

шкработина ж (обично у мн.) а. оно што је 

нашкрабано, шврљотина: шкработине на 

зиду. б. лоше написан текст, рђав састав. 

шкргаш, -аша м у мн.: општи назив за 

мекушце који дишу на шкрге Branchiata (у 

јд.: такав мекушац). 

шкрге, шкрга ж мн. анат. орган за дисање у 

риба и других животиња које живе у води у 
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виду нежних кожних творевина богатих 

крвним судовима.  

шкриљац, -љца м мин. у мн.: метаморфне 

стене мале тврдоће и слојевите структуре, 

које се лако цепају у плоче (у јд.: таква 

стена). 

шкрињашица ж зоол. у мн.: породица 

морских риба Ostraciontidae (у јд.: риба из 

me породице). 

шкрипи, шкрипа м мн. нар. мед. покр. в. 

скрофуле. 

шкрипиле, шкрипила ж мн. велика стега, 

строга дисциплина. 

шкрофуле, -ула ж мн. мед. оболеле, натекле 

вратне жлезде и фистуле, ожиљци на 

врату настали од шкрофулозе; шкрофулоза, 

скрофуле. 

шкуре ж мн. тал. покр. капак на прозору; 

жалузина. 

шлемарка ијек. шљемарка ж зоол. у мн.: 

породица афричких птица Musophagidae из 

реда кукавица (Cuculiformes), које имају 

кратак снажан кљун (у јд:. птица из me 

породице).  

шљива ж бот. и агр. у мн.: потпородица 

воћака Prunoideae из ф. ружа (Rosaceae), са 

јестивим плодом коштуница (у јд.: воћка из 

me породице).  

шљока ж (обично у мн.) ситна танка сјајна 

метална, стаклена и сл., обично округла 

плочица, пробушена наједном месту, која се 

нашива као украс на одећу и др. 

шљука ж (ген. мн. шљука) зоол. у мн.: 

породица барских и шумских птица 

вивчарица Scolopacidae, дугих ногу и танког 

дугачког кљуна (у јд.: птица из me 

породице).  

шмркље ж мн. бале, слине. 

шмугавци, -аваца м мн. покр. врста јела 

сличног попари. 

шнекле ж мн. 1. зулуфи, сулуфи. 

2. увојци на челу, шишке. 

шненокле, шненокла ж мн. нем. варв. 

врста посластице, ваљушци од тучених, 

мућених беланаца преливени слатким соком. 

шнешуа ж (обично у мн.) нем. варв. дубока 

гумена обућа за снег која се назува преко 

обичне обуће, каљача. 

Шокци, Шокаца м мн. (јд. Шокац, -кца) део 

Хрвата староседелаца, икаваца католичке 

вере, који су настањени у Славонији, 

Барањи, Бачкој и северној Босни, а 

пореклом су од досељеника из западне Босне 

у току 16—18 ст. 

шоштар м зоол. у мн.: кукац, инсект из 

реда корњаша меканих крила, Cantharidae (у 

јд.: такав инсект). 

шпагети, -ета м мн. итал. врста танких 

макарона (који нису шупљи); популарно 

италијанско народно јело од me mecmeнине. 

шпале ж мн. покр. оно што неко сам стече, 

течевина, тековина. 

шпалетне ж мн. (ген. мн. шпалетна и 

шпалетни) тал. варв. капци на прозорима, 

жалузије. 

шпанге ж мн. нем. варв. врста 

средњовековног мучила. 

шпилхозне и шпилхозне ж мн. нем. варв. 

кратке дечје панталонице. 

шпилхознице ж мн. дем. од шпилхозне; 

шпилхозне. 

шпица ж нем. (обично мн.) чипка. 

шрафа ж (обично у мн.) тал. црта помоћу 

које се представља рељеф (на географским 

картама). 

штакара ж зоол. у мн:. ред птица 

Grallatores, које имају високе ноге а живе 

углавном поред мочвара и других стајаћих 

вода (у јд.: таква птица). 

штакораш, -аша м зоол. у мн:. породица 

америчких тоболчара многосекутићњака 

Didelphidae, мале шумске животиње које 

непријатно воњају, торбарски пацови, од 
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којих је најпознатија врста опосум или 

наборуша (у јд.: такав тоболчар). 

штанглице и штанглице ж мн. кув. врста 

ситних колача, обично са орасима, у облику 

мале полуге; у јд.: такав колач. 

штапац, -пца м (обично у мн.) попречна 

шипка, штапић на ткачком разбоју. 

Штапи м мн. в. Штапци. 

штапићи и штапићи м мн. анат. врста 

ћелијица у оку налик на штапиће. 

Штапови м мн. в. Штапци. 

Штапци, Штапаца и Штапци, Штапаца м 

мн. астр. група звезда, сазвежђе. 

штига ж фр. (обично у мн.) периодична 

осцилација нивоа воде у затвореном мору, 

заливу или језеру која настаје услед 

атмосферских утицаја (промена ветра или 

ваздушног притиска). 

штипавице ж мн. покр. машице. 

штипци, штипака м мн. зоол. клешта; 

штипаљке у ракова. 

штир м бот. у мн.: фамилија једногодишњих 

зељастих биљака Amaranthaceae (у јд.: 

биљка из те фамилије). 

штитара и штитарка ж бот. у мн:. 

породица зељастих дикотиледоних биљака 

чији су мали петорочлани двополни цветови 

скупљени у сложене штитасте цвасти 

Umbelliferae (у јд.: биљка из me породице). 

штитарац, -рца м зоол. у мн:. 

праживотиње Coccidia које живе као 

паразити у цревима, бубрезима ијетри 

домаћих животиња и човека, од којих су 

неки узрочници тешких болести (у јд:. 

таква праживотиња). 

штитоноша ж зоол. у мн:. ред риба са 

хрскавичавим скелетом чије је тело 

покривено крљуштима у виду коштаних 

плоча или штитова Ganoidei, Chondrostei (у 

јд:. таква риба). 

штифла ж (обично у мн.) нем. варв. 

штифлет(н)а. 

штифлет н а ж (обично у мн.) нем. варв. 

чизмица; дубока ципела. 

штрамплице ж мн. нем. дугачке гаћице за 

малу децу, новорођенчад. 

штрк м (мн. штркови) зоол. у мн. 

систематски назив за породицу Ciconidae (у 

јд.: птица из те породице). 

штркаљ, -а и штркаљ, -кља м зоол. у мн:. 

инсекти двокрилци из пор. Oestridae, 

Cuterebridae и Gasterophilidae, чије ларве 

паразитирају у сисарима (на кожи, у 

прибору за варење, јетри, носу итд. (у јд:. 

инсект двокрилац из me породице).  

штркље, -каља ж мн. дугачке ноге. 

Штрпци м мн. место у Републици Српској.  

штрукле и штрукље ж мн. нем. врста јела 

од теста надевеног сиром или тиквом, 

бундевом надевена јувка, резанци. 

штруфла ж нем. варв. (обично мн.) петља 

на врху сара од чизама. 

штука ж зоол. у мн.: породица риба 

коштуњача, кошљориба Esocidae из реда 

мекоперки. 

штуле, штула ж мн. тал. гигаље, ходуље. 

штур м зоол. у мн.: породица репатих 

водоземаца Cryptobranchidae (у јд.: ткав 

водоземац). 

штурак, -рка м зоол. у мн.: скупина 

скакаваца Grylloidea из разреда 

равнокрилци, зрикавци (у јд.: такав 

скакавац). 

шукаре, шукара ж мн. покр. поцепана 

одећа, прње, траље, рите. 

шуљеви м мн. мед. чворићи на излазном 

делу дебелог црева, настали проширењем 

вена на том делу, хемороиди. 

Шумице ж мн. назив једног краја Београда. 

шупљикара ж зоол. у мн.: ред морских 

праживотиња кореноножаца Foraminifera, 

које имају кречњачке љуштуре с бројним 

рупицама из којих излазе лажне ножице, 
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кредњаци, фораминифере (у јд:. таква 

праживотиња). 

шупљорожац, -рошца м зоол. у мн.: 

породица преживара парнопрсташа 

(Cavicornia, Bovidae), који имају шупље 

рожнате рогове, шупљороги преживари (у 

јд.: такав преживар). 

шуферица ж (обично у мн.) нем. варв. 

комад тканине којом се увијају ноге, обојци. 

шушке ж мн. а. суво лишће са кукурузног 

клипа, комушина. б. отпаци дрвета при 

рендисању, глачању; струготина, 

пилотина. 
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