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МОДИФИКАТОРИ ДЕВЕРБАТИВНИХ ИМЕНИЦА 
 
 

РЕЗИМЕ 
 

         Предмет овог рада јесте морфолошко – синтаксичка и делом семантичка 

анализа девербативних именица у савременом српском језку. Будући да неке класе 

девербативних именица, а на првом месту праве глаголске именице, могу да 

поседују синтаксичке и семантичке особине које се преклапају са  синтаксичким и 

семантичким особинама глагола од којих су настале, истражили смо како се 

понашају модификатори оваквих именица. Рад се бави анализом и класификацијом 

модификатора девербативних именица, као и описом окружења у ком се појављују, 

односно њиховом дистрибуцијом уз девербативне именице. Посебно занимљиво 

питање, због глаголског порекла ових именица, јесте утврђивање 

именичког/глаголског карактера њихових модификатора, односно да ли се уз 

девербативне именице, и уз које класе ових именица, појављују изразито именички 

модификатори, или и неки изразито глаголски модификатори.  

    Корпус је ексцерпиран из две врсте извора. Први извор су електронски медији у 

писаном облику (pescanik.net, www.e-novine.com, htp://blog.b92.net) a поједине 

примере из електронских издања дневне штампе преузели смо из Корпуса 

савременог српског језика Математичког факултета у Београду. Други извор грађе 

чине примери из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића, као репрезента књижевног 

језика. Издвојени модификатори су табеларно разврстани на врсте речи, односно на 

тип јединице и њено лексичко језгро, затим на конституентски облик, а потом на 

синтаксичку функцију. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: модификатори, девербативне именице, тип јединице, 
конституенски облик, синтаксичка функција  
 
НАУЧНЕ ОБЛАСТИ: лингвистика, морфологија, синтакса 
УДК: 
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MODIFIERS OF DEVERBAL NOUNS 

 

SUMMARY 

 
The subject of this paper is morphological - syntactic and partly semantic analysis of 

deverbal nouns in the modern Serbian Language. Since some classes of deverbal nouns, 

firstly real gerund, may own a syntactic and semantic characteristics that overlap with 

syntactic and semantic properties of the verb from which they originate, we investigated 

behavior of the modifiers of these nouns. The paper is about the analysis and 

classification of modifiers of deverbal nouns of the context in which they appear, and 

their distribution with deverbal nouns. Particularly interesting question, simply because 

of the origin of these verbal nouns, is to determinate  noun/verbal character of the 

modifiers, i.e. whether distinctive noun modifiers appear with deverbal nouns or some 

extreme verbal modifiers and with what classes of these nouns. Corpus was is 

excepionated from two types of sources. The first source is electronic media in written 

form (pescanik.net, www.e- novine.com, htp://blog.b92.net) and some examples are 

taken from the electronic edition of daily newspapers taken from the Corpus of 

Contemporary Serbian language from the  Faculty of Mathematics in Belgrade. The 

second source consist of examples from “Signs by the Roadside” Ivo Andric, as a 

representative of the literary language. Featured modifiers are tabulated based on word 

classes i.e. type of unit,  its lexical nucleus, the constituent form, and syntactic function.  

 

KEY WORDS: modifiers, deverbal nouns, type unit, constituent form, syntactic 

function  
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__________________  I.УВОД__________________________________ 
 

 
  1.1.Предмет истраживања 

       У овом раду бавили смо се  морфолошко – синтаксичком и делом семантичком 

анализом модификатора девербативних именица у савременом српском језику. 

Будући да неке класе девербативних именица, а на првом месту праве глаголске 

именице, могу да поседују синтаксичке и семантичке особине које се преклапају са  

синтаксичким и семантичким особинама глагола од којих су настале, занимљиво је 

било истражити како се понашају модификатори оваквих именица. Анализирали 

смо и класификовали модификаторе девербативних именица, дали опис окружења 

у ком се они појављују, односно, бавили се и њиховом дистрибуцијом уз 

девербативне именице. Посебно занимљиво питање, због глаголског порекла ових 

именица, јесте утврђивање именичког/глаголског карактера њихових 

модификатора, односно, да ли се уз девербативне именице, и уз које класе ових 

именица, појављују изразито именички модификатори, а уз које и неки изразито 

глаголски модификатори.  

 

1.2.Циљ  истраживања 

      Полазећи од анализе девербативних именица у савременој граматичкој теорији 

и ослањајући се на радове који су се бавили девербативним именицама у српској 

литератури, циљ рада је да дâ  што прецизнију анализу и класификацију 

модификатора девербативних именица у савременом српском језику. Циљ је да се 

модификатори, анализом корпуса, разврстају на морфолошком нивоу (према врсти 

речи која врши функцију модификатора), синтаксичком нивоу (према синтаксичкој 

јединици која врши функцију модификатора) и функционалном нивоу (према 

синтаксичкој функцији коју модификатори врше у оквиру јединице вишег ранга). 

Један од циљева је да се оваквим разврставањем истраже и могућности 

семантичких модификација девербативних именица.  
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1.3.Хипотезе 

       Уз девербативне именице се у улози модификатра јављају, као и уз друге 

именице: придеви, заменице, друге именице, бројеви, придевске и именичке  

синтагме, предлошко – падежне конструкције, реченице. Међутим, због глаголског 

порекла ових именица треба очекивати да се уз неке класе ових именица могу 

појавити и изразито глаголски модификатори, попут прилога.  

     Очекујемо да примери из грађе потврде хипотезу да се као модификатори 

девербативних именица јављају речи, синтагме и зависне реченице, као 

синтаксичке јединице. Што се тиче синтаксичке функције ових модификатора, 

очекивање је да да ће то бити атрибутивна функција, односно функције 

конгруентних атрибута, падежних атрибута, неконгруентних атрибута и 

атрибутива. Због мотивне речи (глаголи) ових именица, претпоставка је да ће уз 

одређене класе ових именица бити употребљени неконгруентни атрибути са 

изразито прилошким значењем. 

       Овако замишљен рад и истраживање значајни су са аспекта дескриптивне 

граматике. Исцрпна анализа и класификација модификатора девербативних 

именица на грађи савременог српског језика омогућава њихово разврставање  у 

прецизно спецификоване категорије и поткатегорије у српском језику, али и 

проширује постојећа сазнања о понашању девербативних именица са 

крослингвистичког аспекта. Други разлог значајан је са  становишта даљег развоја 

опште теорије граматике. Синтаксичко – семантичка класификација модификатора 

девербативних именица на грађи савременог српског језика могла би бити од 

значаја за потврђивање или оповргавање неких теоретских претпоставки о природи 

девербативних именица у оквиру савремене граматичке теорије. Пре него што се 

детаљније позабавимо модификаторима девербативних именица, осврнућемо се на 

сам појам категорије девербативних именица. 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 1.4.О појму девербативних именица 

Први који се шире бавио проблематиком глаголских именица у србистици је 

Александар Белић.  Самим својим глаголским пореклом, девербативне именице 

су битан предмет интересовања творбе речи. Као прво, Александар Белић (1932: 6-

8)  науку о грађењу речи види као најважнији део практичне граматике: ,,Један од 

најважнијих одељака наше практичне граматике јесте наука о грађењу речи. 

Свакоме је познато како се на сваком кораку у данашњем животу са развијеним 

културним и научним захтевима, сусрећемо са потребом стварања нових речи. И 

уколико се будемо више развијали та ће потреба постајати све већа... Наш 

народни језик, који је веома богат речима, може дати довољно упутстава како се 

граде нове речи. Само се та упутства морају утврдити на основу особине 

народних речи... Принципи грађења нових речи треба да се издвоје тако јасно и 

рељефно да по њима може свако градити онако нове речи како то одговара духу 

нашег савременог језика“. A. Белић (1941: 24) за инфинитив каже да је и сам по 

пореклу именица и да као такав има самосталност управо зато што је именица. На 

другом месту (1941: 87) додаје: ,,Глаголска именица и јесте самостално 

употребљени облик глаголског безвременског партиципа“. Белићево запажање о 

пореклу инфинитива знатно олакшава тумачења о синонимичности, замењивости и 

истозначности  појединих глаголских именица и  инфинитива, попут овог примера:  

пецање је забрањено / пецати је забрањено. 

Под правим именицама А. Белић сматрао је немотивисане именичке речи 

(1941: 37) које значе реалне предмете или појмове којима се обележава збир 

особина неког предмета. Тако, у вези са именицом плот, у значењу: ограда, каже: 

,,Када се та реч данас изрече, никоме и на памет не пада да је она у вези са 

глаголом плет- (плести, плетем). Међутим, јасно je да се plet- налази у вези са 

плот-, са резултативним значењем, добивеним опет од претериталног: ,,оно што 

је плетено“, дакле ,,плот“ - ,,плетер“. Данас у представи плота нема ни најмање 

везе са глаголом ,,плести“: у збиру особина које данас тај гласовни комплекс значи, 
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значење глагола ,,плести“ сасвим се изгубило. Место једне особине дошао је збир 

особина: место мотивисаности - немотивисаност и непродуктивност.“  

 Наглашавајући разлику између правих и неправих именица, аутор подвлачи 

управо ову дистинкцију на релацији: носилац збира особина : носилац једне 

особине. Именице изведене од глагола су, тако, само носиоци једне глаголске 

особине (1941: 43). Неправе именице значе условну реализованост, а код правих 

именица имамо потпуно индивидуализовање лица или предмета целокупним 

збиром њихових особина.  

На  примеру именице носач : носити  А. Белић указује на сталну етимолошку 

и семантичку везу са глаголом. И поред мењања функције (од једне категорије речи 

настала друга категорија) овакве речи не мењају везу са значењем оне категорије 

одакле су потекле: ,,обележавајући извесне односе између онога што им даје нова 

функција, нова категорија речи, и онога што су оне значиле у старој категорији“. 

Међутим, у језичком развитку имамо тежњу ка индивидуализовању  нпр. именица 

ковач, коју аутор наводи, не значи више само радника, односно онога који кује, 

него значи и занатлију, онога коме је то занимање. Иако је, у случају када овом 

именицом означавамо нечије занимање, реч о ужем значењу, ипак се још увек не 

може говорити о томе да је она постала индивидуална у оном смислу у ком су то 

нпр. именице:  рука, нога. Али, у случају када именицом ковач означимо врсту рибе 

онда већ можемо говорити о томе да је она постала непродуктивна и  индивидуална 

реч (1941: 45). У поглављу ,,Природна веза језичких знакова са представама 

предмета и особина” за изведене речи наводи се да су оне: међукатегоријске, 

двокатегоријске речи, односно, да гласовним системом и значењем припадају 

једној категорији, а функцијом да припадају другој категорији. Дакле, оне се налазе 

на граници двеју категорија. Глаголска реч нпр. може да пређе у праву именичку 

реч онда када се творбеним  процесима измени унутрашње значење речи, када 

неправа именица потпуним уношењем особина реалног предмета почне означавати 

реалну именицу (1941: 159). ,,Правом глаголском речју приписује се радња као 

особина каквој именици, тј. радњом као особином она се ближе одређује. Одавде 

се одмах види како су праве глаголске речи у првобитном стању свом, док су били 

безвременски партиципи – могле лако, самостално употебљене, прећи у глаголску 



5 
 

именицу. Не треба зато да нас изненађује што већина језика и има глагол или у 

именичком облику или у партиципском. Мени је јасно да је ту именички облик 

новији, изведен, а партиципски је једино прави облик“. Поводом извођења речи, 

аутор наводи  и пример именице човек која је наведена као пример праве именице 

јер збиром својих особина означава свако људско биће. Именица копач наведена је 

као пример неправе именице јер само једном својом особином означава лице, оно 

које копа. (1949: 3-4). ,, Изведене су оне речи за које се осећа да су постале од 

заједничког корена или заједничке основе... за данашње стварање речи, које у 

људима живи као произвољно производно (продуктивно) стање, морамо се 

руководити пре свега савременим језичким осећањем. Њиме је све што се у језику 

врши повезано у целину (тј. савремена граматика или граматика једног времена 

(синхронијска) не мора се слагати са историјском (дијахронијском) граматиком“. 

У поглављу ,,Изведене именице“ (1949: 48-148) обрађеном преко суфикса, које 

аутор означава као: наставци за творбу, разматрани су и суфикси који учествују у 

творби девербативних именица, али кумулативно, заједно са осталим именичким 

суфиксима. Аутор је истакао да је врло важно питање  да ли се реч једне категорије 

може употребити у функцији друге категорије, ако се то може, питање је да ли је у 

основици грађења нових речи довољна промена њене функције. У даљем тексту се 

наводи: ,,То заиста и бива, у основици грађења речи налази се већином промена 

службе или функције једне речи“ (1949: 8). Наставак је онај део речи којим се 

обележава да је функција, а самим тим и врста речи, промењена. Термином неправе 

речи А. Белић је означио оне које чувају везу по облику или по значењу са неком 

другом категоријом. Као пример таквих речи наведене су: носач, читач, чистач 

које чувају везу са глаголима: носити, читати, чистити. Неправе речи су то дотле 

док се унутрашњим променама у њима, пре свега богаћењем значења, не прекине 

веза са категоријом од које су постале. Неправе речи су и продуктивне и 

производне јер се према њима могу градити нове речи (1949: 16). Аутор их 

означава као живе речи којима супротставља лексичке, праве речи једне категорије, 

које су ,,скамењене“. Корени су означени као најстарије речи. ,,Изведене речи су 

оне за које се осећа да су постале од заједничког корена или заједничке основе 

(свир-ати : свир-ач : свир-ка) и наставка.“(1949: 3).  
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У вези са глаголским именицама важно запажање везано за нашу тему, између 

осталих  је и оно о могућности да се глаголском именицом изведеном од 

несвршених глагола могу добити и конкретна значења нпр. орање (у значењу 

вршења глаголске радње и у значењу: оно што је њом постигнуто ,,изорана земља“, 

за разлику од именица изведених од свршених глагола, код којих је то правило, а 

код именица изведених од несвршених глагола само могућност (1949: 44). А. Белић 

истиче да сложени свршени глаголи служе  за грађење:  

1. конкретних именица које су у вези са резултатом радње и  

2.за грађење оних именица којима обележавамо акт, чин, опет као резултат 

радње.  

 Под појмом поименичавање А. Белић подразумева  творбу именица од друге 

врсте речи. При навођењу могућих значења изведених нпр. суфиксом -а стоји:  

1. поименичавање глаголског значења  

2. предмет  

3. резултат.  

       О постанку глаголских именица А. Белић (1941: 85) наводи да су оне настале у 

време када је значење глагола било безвременско глаголско – партиципско, али је 

однос глаголских именица добио изглед претварања једне врсте речи у другу врсту 

речи тиме што се глаголска реч ослободила временског момента и добила особине 

,,условно реализоване самосталне речи сталне радње као особине“. Глагол 

употребљен без временске ознаке значи именицу, наведени су примери: хвала, пộј 

= певање. По А. Белићу изведене глаголске именице представљају продужавање 

оне епохе када још глаголски облици нису били готови у свом доцнијем облику и 

када се глаголска реч још могла слободно употребљавати. ,,Она је, по мом 

мишљењу, значила безвременско приписивање глаголске радње као особине“ (1941: 

84). Аутор на основу продуктивности прави разлику између правих и неправих 

глаголских речи. Тако, за глаголе: хтети, моћи, смети и сл. наводи да су прави 

глаголи јер не могу бити продуктивнии стога што значе јединствену радњу која се 

приписује каквом лицу или предмету. Али на примеру глагола озеленити, уз који 

можемо имати и: обелити, оплавити, оцрнити, оцрвенити и сл. указује на 
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провидност односа изведене речи према основи. Све док је тај однос провидан и 

изведени глагол је продуктиван. Продуктивност може бити смањена, ограничена, а 

може и сасвим нестати. Неправи глагол може постати прави ако његово значење од 

синтагматског постане глаголско (1941: 99). Глаголске су речи синтагматске по 

значењу. И именице изведене од глагола имају сложено, синтагматско значење нпр. 

носач : онај који носи (1941: 573). Оне су, поред синтагматског значења, зависне 

значењем и од речи основне категорије. 

 Разлику на релацији Nomina actionis : Nomina agentis  А. Белић је дао на 

примерима именица: копање : копач: ,,..копање =  вршење радње коју значи глагол 

копати, тј. када неко, ма ко он био копа, онда се та радња, без обзира на лице, али 

са претпоставком вршења радње назива копањем.“(1941: 488). Копач означава 

лице, али само са једном својом особином, за разлику нпр. од именице: човек која 

означава лице али збиром својих особина.   

   Под термином екскурзивно кретање А. Белић подразумева ширење 

првобитног значења појединих суфикса. Тако, суфикс -ач, екскурзивним кретањем, 

осим значења: особе (берач, бирач), оруђа, справе (бријач, жарач) добија велику 

примену и за обележавање животиња по некој радњи:  бодач (во), косач (коњ), 

кретач (коњ),  укач (вепар). 

        Тома Маретић (1963: 299) следећи Даничићево учење, одваја корен као онај 

део речи у коме је главно значење те речи, а наставци су онај део ,,koji značenje 

korijena nečemu pridijevaju, za nešto ga vežu“. У раздвајању корена од основе наводи 

да су поједине речи изведене непосредно од корена, односно, корен се веже 

непосредно с наставком нпр. у речи берачица која је изведена од речи берач, а не 

од корена бер-, тако и гробље од гроб, а не од корена греб-. И глаголи нпр. 

даровати, гребенати, нису изведени непосредно од корена да-, греб- (као што су: 

дати, гребсти), већ од готових речи: да-р, греб-ен. ,,Za riječi koje ne postaju 

neposredno od korijena, treba upravo reći da su izvedene od drugijeh riječi, a ne od njih 

samijeh, npr.  beračica od osnove riječi berač, darovati od osnove riječi dar“  

       Т. Маретић (1963: 293) разликује две врсте корена: једни који значе радњу или 

стање какви су нпр. бер-, да-, греб-, крад-, прет-, ста- итд.  и зове их глаголски 
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(или вербални) корени. Од њих постају не само глаголи, већ и друге речи нпр. берач 

од корена бер-. Друга врста корена су заменички (или прономинални) од којих су 

постале заменице и понеке друге речи нпр. прилози ,,Glagolskijeh korijena i riječi od 

njih postalijeh ima mnogo više nego li zamjeničkijeh korijena i njihovijeh riječi“(1963: 

293). Корените се речи не могу изједначити са разумевањем простих, неизведених 

речи. По Т. Маретићу је тако берачица изведена реч, а берач коренита. 

      Радосав Бошковић1 у својој монографији ,,Развитак суфикса у 

јужнословенској језичкој заједници“ прави разлику између изведених и основних 

речи (1978: 73)2, изведених и лексичких речи. Уз формалну анализу Р. Бошковић је 

доследно примењивао и семантичку анализу. Тако нпр. у генези суфикса  -ъnja 

увиђа два резултата: издвајање наставка  -ъnja за грађење именица од општег 

глаголског дела и добијање именица на -ъnja  које су по значењу nomina actionis.  

     У расправи О придевима типа ораћи (1959: 210-211) упућује на везу тих 

придева са глаголским именицама, с паралелним именицама на  -ње. Порекло ових 

придева Р. Бошковић везује за глаголске именице: ,,Ти придеви стоје данас у 

семазиолошкој вези с глаголским именицама; ти су придеви, према томе, морали 

стајати некад и у морфолошкој вези с њима, с глаголским именицама; ти су 

придеви, дакле, могли бити прављени и направљени само од тих именица, од 

глаголских именица“ (1959: 212). 

       Михаило Стевановић (1975) у својој описно-нормативној граматици, 

двотомном ,,Савременом српскохрватском језику“  у поглављу ,,Изведене речи – 

именице“  једино уз именице на -ње, -ће (дијахроно гледано као суфикс -је) 

употребљава термин ,,Глаголске именице“, а за друге именице као што су нпр: 

берба, градња, наговештај, каже да су девербативне ,,именице с глаголским 

општим делом у основи“ или само ,,именице“.  

     ,,Творба ријечи у хрватском језику“, Стјепана Бабића, прва је српскохрватска 

монографија о творби речи. Аутор именичкој деривацији приступа формално. У 

приказу суфикса обухваћена је и значењска разноликост именица. Творбени типови 

су описани и са прозодијске и семантичке стране. Уз суфиксе који учествују у 

                                                 
1 Радмило Маројевић, Српски језик данас, Београд, 2000. стр. 163-176. 
2 Р.Бошковић, Одабрани чланци и расправе, Титоград, ЦАНУ, 1978.(Посебни радови књ. 1) 
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творби девербативних именица стоји: Приказ творбе од глаголских основа. Уз 

навођење потврда изведених именица, наведена су и значења тако изведених 

именица.  

      Прва српска монографија о творби речи је ,,Творба речи у савременом српском 

језику“ Ивана Клајна. Аутор раздваја морфемску анализу од творбене па нпр. у 

примеру именице пратилац  издваја суфикс -лац (2003: 12), за разлику од М. 

Стевановића који издваја суфикс -ац и радни глаголски придев. Одвајајући 

творбену од морфемске анализе на примерима као што су: радионица, штедионица  

издваја суфикс -оница а не радни глаголски придев и суфикс -ница како су то 

чинили ранији граматичари. Овим се олакшава анализа изведеница као што су нпр. 

перионица, штедионица у којима се јавља суфикс -ионица и у чијем извођењу није 

био посредник радни глаголски придев. У творбеној анализи И. Клајн истиче 

принцип бинарности позивајуђи се на ставове М. Анчић - Обрадовић (1973: 26-27) 

и М. Анчић-Обрадовић (1975: 9-10) . 

        Као и код М. Стевановића и овде једино уз именице изведене суфиксима: -ње, 

-ће, (-је), имамо ознаку: глаголска именица. Уз остале именице изведене од 

глаголских основа имамо или ознаку: девербал или да су изведене од глаголских 

творбених основа.  

        И. Клајн глаголске именице од девербалних одваја и експлицитно: ,,Суфикс     

-ње  служи за грађење глаголских именица које за разлику од девербалних, обично 

задржавају сва значења глагола и један део његових граматичких обележја, међу 

којима је и вид“. 

       2008. je из штампе изашла ,,Творба именица у српском језику” Божа Ћорића. 

Монографија има седам поглавља а поједини делови тичу се и девербативних 

именица (пре свега они делови који се тичу турских и интернационалних суфикса, 

хибридизације, стилистичких аспеката творбе речи, и синонимије у творби речи). У 

поглављу ,,Појмовно – терминолошки апарат“ аутор наводи три појмовне 

(значењске) категорије творбених значења чешког лингвисте  М. Доулила: 

мутациону, модификациону и транспозициону. За одређење појма девербативних 

именица важно је тумачење транспозиционог значења: ,,Транспозициона појмовна 

категорија састоји се у томе што је сарджај из одговарајуће појмовне категорије 
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пребачен у другу (секундарну) појмовну категорију, а да до фактичке измене појма 

није ни дошло. Зна се да је особина, начелно, зависна од супстанце (особина се у 

језику изражава придевом, а супстанца именицом)....Творбом се може 

конкретизовати и радња: читати → читање, служити → служба, излазити → 

излазак, пасти → пад.“ (2008: 21). Транспозиција је прелазак једне врсте речи у 

другу и то такав у коме није дошло до промене лексичког значења. ,,Транспозиција 

је примарно ствар синтаксе, што се може илустровати следећим примером: - 

Читао је споро. Читање га је замарало.“ (2008: 21). 

       Ни једна од ових граматика и монографија, не групише именице према 

значењу. Именице (а самим тим и девербативне) у њима се кумулативно 

сагледавају уз навођење категоријалне припадности њихових основа, а обрађују се 

преко суфикса.   

       Под термином: глаголска именица традиционално су се у нашој лингвистичкој 

литератури називале именице изведене од глагола суфиксима:  -ње, -ће, (дијахроно 

гледано, суфиксом -је). Остале именице с глаголском творбеном основом 

означаване су као: девербалне, девербативне или као именице с глаголским 

општим делом. Назив глаголска именица користе: М. Стевановић (1986), М. 

Николић и др. (2003), Ж. Станојчић, Љ. Поповић (2004).  Док нпр. Е. Барић (1997: 

306) традиционалну терминолошку ознаку: глаголска именица (1995) замењује 

новом: радна именица, али она није ушла у ширу употребу. 

         Ни  новије граматике и приручници за српски језик у којима је заступљена 

подела именица по значењу, не показују доследност при издвајању глаголских 

именица, како указује Б. Ковачевић (2009: 495-501). Понегде, као код Д. Кликовац 

(2004)3 оне се сврставају у апстрактне, али се, уз напомену о њиховој посебности 

називају глаголским. Д. Летић и Ј. Вуксановић (2003)4 глаголским именицама 

називају само оне изведене суфиксом -ње (код М. Стевановића под глаголском се 

именицом подразумевају и оне изведене суфиксом -ће, односно, дијахронијски, оне 

које су изведене суфиксом -је).  У граматикама: Д. Кликовац (2004)5, М. Николић и 

                                                 
3 Д. Кликовац, Граматика српскога језика – за основну школу, Београд, 2004. 
4 Д. Летић-Ј. Вуксановић, Српски језик и књижевност од 5. до 8. разреда основне школе, Београд, 
2003. 
5 Д. Кликовац, Граматика српскога језика – за основну школу, Београд, 2004. 
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др. (2003)6, Ж. Станојчић, Љ. Поповић (2004)7 под термином: глаголске именице 

подразумевају се именице којима означавамо радњу, стање, збивање, а које су 

изведене од глагола различитим суфиксима, а не само суфиксом -ње. У 

средњошколској Граматици8 у поглављу ,,Творба именица“, суфикси се групишу по 

значењу, а глаголске и апстрактне именице (са навођењем најпродуктивнијих 

суфикса) разматрају заједно.  

        Милица Радовић-Тешић и Весна Ломпар су у ,,Библиографији радова из 

морфологије и творбе речи (1950-2000)“9 дале преглед штампаних и стручних 

текстова из ових области науке о језику. 

         Увидом у ову библиографију уверили смо се  у  многобројност радова везаних 

за области морфологије и творбе речи савременог српског језика. Међу њима има и 

оних који су тематиком везани за девербативне именице. На основу ове 

библиографије и на основу увида у релевантну литературу, закључујемо да је у 

србистици и даље отворено питање статуса ових именица у оквиру именичке класе 

речи, питање њихове свеобухватне творбено-семантичке анализе, као и питање 

њиховог издвајања у засебну именичку класу које није дато на ширем и 

свеобухватном плану. 

       У нашем истраживању пошли смо од чињенице да именице које се у 

литератури традиционално називају глаголским, као и именице које се називају 

девербативним, или, именицама са глаголским општим делом, имају врло важну 

заједничку карактеристику: глагол (верб) као мотивну реч. У том смислу, 

одредницу девербативна именица сматрамо термином вишег ранга у односу на 

термин глаголска именица, јер садржи шири спектар значења, и као такав, надређен 

му је. Термин: девербативна именица подразумева сваку именицу изведену од 

глагола, а ту, тада, осим именица Nomina actionis, које целокупним својим 

регистром припадају девербативним именицама, убрајамо и друге именице, које 

само делом свога регистра, у већој или мањој мери, садрже и девербативне 

именице, а то су: Nomina agentis, Nomina loci, Nomina intrumenti.   

                                                 
6 М. Николић и др. Језик и језичка култура за други разред средње школе, Београд, 2003.  
7 Ж. Станојћић-Љ.Поповић, Граматика српскога језика, Београд, 2004. 
8 Ж. Станојћић-Љ.Поповић, Граматика српскога језика, Београд, 1995. стр. 136-138. 
9 Наш језик, XXXIII/3-4, Београд, 2000. стр.326-333. 
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   1.5.Теоријскo-методолошки оквир  

       Наше  истраживање  има подлогу у радовима страних и домаћих лингвиста 

који су се бавили модификацијом и модификаторима, атрибутима, као и у радовима 

оних лингвиста који су се бавили проблематиком  девербативних именицама. O 

модификацији и модификаторима, а у вези са различитим појавама на 

синтагматском и синтаксичком нивоу писано је много, иако се појаве као такве 

нису увек означавале овим терминима.  

       За оквирно одређивање овог појма узели смо дефиницију Ж. Бошњаковића: 

„Модификатор је општи термин за језичку јединицу која ближе одређује, 

допуњује, интензификује, једном речју модификује другу језичку јединицу” 

(Бошњаковић 1980: 17).  

      Оваква дефиниција заснована је на дотадашњим резултатима изучавања ових 

феномена, којима се у србистици највише бавила Милка Ивић. У великом броју 

радова у вези с различитим питањима синтаксичке и лексичке семантике М. Ивић 

указивала је на бројне примере и различите типове модификације, при чему је за 

ове појаве користила термине детерминација и детерминатори, одређивање и 

одредбе, допуњавање и допуне. По овој ауторки, детерминатор је: „свака она 

синтаксичка јединица (отелотворена било као једна реч, било као спој речи) која 

на придевски или прилошки начин одређује синтаксичку јединицу” (Ивић 1983: 179–

180). 

      У Граматици српскога језика за гимназије и средње школе Ж. Станојчића и Љ. 

Поповића у одељку о синтакси, за реченичке модификаторе наводи се: 

„Модификатори су разноврсне одредбе атрибутивног карактера, када на 

придевски начин одређују именичке речи, или пак адвербијалног карактера, када на 

прилошки начин одређују глаголске речи или целу клаузу” (Поповић, Станојчић 

1992: 324). 

      У граматици П. Мразовић и З. Вукадиновић појава модификације најшире је 

разматрана под појмом реченични додаци, који се најопштије одређују као 

„елементи који нису условљени валентношћу глагола” (Mrazović, Vukadinović 1990: 

487). Даље се наводи да они најчешће ближе одређују, модификују управни глагол 
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у реченици, али и неки реченични део, и то су најчешће прилози, ретко придеви, 

именичке фразе, предложне фразе и зависне реченице.  

         У новије време питањима модификатора и модификације у српском језику 

велики део својих истраживања посветила је Стана Ристић. Према овој ауторки, то 

су „она значења и функције одређених типова лексема и њихових облика која нису 

обухваћена традиционалним лексикографским и граматичким описима, јер излазе 

из оквира тривијалних значења и регуларних функција и сврставају се у ред 

јединица које се карактеришу нетривијалним значењима и скривеним лексичко-

граматичким категоријама. Широки спектар функционисања таквих јединица у 

спојевима са другим јединицама обухваћен је радним термином модификација, а 

саме јединице означене су термином модификатори” (Ристић 2009: 9). У овој 

улози најчешће се јављају партикуле, затим глаголи и придеви. 

      У Енциклопедијском речнику  модерне лингвистике под одредницом 

модификација пише: ,,1) Термин којим се у синтакси  означава зависност једне 

граматичке јединице од друге – при чему термин има различиту ширину примене у 

различитим поступцима. Неки га ограничавају на структурну зависност у оквиру 

било које ендоцентричне синтагме; нпр. у споју: велико дрво у башти и велико и у 

башти ,,модификују“ дрво, једно као премодификатор  а друго као пост-

модификатор. Неки лингвисти употребљавају овај термин само ѕа 

премодификационе структуре: у Халидејевој граматици, на пример, наведена 

синтагма имала би структуру M - N - Q, где је М модификација, N - управни члан 

(head) a Q – квалификација. Традиционална граматика употребљавала је термин 

модификација само за прилошке  јединице зависне од глагола, и та традиција се 

још понегде чува, нпр.  Lyons 1968. гл.6; Matthews 1981. гл.7.“  

        (Кристал: 152) под одредницом  детерминатор, наводи: ,,Термин који се 

користи у неким моделима граматичке  дескрипције, а односи се на класу јединица  

чија је главна улога да буду компрезентни с именицама како би изразиле широк 

дијапазон семантичких  контраста, као што су квантитет или број...Неки 

лингвисти проширују примену овога термина тако да укључе и друге врсте речи у 

оквиру именичке синтагме (нпр. придеве, предтерминаторе, а понекад чак и 
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модификаторе у другим деловима реченице. нпр. Quirk и др. 1985. гл. 5. (Кристал: 

45)   

      Т.Прћић (1997: 29) разликује намеравано од протумаченог значења. 

Намеравано би било оно које енкодер има намеру да пренесе, а протумачено оно 

које декодер успе да протумачи. Модификаторе смо, према Прћићевој подели на 

интерна и екстерна обележја лексема (Прћић: 75) свртали у екстерна, јер она могу 

бити и предвидљива - када не умаљују прозирност саме лексеме, али и 

непредвидљива - када могу да утичу на смањење прозирности девербативне 

именице. 

       Следећи дефиниције ових аутора, наше основно усмерење у истраживању било 

је  оно у коме синтагматске јединице имају девербативне именице као главне 

чланове.  Њихове модификаторе смо разврстали према синтаксичким јединицама 

на речи, синтагме, реченице. Речи смо морфолошки разврстали, синтагме одредили 

према управном члану, реченице према врстама. Модификаторе смо представили у 

њиховом конституентском облику и анализирали према синтаксичкој функцији. С 

обзиром да је реч о именичким снтагмама, зависни чланови врше функцију 

атрибута. Уочена семантичка померања самих именица тумачили смо  језичким 

механизмима, пре свега метафором и метонимијом, а понекад и као условљене 

модификатором. Специфичности модификатора српског језика у односу на 

енглески језик илуструјемо следећим примером:  DetMNQ је формула која показује 

како изгледа уобичајена именичка синтагма/фраза (noun phrase) у енглеском језику. 

Она би се могла овако разложити: ...an old friend from Rome 

Det: an (детерминатор који се овде реализује као неодређени члан) 

M: old (модификатор, односи се на именицу која је управни члан синтагме - могао 

би се објаснити атрибутом у српском језику); N: friend (N-ознака за именицу) 

Q: from Rome (Q-qualifier, квалификатор, налази се иза управне речи, у српском 

језику иза управног члана следи  атрибут). За разлику од енглеског језика, који 

диференцира  Det, M и Q, у српском језику  нема те разлике. 

    По синтаксичкој функцији модификатори именица у савременом српском језику 

атрибутивног су карактера. Атрибут  је општи назив за зависне конституенте 

именичких синтагми. Како се и ми у анализи бавимо именичким (девербативним) 
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синтагматским јединицима, и модификатори се, као зависни чланови таквих 

синтагми, јављају у атрибутивној функцији. У овоме раду модификаторе у оквиру 

синтагме  с девербативном именицом као главним чланом разврстали смо најпре 

према врсти речи, а потом и према синтаксичким функцијама које врше на: 

конгруентне атрибуте, падежне атрибуте, односне и изричне атрибуте, 

неконгруентне атрибуте и атрибутиве.  

        Атрибут као именски додатак ближе одређује именицу уз коју стоји. Неки 

аутори у типичне атрибуте убрајају само придевске речи, с напоменом да се у тој 

улози могу наћи и неке друге врсте речи: ,,Типични атрибути су  придеви и 

придевске речи, али се у овој функцији могу наћи и именице и  прилози’’ (Станојчић 

– Поповић – Мицић, 1986: 256).  

      Слично одређење налазимо и у  Хрватској граматици, где Барић каже да 

атрибут може бити: придев, придевска заменица, падежни израз, предложши израз, 

а даље наводи  и прилоге:. ,,Sve to  pokazuje predikatnu narav atributa’’(Barić –

 Lončarić – Malić, 1997: 547). 

      Када је реч о атрибутима, Живојин Станојчић у Граматици српскога књижевног 

језика истиче: „Атрибутска одредба реч је или скуп речи која означава особину 

појма уз чије име стоји, а који раније није био одређен. Зависно од врсте речи која 

се јавља са службом атрибута уз именску реч, атрибут се дели на две групе: 

конгруентни атрибут и неконгруентни атрибут (падежни атрибут)’’ (Станојчић, 

2010: 311).  

        За конгруентне атрибуте исти аутор каже да их чине речи које се облички 

слажу (конгруирају) са именским речима (најчешће са именицама) уз које стоје, 

ближе их одређујући  по некој унутрашњој или спољашњој особини појмова које 

означавају, или по неком односу, а то су: придеви, придевске синтагме, придевске 

заменице, бројеви. Као подврсте конгруентних атрибута аутор издваја:  

            1.посесивне атрибуте којима означавамо припадање, нпр. његова игра  

            2.референцијалне атрибуте у чијој улози најчешће налазимо неодређене 

заменице, показне заменице, редне бројеве: овај играч, нека игра, трећа игра.  

Станојчић неконгруентне атрибуте дефинише овако: ,,Неконгруентни атрибут  

(падежни атрибут) чине падежни облици именица којима се ближе одређују 
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управне именице у синтагмама с њима, а његову службу може имати сваки 

зависни падеж.“ (Станојчић, 2010: 312). Аутор не диференцира падежне атрибуте 

од неконгруентних. Синонимичност њихових назива код аутора заснована је на 

чињеници да се конгруентни атрибути слажу у роду, броју, падежу са именицом 

коју одређују, а падежни (неконгруентни) не конгруирају с именицом коју 

одређују, а налазе се у неком од зависних падежа. У нашој анализи смо 

диференцирали падежне од неконгруентних атрибута, с обзиром на  очекивања 

овог истраживања да се уз неке класе ових именица могу појавити и изразито 

глаголски модификатори, попут прилога, који немају конгруенцију. ,,Као 

атрибути могу се употребити и прилози, пре свега за место и време.“ (Љ. 

Поповић, Ж. Станојчић 2000: 263). Ово запажање о синтагмама с прилогом као 

зависним чланом веома је важно за наше истраживање, јер се управо на овоме 

темељи наше тврђење да је ово проузроковано глаголским пореклом ових именица 

пошто се прилози углавном значењски везују уз глаголе.  

     Преглед радова о теми прилога у функцији атрибута дао је М. Ковачевић (1983: 

79-109). Исти аутор се овом проблематиком бавио и у неколико других радова, у 

једном од њих (Ковачевић, 1981: 7-24) посебно разматра атрибуте с месним 

значењем, а у другом (Ковачевић, 1982: 81-92) пише о типовима неконгруентних 

атрибута уз девербативне именице у делима Анђелка Вулетића. У овим радовима 

наводе се и прилози за начин: читање наглас, испитивање усмено, промена набоље, 

певање углас. Уз констатацију аутора да је често реч о прилозима којима је 

примарно значење месно, али да они уз девербативну именицу транспонују своје 

примарно значење у секундарно – начинско, наводе се примери: кретање унапријед, 

кретање уназад, трчање унатрашке. M. Ковачевић (1992:  4)  наводећи типове 

падежних (неконгруентних) атрибута уз девербативне именице наводи и оне са 

субјекатским (залазак сунца) и оне са објекатским значењем (кречење собе). 

Станојчић, Поповић (2011: 292) такође наводе две посебне врсте именица у облику 

посесивног генитива, субјекатског и објекатског, које се  употребљавају  у 

атрибутској функцији, као у примерима: певање птица, гледање телевизије. 
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     Станојчић о употреби именица у улози атрибутива, наводи: ,,Атрибутивна 

одредба именица је са функцијом одређивања друге именице. Означавајући шири 

појам од оног који је означен именицом уз коју стоји, атрибутив има два значења: 

атрибутив означава појам врсте или рода коме припада појам означен управном 

(главном) именицом синтагме; атрибутив означава појам титуле или звања, 

односно појам сродства или уопште неке квалификације, који се приписује појму 

означеном управном (главном) именицом синтагме; појам особине која се приписује 

појму означеном управном (главном) именицом синтагме; посебну врсту 

атрибутива чине називи књига, уметничких дела, листова, часописа, институција 

и сл’’ (Станојчић, 2010: 315).  

          Има аутора као што су Јахић, Халиловић, Палић који  посесивним и 

референцијалним значењима конгруентних атрибута придодају и квалитативно и 

квантитативно:  ,,Značenje kongruentnog atributa određuje se u vezi sa supstantivnom 

riječju kojoj  je podređen. Tako razlikujemo: kvalitativne, kvantitativne, posesivne i 

referencijalne’’ (Jahić, Halilović, Palić, 2000: 395). Аутори наводе и примере. Као 

квалитативни атрибут јављају се описни придеви којима се изриче квалитет: 

напорно путовање, узбудљиво шетање, свечани дочек. У улози квантитативних 

атрибута могу се наћи промењиви бројеви: један корак, три отвора, два отиска.  

       У улози конгруентних арибута могу се наћи и заменице. О њима и њиховом 

месту у оквиру синтагми (Поповић: 253) наводи пример синтагми са упитно – 

односном заменицом у функцији конгруентног атрибута: ,,Сад ми кажи чије си руке 

окрвавио?“. Као пример синтагми са односном заменицом у функцији падежног 

атрибута, као ређи случај Поповић наводи релативну заменицу који у генитиву, у 

односу на заменицу чији, која се већином употребљава у функцији конгруентног 

атрибута. О месту заменица као падежних атрибута Љ. Поповић каже: ,,По 

синтагматском принципу падежни атрибут би требало да стоји иза управне 

именице. Међутим, ако уз управну именицу не стоји предлог, овде преовлађује 

реченични принцип, тј. релативна заменица стоји на почетку реченице, односно 

испред управне именице.“ Следе примери: 1. ,,Ја исподизах књиге, којих се хартија 

на корицама беше потклобучила од воде.“ 2. ,,....далек као и све замршено и мучно 

у животу, као и ноћи којих се самоће страшила.“.  Када се упитно – односна 
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заменица нађе у функцији падежног атрибута и одређује именицу испред које не 

стоји предлог, она се супротно синтагматском принципу распоређује испред 

именице (Поповић: 256) као у примеру: ,,Не казах којег сам штаба курир.“Али, ако 

се уз именицу употреби предлог падежни атрибут долази постпозиционо: ,,За 

одбрану чије државе опет синоћ прочиташе онолике спискове изгинулих?“  

        О месту заменица као атрибута пише и И. Клајн: ,,Заменице у функцији 

атрибута долазе испред именице, осим присвојних које у вокативу долазе после 

именице: путовање моје, лутања моја, залети наши ( Клајн, 1992: 258).   

        У набрајању функција изричних реченица Ж. Станојчић, Љ. Поповић (2011: 

315) наводе и функцију изричног атрибута као у примерима: вест (о томе) да је 

Марко добио награду; дискусија (о томе) да ли Марко заслужио награду; захтев да 

се све књиге врате библиотеци. Исти аутори у вези са односним реченицама с 

функцијом атрибута кажу да тада њено значење има рестриктивну функцију у 

односу на именички појам (2011: 320). Оне тада служе да се идентификује значење 

именичке јединице.  

    Марија Зника (1983: 186) каже да је односна реченица била прелазни стадијум у 

процесу атрибутизације. Она то објашњава следећим примерима:  

1.Имам књигу. 

2.Књига је без корица. 

Даље, поступком атрибутизације добијамо: 

а) Имам књигу која је без корица. 

б) Имам књигу без корица.        

      По значењу и употребној вредности падежни атрибути су груписани у  

придевске, рекцијске и прилошке (Ж. Станојчић. Љ. Поповић, 2011:  275). 

Неконгруентни атрибути  с прилошким значењем се уобичајено расврставају на: 

начинско, временско, месно, узрочно, циљно.  Падежни су они који одговарају на 

питања: какав? од чега? које врсте? чији?  А рекцијски атрибути показују са чиме је 

повезано релационо значење именице нпр. причање о некоме/нечему, инсистирање 

на нечему, сумња у некога/нешто и сл. ,,Падежни атрибути с прилошким значењем 

места, времена, начина, узрока, циља, и сл. Најчешће се везују, као и рекцијски 

атрибути, за глаголске и сличне именице.“(Ж. Станојчић, Љ. Поповић, 2011: 275). 
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Исту тврдњу, о везивању ових атрибута, у већини случајева, са глаголским 

именицама, тада именованим као апстрактним,  налазимо и у раније издатој 

граматици, Савремени српскохрватски језик и култура изражавања: ,,Падежни 

атрибути с прилошким значењем (места, времена, начина, узрока, циља и сл.), 

најчешће се везују, као и рекцијски атрибути, за апстрактне именице“ (Станојчић 

– Поповић − Мицић, 1989: 249) . 

       Начинско значење је оно где девербативна именица стоји у генитиву с 

предлозима: од, из, с(а), испод, иза, преко, без, ван, изван, мимо, путем, помоћу, 

ређе у генитиву без предлога, те у акузативу с предлозима: кроз, низ, уз, у, на, по, 

под, затим у инструменталу с предлозима: под и с(а) и инструменталу без предлога, 

локативу с предлозима у, на, по.. ,,Код начинских приједложно-падежних синтагми 

опћенито значење приједлога је увијек транспонирано (Палић 2007: 89). Аутор 

наводи примере: процјена од ока, викање из петних жила, убиство из пријеваре, 

промјена из темеља, напад с леђа, поглед испод ока, договарање иза леђа, 

запослење преко везе, давање испод тезге, рад без исмијавања, одрастање без 

родитеља, борба без оружја, испитивање преко телефона, интервенција преко 

уреда, пословање ван закона, игра изван правила, одлука мимо закона, учење 

помоћу компјутера, наплата путем платне листе, давање инсулина путем 

ињекција итд.  

     Мирела Омеровић (2008) у свом раду наводи да конструкције с предлогом без, 

имају значење одузимања, тј. одређује се као тзв. “минус-социјатив”. Док 

Прањковић то означава као негативни квалитатив: ,,Зависним се чланом у генитиву 

с приједлогом без означава недостатак одређене особине која прати радњу, те се 

разумијева као посебан начин остварења те радње (нпр. рад без плана, ходање без 

журбе). Предлошко-падежним изразима с предлогом без слични су они с 

предлозима ван и изван по томе што значе изузимање, али су они примарно 

просторни предлози, којима је значење транспонирано у начинско: игра изван 

правила, понашање ван памети, у таквим ситуацијама им је конкурентан предлог 

мимо  као у примеру: пословање мимо закона.“ (Прањковић 2001: 20)   

     Слично налазимо и код Палића: ,,Генитивне синтагме с приједлозима испод и 

иза обиљежене су семантичком компонентом која упућује на нешто негативно“ 



20 
 

(Палић 2007: 92). Даље, аутор на примерима објашњава да то значи да се исказује 

начин који у нормалним околностима није примерен: договор иза затворених 

врата, поглед испод ока, продаја испод цијене. ,,Приједложно-падежни изрази с 

приједлогом преко представљају најбројније и најразноврсније јединице овога типа 

за исказивање начинског значења“ (Палић 2007: 93). Специфичне су по томе што уз 

начин носе додатно значењско обележје. Наиме, предлог преко припада 

перлативним просторним предлозима и склон је транспозицији, нарочито у 

начинско, инструментално, квантитативно и др. значење.  

    Сличне по значењу су и генитивне конструкције с предлозима путем и помоћу, 

којима је могуће означити начин, средство или инструмент неке радње, затим 

предмет (у ширем смислу) који служи за вршење глаголске радње, при чему се 

улога тог предмета не може јасно разлучити од улоге самог вршиоца (Ивић 1954: 

8). Често им се, будући да им је својствена начинска пратилачка функција, 

приписује посебно значење посредника који омогућава реализацију глаголске 

радње (Ивић 1954: 11). 

       У начинским значењима М. Ковачевић издваја значење посредника-

омогућивача, које носи генитив с предлогом преко и означава предмет у ширем 

смислу који омогућава остварење глаголске радње, у овом случају номинализиране 

глаголске радње означене девербативном именицом у позицији управног члана 

неконгруентне супстантивне синтагме (нпр. испитивање преко телефона). У 

примеру: интервенција преко уреда издваја се значење посредника-извршиоца 

којим се именује одређена установа или институција  која је извршилац глаголске 

радње обежене девербативном именицом. Дакле, уз начинско ови су изрази снажно 

обележени инструменталном семантиком.(Ковачевић 1981: 150).  

      Палић (2007: 79) као примере модификатора прилошког типа начинског 

значења наводи: приповиједање живим говором, причање тихим гласом, учење 

откривањем, писање ћирилицом, плаћање налогом, примање информације 

читањем, дисање пуним устима, ходање дугим кораком и сл. ,,У оквиру полазишне 

вербалне структуре врло је честа замјена инструменталних падежних конструкција 

онима с начинским прилозима (спавати чврстим сном– спавати чврсто)“ (Палић 

2007: 79). Начински прилози нису карактеристични за неконгруентне именичке 
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синтагме, него се они трансформишу у придеве, те настаје конгруентна кменичка 

синтагма семантички еквивалентна претходној констукцији (спавати чврстим 

сном – чврсто спавање).  

       О значењу предлога уз одређене падеже Палић (2007: 116), наводи да 

инструменталне предлошко-падежне конструкције с начинским значењем налазимо 

с предлозима под и с(а). С предлогом под, који уз инструментал има значење 

статичке просторне оријентације, долазе конструкције које означавају начин, оне 

нису многобројне, а аутор наводи следеће: плаћање под једнаким увјетима, рад под 

притиском, живот под срамотом, стража под оружјем, држање под кључем. М. 

Ивић наводи оне с предлогом с(а) као много чешће и разноврсније, а које се 

одликују тзв. пратилачким инструменталом (Ивић 1954: 195).  

       У оваквим конструкцијама се ,,најчешће неком апстрактном именицом изриче 

расположење или особина која прати вршење глаголске радње и начински је 

одређује” (Палић 2007: 118), нпр. рад с вољом, поглед с мржњом, писање с 

разумијевањем, игра с весељем, учење с тешкоћом, лов са соколом. Ипак, 

доминантније је неко друго значење инструментала нарочито значење средства: 

прање зуба четкицом, вакцинација оралном вакцином; затим узрочно: писање 

очевом наредбом, одлазак вољом народа; околносно: слушање с невјерицом, 

састанци с гозбама. 

       Локативни предложно-падежни изрази с начинским значењем прилично су 

бројни и разноврсни. Конструкције углавном долазе с предлозима у, на и по, који 

иначе уз локатив имају значење тзв. статичне просторности (Палић 2007: 124). Као 

зависни чланови јављају се и конкретне и апстрактне именице, уз које може доћи и 

одредба адјективног типа. Најфреквентније су оне с предлогом  у: читање у себи, 

живот у заједници, шетња у групама, писање у стиховима, рад у незнању, причање у 

бунилу. Начинске предлошко-падежне конструкције у локативу с предлогом на 

специфичне су по интерференцији начинскога с инструменталним значењем: 

стварање на оријенталним језицима, писање на народном језику, ходање на 

прстима, лежање на леђима, зарада на коцки. С предлогом по обично се своде на 

конструкције са значењем критерија.: рад по плану, подела по правди, понашање по  

обичају.  
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      Генитивни падежни изрази с начинским значењем могу да буду типа: пливање 

свезаних руку, дисање отворених уста, ходање затворених очију. Уз њих редовно 

долази допуна адјективног типа. 

     Акузативне предлошко падежне конструкције с начинским значењем бројне су и 

разноврсне. Најчешће долазе с предлозима кроз, низ, уз, у, на, по, под. 

Најфреквентније су оне  с предлозима на и у, који су у већини случајева међусобно 

замењиви. (Палић 2007: 104-116). ,,Начинско значење често интерферира с другим 

семантичким категоријама, па се уз начинско  јавља и инструментално, 

поредбено, циљно, пропратнооколносно и друга значења. Прилично су фреквентни 

типови неконгруентних именичких синтагми у којима се као главни чланови 

јављају лексеме – подјела, класификација, растављање и њима значењски блиске, а 

атрибут у акузативу долази с приједлогом на. Оваквим се конструкцијама изриче 

начин вршења радње.“ (Палић 2007: 110), нпр.: подјела на разреде, класификација 

на тематске групе, растављање цјелине на дијелове.  

      Овако употребљен акузатив назива се и дистрибутивним акузативом 

(Арсенијевић 2003: 80) будући да лексеме у акузативу означавају само сегмент 

неког ширег појма, при чему се врши фрагментаризација (нпр. резање на кришке, 

цијепање на комадиће). Уобичајене су структуре у којима је начинско значење 

засновано на квалификацији учесника у тренутку вршења глаголске радње 

(скакање на главу, падање на леђа и сл.), или оне обежене средством у ширем 

смислу (прање на руке, писање на машину), или оне којима се исказује да се радња 

врши на одређеној удаљености, а то представља специфичан начин вршења 

глаголске радње (нпр. учење на даљину).  

      Значењски разнородне су акузативне синтагме с предлогом у. Ауторка наводи 

следеће примере.: пјевање у (један) глас, ходање у корак, везање у чвор, бројање у 

прсте, дизање у висине, говорење у очи, прича у детаље. Предлог кроз је у основи 

просторни перлативни предлог, али се често метафоризацијом његово значење 

транспонира у начинско нпр. гледање кроз прсте, провлачење кроз иглене уши, 

причање кроз(а) зубе, одговор кроз плач, игра кроз смијех, говор кроз јецање, 

одвајање кроз филтер. Ређи су предлошко-падежни изрази с предлозима под, по, 

низ, уз,  и у њима се начинско значење често преплиће с другим значењима: давање 
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под закуп, облачење по старински, мрмљање низ браду, читање уз лампу. Начинско 

се значење исказује и инструменталним падежним и предлошко-падежним 

конструкцијама. Зависним се чланом глаголска радња тумачи као посебан облик 

или начин остварења нпр. вожња аутобусом.    

     Средством у ширем смислу можемо сматрати и сваки предмет којим се служимо 

као помоћним оруђем да бисмо извршили неку радњу, дакле, и онда кад је његова 

улога подређена улози вршиоца (Палић 2007: 31). Често се употреба одређеног 

средства схвата и као начин вршења радње, нарочито ако се ради о неком 

неуобичајеном средству, те стога долази до интерференције начинског и 

инструменталног значења. У наведеним конструкцијама зависним се чланом 

обележава средство којим се омогућује реализација глаголске радње, те је стога на 

одређени начин и квалификује (нпр. истраживање помоћу упитника).  

      Неконгруентни атрибути с месним значењем могу се  поделити у неколико 

најопштијих типова М. Ковачевић (1981: 123):  

   а) позициона (или локациона) значења: стајање крај прозора, седење у холу;  

   б) месна значења за одређивање правца кретања: улазак у собу, полазак ка излазу;          

в) за одређивање места почетка кретања: полазак од куће ; 

   г) за одређивање путање кретања: прелаз преко улице.  

      Модификатори с месним значењем могу  бити у генитиву са следећим 

предлозима: поред, крај, код, до, близу, мимо, између, испод, преко: шетање поред 

реке, седење крај језера, састанак код хотела, трчање до обале, гледање мимо мене, 

шетња између две четврти, бацање испод пречке, гађање преко ограде. 

      Датив с месним значењем у функцији модификатора јавља се са следећим 

предлозима: ка и према, с тим што се предлог ка може јавити и са значењем 

правца: полазак ка школи, и са значењем места завршетка радње: Његов долазак к 

мени. А предлог према уз датив може значити само правац кретања: Одлазак према 

излазу. 

      Акузатив с месним значењем јавља се предлозима:  уз, на, у, о, над, под, пред, за, међу,  кроз,  

низ: пливање уз воду, бацање на ватру, вешање о клин,  уздизање над околином, састанак  под 

мостом, певање пред публиком,  качење за зид, ускакање међу непријатеље, искакање кроз 

прозор,  пливање низ реку.  
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       Инструментал као модификатор  девербативних именица у месном значењу јавља се без 

предлога: шетање обалом. А уз локатив у том значењу имамо предлог  по: шетање по обали.  

,,Код наведених предлошко-падежних конструкција посебно је важно уочити опозиције које 

настају употребом различитих падежа с истим предлогозима. Наиме, кад се уз предлоге на, у, и 

о, и предлоге над, под, пред, за, и међу употреби акузатив, одређује се место завршетка 

кретања (у вези са глаголом кретања и другим речима које значе кретање). Но када се уз  на, у и 

о уотреби локатив а уз над, под, пред, за и међу  –  инструментал, значење је позиционо и 

најчешће се јавља у вези са тзв. глаголима мировања, тј. глаголима чија се радња у целини, од 

почетка до краја, врши на датом месту.....Међу месним прилошким значењима постоје и разне 

друге корелације на пример, од  + ген.  и до + ген. показују почетну и крајњу границу кретања.....а 

аблативне конструкције с(а) + ген. и из + ген. одговарају конструкцијама с предлозима на и у 

(повезује их значење површине односно унутрашњости)“ (Станојчић, Поповић :  283). 

        За значење  времена (темпоралнo значењe) употребљавају се  следећи падежи: генитив, 

акузатив, инструментал и локатив. Генитив се употребљава са предлозима: пре, уочи, после, 

након, преко,  усред, око, од, до: пре такмичења, уочи састанка, после шетње, након трчања, преко 

шеталишта,  усред слушаонице, око игралишта, од доласка, до одласка. Генитив у месном 

значењу може бити употребљен и без предлога:  састанак тога дана, излазак сваког јутра, 

налажење прошле среде.  Уз акузатив јављају се следећи предлози у месном значењу: на, пред, 

кроз, за: на  утакмицу, пред полазак, кроз летовалиште,  за прорез. Акузатив се може употребити 

и без предлога: полазак тај дан, долазак исту ноћ, састанак друго вече.  ,,Именице (именичке 

синтагме) које се употребљавају с временским прилошким значењем често и саме означавају 

неки временски појам.“ (Станојчић, Поповић :   283). Уз инструментал употребљава се предлог 

крајем: састанак крајем недеље. Могућа је његова темпорална употеба и без предлога: састанак 

средом, излазак сваким даном.  Уз темпорални локатив употребљавају се следећи предлози:  у, 

по, о: договор у марту, састанак у последњем тренутку, договор у прошлом веку, одлазак по 

вечери,  долазак о Божићу. 

        ,,За исказивање узрочних прилошких значења постоји неколико  прелошко – падежних 

конструкција, већином с аблативним генитивом. Конструкција за опште узрочно значење је 

због + генитив.“ (Станојчић, Поповић 1997:  277). Конструкција  услед + генитив исказује  

околности (не)реализовања неке ситуације, конструкција;  од + генитив  исказује факторе који 

проузрокују  стања или спречавају реализацију ситуације, конструкцијом  за + акузатив исказује 
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се  нека реакција. Примери у којима предлошко – падежне конструкције имају узрочно 

значење:  остајање код куће због назеба,  кашњење услед поледице,  дрхтање од зиме, трчање из 

забаве,  одликовање за храброст. 

        Остала важнија прилошка значења показују следећи примери:  значење циља: долазак ради 

уписа, значење намене: куповање за породицу, средства:  пресецање ножем, агентивно значење: 

проглашавање за најомиљенијег професора од стране студената, значење мере:  писање сатима, 

социјативно значење:  долазак са друговима,  околности:  путовање по ноћи, поредбено значење: 

трчање  попут ветра,  допусно значење:  полетање  упркос магли. 

      Уопштено о месту атрибута у оквиру синтагматске јединице и о инверзији 

речено је да: „Gramatičko mjesto atributa je mjesto ispred imenske riječi, jer sa njom 

čini sintagmu kojom se označava jedan jedinstven pojam, odnosno biće i predmet. U 

skladu s tim treba  pomenuti atribute koji stoje poslije nominatora i nazivaju se 

distingvirati, artibutisati ili  postponirani atributi. Postponirani atribut je inverzivni 

atribut, atribut koji dobija mjesto odmah  poslije nominatora (imenice ili druge imenske 

riječi). Uzrok pojave ovakvog atributa nalazi se u afektivnom stavu govornog lica prema 

onome što se imenskoj riječi pripisuje kao osobina ili pripadanje. Zato se javlja nužda 

isticanja atributa kao pridjeva osnovnog značenja. A to se isticanje vrši inverzijom 

atributa. Inverzivni atribut dobija ekspresivnu vrijednost bez obzira na to što je pridjev 

osnovnog značenja “ (Ćorac, 1974: 115). 

    О месту падежних атрибута И. Клајн каже: „Атрибутивне допуне или 

предлошко-падежне конструкције по правилу долазе после именице на коју се 

односе: путовање друмом (Клајн, 1992: 258).  

   Девербативне именице изведене суфиксом -је у већини потврда  означавају 

свршену радњу. Понекад, као  у примерима: оштећење, удубљење, удружење, 

имамо ознаку резултативности. Оне које су изведене од несвршених глагола 

најчешће значе  процес вршења радње, а оне изведене од свршених глагола – 

резултативност, мада и оне које су изведене од несвршених глагола, унутрашњом 

променом могу да значе резултативност (већ поменути Белићев пример (1949: 44): 

орање (у значењу вршења глаголске радње и у значењу: оно што је њом постигнуто 

,,изорана земља“), за разлику од именица изведених од свршених глагола, код 
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којих је то правило, а код именица изведених од несвршених глагола то је само 

могућност. 

     Наш корпус је ексцерпиран из две врсте извора. Први извор су електронски 

медији у писаном облику (Peščanik.net, www. e-novine.com, htp:// blog.b92.net) a 

поједине примере из електронских издања дневне штампе преузели смо из Корпуса 

савременог српског језика Математичког факултета у Београду (верзија 

SrpKor2013Copyright Група за језичке технологије Универзитета у Београду). 

Други извор грађе чине примери из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића (Андрић, 

Иво (1978)  Знакови поред пута, Свјетлост, Сарајево), као репрезента књижевног 

језика. Издвојени модификатори су табеларно разврстани према врсти речи, 

односно према типу јединице, затим према конституентском облику, а потом према 

синтаксичкој функцији.  

        У анализи је кориштена квалитативно – квантитативна анализа.  На тај смо 

начин  ексцерпирани корпус успели табеларним приказима да класификујемо 

према овако постављеним критеријумима. Након табеларне анализе анализирали 

смо добијене резултате према конституентским јединицама, према синтаксичким 

функцијама модификатора, типовима девербативних именица и њиховим 

модификаторима,  који су нам указали на резултате овако спроведеног 

истраживања. Следе табеларни прикази анализе с резултатима истраживања. 
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                  II.  АНАЛИЗA ГРАЂЕ СА БЛОГА Б92_________________ 

 
 
 

2.1.Извори  

      Са Блога B92 ексцерпирали смо примере из текстова објављених у интервалу од 

24. 09. 2015. до 25. 10. 2015: Јелица Грегановић ,,Последњи стадијум шарања“, 24. 

09. 2015 (примери 1-3), Родољуб Шабић ,,Рушење“ 23. 9. 2015. (примери 4 -10), 

Антиоксидант ,,Срећан (нам) мали рат међу пријатељима“, 22. 09. 2015. (примери 

11 -12) Војислав Стојковић ,,Кашика професора Вујадина“, 18. 09. 2015. (примери 

13 – 14), Антиоксидант ,,Пре црвеног дугмета на даљинском“, 17. 09. 2015. 

(примери 15 -19), Дејан Тиаго Станковић ,,Писано некада давно за Политикин 

Забавник“, 17. 09. 2015. (примери 20 -29), Предраг Брајовић ,,Лекције из историје“ 

16. 09. 2015. (примери 30 -31), Хорхе Акимов ,,Никада нећу заборавити слику коју 

сам први пут видео“, 16. 09. 2015. (примери 32 –38), Небојша Миленковић ,, 

Божидар Мандић: Живот као уметнички жанр“, 16. 09. 2015. (примери 39 – 46), 

Родољуб Шабић ,,Провокативна жута патка“, 16. 09. 2015. (примери 47 - 54), 

Драго Ковачевић ,,In memoriam – Генерал Миле Новаковић“, 14. 09. 2015. (примери 

55 – 60), Uk in Serbia ,,Избегличка криза лични утисци“, 13. 09. 2015. (примери 61 – 

62), Милан Новковић ,,Није право питање да ли има живота после смрти“, 12. 09. 

2015. (примери 63 - 69), Велимир Младеновић ,,Бранитељи и бранитељке 

мањинских права у Србији“, 11. 09. 2015. (примери 68 – 71), Родољуб Шабић 

,,Добро и лоше дело“, 11. 09. 2015. (примери 71 -78), Стронгман ,,Нама не треба 

извињење“, 9. 09. 2015. (пример79), Круголина Боруп ,,Реформа школства: 

избијање цигле из зида“, 8. 09. 2015. (примери 80 - 87), Снежана Радојичић 

,,Бициклом око света“ 4. 09. 2015. (примери 88 – 91), Боцвена ,,Петиција за 

очување школских библиотека, 3. 09. 2015. (примери 92 – 103), Албицилиа 

,,Лисине, или о депресији и дебелом подмазивању“, 2. 09. 2015. (примери 104 – 108), 
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Јелица Грегановић ,,Први дан“, 1. 09. 2015. (примери 109 – 114), Коста Бабић 

,,Блоговање“, 1. 9. 2015. (примери 115 – 120), Милан Новковић ,,Ево га“, 1. 10. 

2015. (примери 121 – 128), Inner Party ,,Кафанске теме за разговоре уз пиво“, 2. 10. 

2015. (примери 129 – 131), Обрен Марков ,,Зашто сам против ГМО“, 3. 10 2015. 

(примери 132 – 140), Урош Вождовац ,,Одличан 5“ 4. 10. 2015. (примери 141 – 155), 

Александар Каришик ,,Војничка насеља у Војводини“, 11. 10. 2015. (примери 156 –

169), Милош Сечујски ,,Наоружавање народа“, 12. 10. 2015. (примери 170 - 182), 

Черевићан ,,Благо невидећим, а верујућим“, 12. 10. 2015. (примери 183 – 188), 

Родољуб Шабић ,,За сећање“, 14. 10. 2015. (примери 189 – 190), Биљана 77 ,,Шта 

сте синоћ пропустили“, 14. 10. 2015. (примери 191 – 198), Невен Цветићанин 

,,Револуције неће бити“, 14. 10. 2015. (примери 199 – 206), Родољуб Шабић ,,Алат, 

не кауч“, 16. 10. 2015. (примери 207 – 212), Небојша Миленковић ,,Писмо подршке 

праву на јавни став председника САНУ“, 21.10.2015. (примери 213 – 219), Н. 

Сарски ,,Игра сенки: Калуза – Клајнова теорија“ 25. 10. 2015. (примери 220 – 231). 

     У даљем делу рада дајемо табеларне приказе истраживања у коме модификаторе   

пратимо у четири нивоа:  

 1.конституентска јединица 

 2.тип модификатора и његово лексичко језгро  

 3.конституентски облик модификатора  

4.синтаксичка функција модификатора 
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2.2.Анализа примера 

 

Табела бр.1 Анализа примера преузетих са Блога Б92 

ПРИМЕР КОНСТИТУЕНТСКА 
ЈЕДИНИЦА 

ТИП МОДИФИКАТОРА 
И ЊЕГОВО ЛЕКСИЧКО 
ЈЕЗГРО 

К   KОНСТИТУЕНТСКИ 
ОБЛИК 
МОДИФИКАТОРА 

СИНТАКСИЧКА 
ФУНКЦИЈА  
МОДИФИКАТОРА 

1. препричавање истих придев  
,,исти“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

2. ментално 
уравнотежавање 

 

придев 
,,ментални“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

3. мерама против мера 
 

против + именица 
,,мера“ 

против + 
генитив 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

4. обимни радови 
 

придев  
,,обиман“ 
 
 

номинатив 
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 

5. рушењу у Савамали 
 

у + именица 
,,Савамала“ 

 у + локатив 
једнине 
 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 
 

6. оправдано 
питање  
 

придев 
,,оправдан” 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

7. 1.питања од стране 
представника градске 
власти 
 
 
____________________ 
 
2.представник градске 
власти 
 

од стране + 
именичка 
синтагма  
“представник” 
 
________________ 
 
именичка 
синтагма  
,,власт“ 

од стране + 
генитив 
 
 
 
_____________ 
 
генитив једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 
 
 
________________ 
 
падежни атрибут са 
придевским 
значењем 
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8. обогаћивање културних 
садржаја 
 

именичка 
синтагма 
,,садржај” 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

9. безусловно одлагање 
 

придев 
,,безуслован“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

10. 1.уверавања 
представника власти 
 
 
 

2.представника власти 

именичка 
синтагма  
,,представник“ 
 
_______________ 
именица  
,,власт“ 

генитив 
множине 
 
 
_____________ 
генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 
________________ 
падежни атрибут –
објекатско значење 

11. у покрету преко 
европског тла 

преко + именичка 
синтагма  
“тло” 

преко + генитив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

12. свог "владара" који у 
складу са својим 
способностима 
покушава да разуме  

1.заменица  
,,свој“ 
 
 2.односна 
реченица 
,,покушавати“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.односна 
заменица  
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни атрибут 

13. убедљиво предавање из 
своје предметне 
области 
 

1.придев 
,,убедљив“ 
 
2.из + именичка 
синтагма  
“област” 

1.номинатив 
једнине 
 
2.из + генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

14. пажњу ученика 
 

именица  
,,ученик” 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

15. одељења првог разреда 
једне београдске 
гимназије 
 

именичка 
синтагма  
,,разред” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

16. своје предавање о 
кашики 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.о + именица 
,,кашика“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

17. какво друго ухлебљење 
 

1.заменица 
,,какав“ 
 
2.редни број 
,,други“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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18. подилажења људским 
страстима 
 

именичка 
синтагма  
,,страст” 

датив  
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

19. неучествовања у јавним 
стварима 
 

у + именичка 
синтагма  
,,ствар” 

у + локатив 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

20. без урањања у јавни 
простор 

у + именичка 
синтагма 
“простор” 

у + акузатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

21. једини изузетак  
 

придев  
,,једини“ 
 
  

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

22. брже заустављање 
 

придев  
,,брз“ компаратив 

номинатив 
једнине, 
компаратив 

конгруентни 
атрибут 

23. са упутством да се визе 
не издају протераним 
Јеврејима 
 

изрична реченица 
,,издавати“ 
 

везник  
,,да“ 

изрични атрибут 

24. неређењима одозго прилог  
,,одозго“ 

прилог за место неконгруентни 
прилошки атрибут 
(место) 

25. одобрење да почне да 
издаје визе по 
сопственој савести 
 

изрична реченица 
,,почети издавати“ 

везник  
,,да“ 

изрични атрибут 

26. без одобрења Лисабона именица 
,,Лисабон“ 

генитив 
 једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

27. по повлачењу из 
Бордоа 
 

из + именица 
,,Бордо“ 

из + генитив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

28. дисциплински поступак 
 

придев 
,,дисциплински“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут  

29. пут ка опоравку  
 

ка + именица 
,,опоравак“ 
 
 

ка + датив 
једнине 
 
 

падежни атрибут са 
прилошким  
значењем (циљ) 
 
 

30. на читуљу у новинама у + именица 
,,новине“ 

у + локатив 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

31. побуну против 
комунистичког 

против + 
именичка 

против + 
генитив једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
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мађарског сателитског 
режима 
 
 

синтагма  
,,режим” 

значењем 

32. такмичари који доносе 
личности са истим 
именом 
 

односна реченица 
,,доносити“ 

односна 
заменица  
,,који“  

односни атрибут 

33. породилиште у 
Краљице Наталије 
 

у + именицчка 
синтагма 
,,Наталија“ 

у + генитив 
једнине 
 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

34. постављено питање 
 

придев 
,,постављен 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

35. његовог испадања 
 

заменица 
 ,,његов“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

36. додатни притисак 
 

придев 
 ,,додатни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

37. последње питање у 
квизу 
 

1.придев 
,,последњи“ 
  
2.у + именица 
,,квиз“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

38. трептај ока 
 

именица  
,,око“ 

генитив  
једнине 

падежни с 
придевским 
значењем 

39. покрета Нових 
уметничких пракси  
 

именичка 
синтагма 
 ,,пракса” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

40. закључка како су све 
официјелне биографије, 
засновале на 
задовољењу форми и 
конвенција  
 

изрична реченица 
,,засновати“ 

прилог 
,,како“ 

изрични атрибут 

41. растурања Трибине 
младих 
 

именичка 
синтагма 
“Трибина” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

42.  живљење уметности 
 

 
именица 
,,уметност“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

43. својим официјелним 
трајањем 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
 2.придев 
,,официјелaн“ 

инструментал 
једнине 
 
нструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибути 
 
2.конгруентни 
атрибути 
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44. то трајање заменица  
,,то“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

45. његово уметничко 
постојање 
 

1.заменица 
,,његов“ 
 
2.придев 
,,уметнички“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибути 
 
2.конгруентни 
атрибути 

46. постојања уметношћу 
 

именица 
,,уметност“ 

инструментал 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем 
(средство) 

47. поклоњену  играчку 
 

придев 
,,поклоњен“ 

акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибути 

48. потписивања уговора за 
Београд на води 
 

именичка 
синтагма  
,,уговор” 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 

49. нешто вредно пажње 
 

придевска 
синтагма  
,,вредно“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

50. догађај са краја априла 
 

са + именичка 
синтагма  
,,крај“ 

са + генитив 
једнине  
 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (време) 
 

51. изјашњење Градског 
саобраћајног предузећа 
 

именичка 
синтагма 
“предузеће” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

52. под претпоставком 
испуњења 

именица 
,,испуњење“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

53. законом предвиђен траг 
 

придевска 
синтагма 
,,предвиђен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

54. "молбама" неких 
утицајних људи ван 
њене структуре 
 

именичка 
синтагма  
,,људи” 

генитив 
множине 
 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

55. удаљено насеље 
 

придев  
,,удаљен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

56.  икакве задршке 
 

заменица  
,,икаква“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

57. доласком у Далмацију 
 

 у + именица 
,,Далмација“ 

у + акузатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

58. са широким 
малтретирањем  
 

са + придев 
,,широк“ 
 
  

са + 
инструментал 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
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59. насиље те групације 
 

именичка 
синтагма 
,,групација” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

60. наша ратна победа 
 
 

1.заменица 
,,наша“ 
 
2.придев  
,,ратни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

61. у извештају који је 
доставио редакцији 
 

односна реченица 
,,доставити“ 

односна 
заменица  
,,који“  
 

односни атрибут 

62. билатерална подршка 
Британије  
 

1.придев 
,,билатераран“  
 
2.именица 
,,Британија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни  атрибут 
– субјекатско 
значење 

63. снажна порука 
човечности  

1.придев  
,,снажан“ 
 
 2.именица 
,,човечност“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибути са 
придевским 
значењем  

64. у сигурном окружењу 
 

придев  
,,сигуран“ 

у + локатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

65. право питање да ли има 
живота после смрти 
 

1.придев  
,,прави“  
 
2.изрична 
реченица  
,,имати“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.везник  
,,да“ 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.изрични атрибут 

66. убеђивање других 
 

редни број 
,,други“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско 
значење 

67. "ултра-чистим" 
витаминским додацима 
што скупо продају нај-
фирме 
 

1.придев  
,,ултра – чист“ 
 
2.придев 
,,витамински“  
 
3.односна 
реченица  
,,продавати“ 

1.инструментал 
множине 
 
2.инструментал 
множине 
 
3.везник  
,,што“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.односни атрибут 
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68. бранитељи и 
бранитељке мањинских 
права у Србији 
 

именичка 
синтагма  
“права” 

генитив 
множине 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 

69. једнако школовање 
 

придев 
 ,,једнак“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

70. радионица у касним 
вечерњим сатима 
 

у + именичка 
синтагма  
,,сат“ 

у + локатив 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (време) 

71. медијско појављивање 
 

придев  
,,медијски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

72. првим изборима за 
градску власт 
 

1.редни број 
,,први“ 
  
2.именичка 
синтагма  
,,власт” 

1.инструментал 
множине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

73. у жестоку размену 
"аргумената" 
 

1.придев  
,,жесток“ 
 
2.именица 
,,аргумент“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

74. "пуштање из боце" 
 

 из + именица 
,,боца“ 

из + генитив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

75. поништавање изборних 
победа 
 

именичка 
синтагма  
,,победа” 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

76. поништавање мандата 
народних посланика 
 

именичка 
синтагма  
,,мандат” 

генитив  
једнина 

падежни атрибут –
објекатско значење 

77. успостављања 
комунистичке власти 
 

именичка 
синтагма  
,,власт” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

78. овакво признање 
 

заменица  
,,овакав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

79. улазу у тунел 
 

  у + именица 
,,тунел“ 

   у + акузатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

80. неправилно копирање 
молекула ДНК 

1.придев 
,,неправилан“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,молекул“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
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81. рад на компјутеру 
 

 на + именица 
,,компјутер“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

82. упутства о укључивању 
компјутера 

именичка 
синтагма 
,,укључивање”  

 о + локатив 
једнине 
 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

83. прикључивање на 
интернет 

 на + именица 
,,интернет“ 

на + акузатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

84. предавања у школи у + именица 
,,школа“ 

у + локатив  падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

85. читања информација из 
уџбеника 

именичка 
синтагма 
,,информација” 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

86. потпуно укидање 
 

придев  
,,потпун“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

87. постојања националних 
мањина 
 

именичка 
синтагма 
,,мањина“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

88. од почетка авантуре  
 

именица 
,,авантура” 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

89. заступник једног 
италијанског 
произвођача кацига 
 

именичка 
синтагма 
,,произвођач” 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 

90. једног италијанског 
произвођача  
 

1.број  
,,један“ 
 
2. придев 
,,италијански“  
 
 

1.акузатив 
једнине 
 
2.акузатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

91. од првог окрета  
 

редни број  
,,први“ 
 
 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

92. очување школских 
библиотека 
 

именичка 
синтагма 
,,библиотека” 

генитив 
множине 

падежни атрибут са 
– објекатско 
значење 
 



37 
 

93. досадашњим 
најновијим 
предложеним изменама 
Правилника 
 

1.придев 
,,досадашњи“ 
 
2.придев  
,,нов“ 
 
3.придев 
 ,,предложен“ 
 
4.именица 
,,правилник“ 

1.инструментал 
једнине 
 
2.инструментал 
једнине 
 
3.инструментал 
једнине 
 
4.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 

94. осталих стручних 
сарадника 
 

1.придев 
,,остали“ 
 
 2.придев 
,,стручан“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

95. ова објашњења  
 

заменица  
,,овај“ 
 
 

номинатив 
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

96. кратког подсећања у 
вези са улогом школског 
библиотекара 
 

1.придев 
,,кратак“ 
 
 2.у вези са + 
именичка 
синтагма  
,,веза” 

1.генитив 
једнине 
 
2.у вези са + 
инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

97. обављање 
библиотечко-
информационе 
делатности 
 

именичка 
синтагма 
,,делатност” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

98. образовно-васпитног 
рада школе 
 

1.придев 
,,образовни“ 
 
2.придев 
,,васпитни“ 
 
3.именица  
,,школа” 

1.генитив  
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнинед 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 3.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

99. развијањем критичког 
мишљења 
 

именичка 
синтагма 
,,мишљење” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
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100. критичког мишљења 
 

придев 
,,критички“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

101. реализатори тематске 
и пројектне наставе 
 

именичка 
синтагма 
,,настава” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

102. интердисциплинарну 
сарадњу са колегама 
 
 

1.придев 
,,интердисципли-
нарни“ 
 
2.са + именица 
,,колега“ 

1.акузатив 
једнине 
 
 
2.са + 
инструментал 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким  
значењем 
(социјативно) 

103. загарантована 
додатна подршка 

1.придев 
,,загарантован“ 
 
2.придев 
,,додатни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

104. дебелом подмазивању 
 

придев  
,,дебео“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

105. 1.очајничким 
покушајима заштите 
угрожених птица на 
Хавајима 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
 
2.заштите угрожених 
птица на Хавајима 
 

1.придев 
,,очајнички“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,заштита” 
 
 
 
 
_______________ 
 
 
именичка 
синтагма  
,,птица“ 
 
 
 

1.инструментал 
множине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
 
генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
 
 
 
________________ 
 
 
падежни атрибут – 
објекатско значење 
  

106. исто разочарање 
 

придев  
,,исти“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

107. непроцењивог значаја 
 
 

придев 
,,непроцењив“  
 
 

генитив једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

108. 1.дозволе Завода за 
заштиту природе 

именичка 
синтагма  

генитив  
једнине 

падежни атрибут 
атрибут –
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_________________ 
2. заштиту природе 
 
 

,,завод“ 
 
_______________ 
именица 
,,природа“ 

 
 
_____________ 
генитив једнине 
 

субјекатско 
значење 
________________ 
падежни атрибут 
атрибут –
објекатско  
значење 
 

109. потенцијалних 
серијских убица 
 

1.придев 
,,потенцијални“ 
 
2.придев 
,,серијски“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

110. породичне потрошње придев 
,,породичан“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

111. траг изгубљених ствари 
 

именичка 
синтагма  
,,ствар” 

генитив 
множине 

падежни атрибут 
атрибут –
објекатско значење 

112. вежбанке плаве 
 
 

придев 
 ,,плав“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

113. успостављања светског 
мира 
 

именичка 
синтагма  
,,мир” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут 
атрибут –
објекатско значење 

114. тројно основно 
школовање 

1.придев 
,,тројни“ 
 
2.придев 
,,основни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

115. некакве невезане мисли 

 

1.заменица  
,,некакав“ 
 
 2.придев 
,,неповезан“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

116.  вековно трајање 

 

придев 
 ,,векован“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

117.  различита 
интересовања 

 

придев  
,,различит“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

118. поређење са 
наизменичном струјом 

 

именичка 
синтагма  
,,струја” 

са + 
инструментал 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (начин) 
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119. правог приступа 

 

придев 
,,право“  

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

120. некакав осећај топлине  

 

1.заменица 
,,некакав“ 
 
2.именица 
,,топлина“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
атрибут – 
објекатско значење 

121. повлачењу особља из 
УС амбасаде  

 

 

именичка 
синтагма 
“особље” 

генитив 
множине 

падежни атрибут 
атрибут –
субјекатско 
значење 

122. обавезно образовање 

 

придев  
,,обавезан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

123.  своје постојање 

 

заменица  
,,свој“ 

акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

124. скривеног значења 

 

придев  
,,скривен“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

125. неког нашег 
средњошколског 
летњег метанисања 

 

1.заменица 
,,неко“ 
 
 2.заменица 
,,наш“  
 
3.придев 
,,средњошколски“ 
 
4.придев  
,,летњи“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнине 
 
4.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.конгруентни 
атрибут 

126. наша сећања заменица 
 ,,наш“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

127.  нека „мерења“ 

 

заменица  
,,неко“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

128. 1.траг на почетку блога 

 

на + именичка 
синтагма 
“почетак”  
 
 
 

на + локатив 
једнине 
 
 
 
 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 
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__________________ 

2.почетак блога 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
именица  
,,блог“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
генитив једнине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
падежни атрибутс 
придевским 
значењем 

129. куцање чаша и флаша 

 

1.именица  
,,чаша“  
 
2.именица 
,,флаша“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 

1.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

130. поштовања према 
људима који су "успели 
у животу” 

 

према + именичка 
синтагма  
,,људи“ 

према + 
локатив 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

131. седење у парку  у + именица 
,,парк“ 

 у + локатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

132. 1.противник научног 
развоја 

___________________ 

2.научни развој 

 

именичка 
синтагма  
 ,,развој” 
 

 
придев  
,,научни“ 

генитив  
једнине 
 
 

 
генитив једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

 
конгруентни  
атрибут 

133. ГМО производња 

 

придев  
,,генетскимодифи-
кован“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

134. даљег напретка 

 

придев  
,,далек“ 

генитив  
једнине, 
компаратив 

конгруентни 
атрибут 

135.  научни рад придев  
,,научни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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136. повећање узгоја 

 

именица  
,,узгој“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

137. подобни купац 

 

придев  
,,подобан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

138. апсолутно људско 
поштење 

 

1.придев 
,,апсолутан“ 
 
2.придев 
,,људски“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

139. производње хране 

 

именица  
,,храна“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

140. остварење свих важних 
снова неолибералног 
капитализма 

 

именичка 
синтагма  
,,сан” 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

141. свака акција  

 

 

заменица  
,,сваки“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

142. нашем окружењу 

 

заменица  
,,наш“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

143. сазнања која је током 
живота стекао 

 

односна реченица  
,,стећи“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

144. тога повлачења ноге 

 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.именица 
 ,,нога“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

145. успешном 
пензионисању 

 

придев  
,,успешан“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

146. супер занимање на 
данашње време 

 

1.придев 
,,супер“ 
 
2.именичка 

1./  
2 на + акузатив 
једнине 

1.(не)конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
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синтагма  
,,време” 

с прилошким 
значењем (време) 

147. подизању воћњака 

 

именица  
,,воћњак“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

148. мог окружења 

 

заменица  
,,мој“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

149. логично решење 

 

придев  
,,логичан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

150. неко олакшање 

 

заменица  
,,неко“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

151. оснивање странке 

 

именица 
,,странка“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

152. долазак на власт 

 

на + именица 
,,власт“ 

на + акузатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

153. сваки такав покушај 

 

1.заменица 
 ,,сваки“ 
 
2.заменица 
,,такав“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

154. свом професионалном 
раду 

 

1.заменица 
,,свој“  
 
2.придев 
,,професионалан“ 

1.датив  
једнине 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

155. мог уласка у политику 

 

1.заменица 
,,мој“ 
 
2.у  + именица 
,,политика“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.у  + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

156. војничка насеља у 
Војводини  

1.придев 
,,војнички“ 
 
1. у + именица 
,,Војводина“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.у +  локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

157. илустрација за нешто  

 

за +  заменица 
,,нешто“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 
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158. утицаја на српски 
живаљ 

 

на + именичка 
синтагма  
“живаљ” 

на + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

159. инжењерским знањем 

 

придев 
,,инжењерски“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

160. ову битку 

 

заменица  
,,овај“ 

акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

161. тзв. развојачења  

 

придев  
,,тзв.“ 
 
 

генитив  
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

162. постепен настанак 

 

придев 
 ,,постепен“ 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

163. насељавање пустих 
територија 

 

именичка 
синтагма 
,,територија”  

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

164. војну службу 

 

придев 
,,војни“ 

акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

165. могуће образовање 

 

придев  
,,могућ“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

166. 1.напредовања у војној 
служби 

 

 

____________________
2.војна служба 

 

у + именичка 
синтагма 
“служба” 
 
 
 
 
________________ 
придев  
,,војни“ 

у + локатив 
једнине 
 
 
 
 
 
_____________ 
генитив једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 
 
 
 
 
________________ 
конгруентни 
атрибут 

167. настанка насеља  

 

именица 
,,насеље” 

генитив једнине падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

168. утицај тог периода 

 

именичка 
синтагма  
,,период” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
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169. илустровању података 

 

именица 
,,податак“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

170. "Наоружавање народа" 

 

именица  
,,народ“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

171. учесници трибине 

 

именица 
,,трибина“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

172. сви говорници 

 

заменица  
,,сви“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

173. окупљања поводом 
петнаест година 
матуре 

 

 

поводом + 
именичка 
синтагма  
,,матура“ 

поводом + 
генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (узрок) 

174. укидање војног рока 

 

именичка 
синтагма  
,,рок” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

175. наоружавању грађана 

 

именица 
,,грађанин“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

176. једино решење 

 

придев  
,,једини“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

177. тренутна дешавања у 
Сирији 

1.придев 
,, тренутан“  
 
2.у + именица 
,,Сирија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

178. поновним потезањем 

 

придев  
,,поновни“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

179. 1.учење руковањем 
оружја 

 

 

 

именичка 
синтагма 
,,руковање“ 
 
 
 
 
 
 

инструментал 
једнине 
 
 
 
 
 
 
 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (начин) 
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2.руковање оружјем 

 

 

 
 
 

 
именица  
,,оружје“ 

 
 
 

 
инструментал 
једнине 

 
 
 

 
рекцијски атрибут 
 
 

180. одузимања ловачког 
наоружања 

 

именичка 
синтагма 
“наоружање” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

181. стварања друштва 
толерантног на оружје 

 

именичка 
синтагма 
“друштво” 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 

182. каква црна 
либерализација 

 

1.заменица 
,,какав“ 
 
 2.придев 
 ,,црн“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

183. 1.сложене поступке 
религиозне игре 

 

 

__________________ 
2. религиозне игре 

1.придев 
 ,,сложен“ 
 
2.именичка 
синтагма  
,,игра” 
 
________________ 
придев 
,,религиозан“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
_____________ 
генитив једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 
 
________________ 
конгруентни 
атрибут 

184. 1.раздробљених 
поимања мог погледа 

 

 

 

___________________ 

2.мог погледа 

 

1.придев 
,,раздробљен“ 
 
2.именичка 
синтагма  
,,поглед“ 
 
 
 
 

 
заменица  
,,мој“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
 
 
 

 
генитив једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 
 
 
________________ 
 
конгруентни 
атрибут 
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185. неограничено знање 

 

придев 
,,неограничен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

186.  победу над 
ограниченом чулношћу 

 

именичка 
синтагма 
“чулност” 

инструментал 
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

187. аргументовану 
расправу 

 

придев 
,,аргументован“ 

акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

188. боравак на земљи   на + именица 
,,земља“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

189.  колаборацији са 
фашистичким односно 
нацистичким 
окупаторима 

 

са + именичка 
синтагма 
,,окупатор“ 

са + 
инструментал 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем 
(социјативно) 

190. немачке окупације 
током Другог светског 
рата. 

 

1.придев 
,,немачки“ 
 
2.током + 
именичка 
синтагма  
“рат”  

1.номинатив  
множине 
 
2.током + 
генитив једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (време) 

191. покушај књижевне, 
позоришне, и било које 
друге критике 

 

именичка 
синтагма 
”критика”  

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

192. представу по тексту 
Миње Богавац 

 

по + именичка 
синтагма  
“текст”  

по + локатив 
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

193. тим препознавањем 

 

заменица  
,,тај“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

194. ово препознавање 

 

заменица  
,,овај“ 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

195. преливања реалности  

 

именица 
,,реалност“ 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
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196. огромном 
незапосленошћу 

 

придев  
,,огроман“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

197. његово одржавање 

 

заменица  
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

198. грађански покрет 
младих људи 

 

1.придев 
,,грађански“ 
 
 2.именичка 
синтагма  
,,људи” 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

199. различитих догађаја 

 

придев  
,,различит“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

200. 1.оснивање 
ваневропског покрета 

 

 

 

 

2.ваневропски покрет 

 

именичка 
синтагма  
,,покрет“ 
 
 
 
 
 
 
 

придев 
,,ваневропски“ 

генитив  
једнине 
 
 
 
 
 
 
 
 

номинатив 
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 
 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 

201. прикључак са 
„развијенима" 

 

 са + именица 
,,развијен“ 

са + 
инструментал 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем  

202. европских 
антиполитичких 
покрета 

 

1.придев 
,,европски“ 
  
2.придев 
,,антиполитички“ 

1.генитив 
множине 
 
2. генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

203. ово незахвално питање 

 

1.заменица 
,,овај“  
 
2.придев 
,,незахвалан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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204. „антиполитичке" 
покрете периферије  

 

1.придев 
,,антиполитички“  
 
2.именица 
,,периферија“ 

1.акузатив 
множине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

205. стезање каиша 

 

именица 
 ,,каиш“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

206. преговор о 
репрограмирању 

 

 о + именица 
,,репрограмирање“ 

о + локатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

207. 1.нивелирања Закона о 
заштити података о 
личности 

 

____________________
2.заштита података о 
личности 

 

 

именичка 
синтагма  
,,Закон“ 
 
 
 
 

именичка 
синтагма 
,,податак“ 
 

генитив 
једнине 
 
 
 
 
 

генитив једнине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 

208. испуњавање препорука 
Европске комисије 

 

именичка 
синтагма 
“препорука” 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење  

209.  даље пролонгирање 
уређења 

 

1.придев 
,,далек“ 
  
2.именица 
,,уређење“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

210. стварног унапређења 
нормативног оквира 

 

1.придев 
,,стваран“ 
 
 2.именичка 
синтагма  
,,оквир” 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни  атрибут 
– објекатско 
значење 

211. добрих познавалаца ове 
материје 

 

1.придев  
,,добар“  
 
2.именичка 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни  атрибут 
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синтагма 
“материја” 

једнине – објекатско 
значење 

212. јавна расправа са 
великим бројем 
учесника 

 

 

1.придев  
,,јавни“ 
 
2.са + именичка 
синтагма  
,,број” 

1.номинатив 
једнине 
 
2.са + 
инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

213. писмо подршке  именица 
,,подршка“ 
 
 

генитив  
једнине 
 
 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

214. 1.отварања 
демократске дебате о 
проблему Косова 

 

 

2.дебате о проблему 
Косова 

 

 

именичка 
синтагма  
,,дебата”  
 
 
 
 

 
о + именичка 
синтагма 
,,Косово“ 

генитив  
једнине 
 
 
 
 
 

 
о + локатив 
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 
 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

215. бројна болна питања 
везана за блиску и не 
тако блиску прошлост 
људи 

 

1.придев  
,,бројни“ 
 
2.придев  
,,болан“ 
 
3.придевска 
синтагма  
,,везан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
3.акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут  
 

216. суштинским питањима 
развоја Србије 

 

1.придев 
,,скупштински“ 
 
2. именичка 
сиинтагма 
,,развој”    

1.инструментал 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

217. изградњи културе 
дијалога 

 

именичка 
синтагма 
,,култура” 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
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218. демократском 
друштвеном уређењу 

 

1.придев 
,,демократски“  
 
2.придев 
,,друштвени“ 

1.датив  
једнине 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

219. притисак на њега 

 

 на + заменица 
,,он“ 

на + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

220. Калуза-Клајнова 
теорија 
 
 

придев 
 ,,Калуза –
Клајнова“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

221. тих затвореника 
 

заменица  
,,тај“ 

генитив 
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 

222. кретање других 
масивних тела 
 

именичка 
синтагма  
,,тело” 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

223. астрономским 
мерењима 
 

придев 
,,астрономски“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

224. савијања путање 
светлости 
 

именичка 
синтагма 
“путања”  

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

225. најкраћом путањом 
поред масивног Сунца 
 

1.придев 
,,кратак“  
 
2.поред + 
именичка 
синтагма  
,,Сунце” 

1.инструментал 
једнине 
 
2.поред + 
генитив једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

226. свакодневном говору 
 

придев 
,,свакодневни“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

227. увођењем једне екстра 
“димензије” 
 

именичка 
синтагма 
,,димензија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

228. друге појаве 
 

редни број 
,,други“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

229. то одушевљење 
 

заменица  
,,тај“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

230. поређењу са другим 
димензијама простора 
 

именичка 
синтагма 
“димензија” 

са + 
инструментал 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

231. шире поетске, 
социјалне, политичке и 

1.придев  
,,широк“ 

1.номинаитв 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 



52 
 

естетске импликације 
КК концепта 
 

 
 2.придев 
,,поетски“ 
 
 3.придев 
,,социјални“ 
  
4.придев 
,,политички“  
 
5.придев 
,,естетски“ 
 
6.именичка 
синтагма 
“концепт” 

 
2.номинаитв 
множине 
 
3.номинаитв 
множине 
 
4.номинаитв 
множине 
 
5.номинаитв 
множине 
 
6.генитив 
једнине 

 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.конгруентни 
атрибут 
 
5.конгруентни 
атрибут 
 
6.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

         У поглављу које следи анализирамо типове конституентских јединица, 
синтаксичке функције модификатора и типове девербативних именица. 

 

2.3.Тип конституентске јединице 

        У поткорпусу ексцерпираном са Блога Б92 анализирали смо 243 примера и 

евидентирали 309 модификатора уз девербативне именице. Према типу 

конституентске  јединице, фреквенција је следећа: придева има 114 (36,89%), 

именичких синтагми 82 (26,53%), именица 56 (18,12%), заменица 39 (12,62%), 

зависних реченица 9 (2,91%), редних бројева 4 (1,29%), придевских синтагми 3 

(0,97%), основних бројева 1 (0,32%),  прилога: 1 (0,32%). 

 

    Придеви су најбројнији  међу конституентским јединицама, можемо их 

поделити на: описне и присвојне. Описни придеви су многобројнији: исти, 

ментални, обиман, оправдан, безуслован, убедљив, једини, брз, дисциплински, 

додатни, последњи, официјелни, уметнички,  удаљен, широк, ратни,  билатераран, 

снажан,  сигуран, прави, ултра–чист, витамински, једнак, медијски, жесток, 

неправилан, потпун, нов, предложен, остали, стручан, кратак, критички, 

интердисциплинарни, загарантован, додатни,  очајнички, исти, непроцењив, 

потенцијални, породичан, плав, тројни, основни, неповезан, различит, обавезан, 

скривен, летњи, генетскимодификован, далек, научни, подобан, апсолутан, 
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постепен, могући, једини, тренутан,  поновни, црн,  сложен, раздробљен, 

неограничен, огроман, антиполитички, незахвалан, далек, стваран, јавни, бројни, 

болан, демократски, друштвени, астрономски, кратак, свакодневни, цео, 

формалан, широк, поетски социјални, политички, естетски. Присвојних придева је 

мање: средњошколски, људски, војнички, инжињерски, војни, италијански,  

немачки, грађански, европски, скупштински. 

 

          У групи  именица у улози модификатора девербативних именица издвајају 

се, по бројности, заједничке: путник, камион, власт, кашика, квиз, око, уметност, 

поклон, уговор, сат, боца, победа, компјутер, школа, колега,  тунел, уџбеник, чаша, 

флаша, парк, узгој, воћњак, политика, точак, колега, век, воћњак, странка, 

податак, народ, земља, репрограмирање, уређење, круг, писмо; апстрактне: 

опоравак, човечност, мишљење, топлина, претпоставка, реалност, настанак, 

могућност; властите: Савамала, Лисабон, Бордо, Британија, Далмација, Косово, 

Теодор Калузе; pluralia tantum: новине; збирне: храна, живаљ. 

       У функцији модификатора су следеће заменице: свој, сва, каква, његов, икаква, 

наша, онакав, ова, некакав, нешто, неко, сваки, наш, ова, неко, ова, сви, то, ово, ти 

(оне које се понављају као нпр. заменица свој  наводили смо само једанпут). 

Заменице се могу, уобичајено, поделити на именичке и придевске. Именичке 

заменице: он, нешто, неко. Придевске заменице: свој, сва, каква, његов, икаква, 

наша, онакав, ова, некакав, сваки, наш, ова, то, ово, ти.  

       Редни и основни бројеви су у групи конституенских јединица са изразито мало 

потврда, укупно пет  (с понављањима редног броја: други): редни бројеви: други, 

први; основни број: један.  

     Прилози су потврђени само једним примером, то је прилог- модификатор: 

одозго.  

      Именица и именичких синтагми има укупно 138, и од тога већина представља 

предлошко – падежну конструкцију. Доминирају конструкције са генитивом. У 

примерима без предлога, највећу фреквенцију такође има генитив. Најважнија 

прилошка значења исказана предлошко – падежним конструкцијама су: месна, 

временска, начинска, узрочна, социјативно, значење циља.       
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      Значење места је најмногобројније налазимо га нпр. у следећим примерима: 

покрету преко европског тла, читуљу у новинама, доласком у Далмацију, улазу у 

тунел, избијање из зида, предавања у школи, седење у парку, долазак на власт, 

насеља у Војводини, напредовања у војној служби, дешавања у Сирији, боравак на 

земљи. Следи значење времена, наводимо неке од примера: догађај са краја 

априла, занимање на данашње време, окупације током Другог светског рата.      

Као мање фреквентна значења овог поткорпуса наводимо: значење узрока, као  у 

примеру: окупљање поводом петнаест година матуре; социјативно значење, као 

у следећем примеру: сарадња са колегама; значење циља: пут ка опоравку; 

начинско значење  илуструјемо следећим  примером: поређење са наизменичном 

струјом. 

 

     2.4.Синтаксичка функција модификатора 

 

       Према  синтаксичкој функцији модификатора у овом делу нашег корпуса 

имамо следеће показатеље: од укупно 309 модификатора 154 су потврде 

конгруентних атрибута што чини  (49,83%),  док падежних атрибута има 144   

(46,60 %), а 9 (2,91%) су у служби односних или изричних атрибута, имамо и један 

прилошки неконгруентни атрибут (0,32%) и један (не)конгруентни придев: супер 

(0,32%). Пример 146. са придевом супер у препозицији смо означили као 

(не)конгруентни атрибут јер придев страног порекла, супер, не конгруира с 

именицом коју одређује. 

      У функцији конгруентних атрибута најбројнији су придеви: свакодневном 

говору и заменице: тих затвореника. Заменице у синтаксичкој функцији 

конгруентних атрибута се могу наћи у две подгрупе, посесивним атрибутима 

(њихову функцију врше само заменице) и референцијалним атрибутима (њихову 

функцију осим заменица могу да  врше и  редни бројеви). Наводимо неке примере: 

   1.посесивни атрибути којима означавамо припадање, нпр. своју границу, свог 

владара, своје предавање, својим трајањем, његово постојање, наша осећања, своје 

постојање, наша осећања, нашем окружењу, мог окружења, свом раду, његово 

одржавање; 



55 
 

2.референцијални атрибути међу којима најчешће налазимо неодређене заменице, 

показне заменице, и  редне бројеве: друго ухлебљење, то трајање, овакво 

признање, први окрет, ова објашњења, некакав осећај, неко метанисање, нека 

мерења, неко олакшање, то препознавање, ово препознавање, тим препознавањем. 

     Наводимо по пример сваког од типова падежних  атрибута: одељења првог 

разреда једне београдске гимназије (падежни атрибут с придевским значењем),  

читуљу у новинама (падежни атрибут с прилошким значењем), растурања Трибине 

младих (падежни атрибут - објекатског значења), изјашњење Градског саобраћајног 

предузећа (падежни атрибут – субјекатског значења). 

     Примери односних и изричних атрибута: сазнања која је током живота 

стекао (односни атрибут), питање да ли има живота после смрти (изрични 

атрибут).  

    Пример 24. наређењима одозго пример је прилошког неконгруентног атрибута 

у значењу места. 

 

       2.5.Типови девербативних именица 

 

        У овом делу корпуса имамо 243 девербативне именице, 223 су из категорије 

Nomina actionis, 12 именица из категорије  Nomina agentis, 5 именица из категорије 

Nomina instrumenti, и као најмалобројније, оне из категорије Nomina loci, свега 4 

именице.  Разврстали смо их у те четири категорије:  

     Nomina actionis потврђују примери каошто су: препричавање, уравнотежавање, 

шарање, рад, рушење, обогаћивање, одлагање, уверавање, покрет, предавање, 

пажња, ухлебљење, подилажење, неучествовање, урањање, заустављање, 

наређење, одобрење, повлачење, поступак, опоравак, испадање, притисак, 

трептај, покрет, закључак, растурање, живљење, трајање, постојање, 

потписивање, догађај, изјашњавање, претпоставка, молба, задршка, 

малтретирање, насиље, победа, извештај, подршка, појашњавање, избор, размена, 

пуштање, поништавање, успостављање, признање, избијање, копирање, рад, 

учење, читање, укидање, постојање, почетак, очување, измена, објашњење, 

подсећање, обављање, унапређивање, развијање, подршка, подмазивање, покушај, 
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разочарање, потрошња, школовање, давање, узимање, трајање, интересовања, 

поређење, приступ, осећај, повлачење, образовање, значење, метанисање, сећање, 

мерење, куцање, поштовање, седење, развој, производња, напредак, узгој, 

поштење, остварење, покушај, окружење, сазнање, повлачење, пензионисање, 

троловање, подизање, окружење, олакшање, оснивање, долазак, покушај, улазак, 

утицај, битка, настанак, насељавање, служба, образовање, напредовање, 

настанак, илустровање, наоружавање, окупљање, укидање, дешавање, потезање, 

учење, одузимање, стварање, либерализација, веровање, поступак, игра, поимање, 

победа, расправа, боравак, колаборација, окупација, покушај, представа, 

препознавање, преливање, одржавање, догађај, покрет, стезање, репрограмирање, 

нивелисање, испуњавање, пролонгирање, унапређење, расправа, подршка, 

отварање, изградња, уређење, кретање, савијање, појава, приступ, поређење, 

импликација. Као модификатори ових именица јављају се: придеви, придевске 

синтагме, заменице, бројеви, именице, именичке синтагме, прилог, зависне 

реченице.  

    Функције ових модификатора су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с 

придевским значењем, падежни атрибути с прилошким значењем, падежни 

атрибути – објекатског значења, падежни атрибути – субјекатског значења, 

рекцијски атрибути, односни атрибути, прилошки неконгруентни атрибут. 

      Међу примерима именица овог поткорпуса имамо оних којима је означен 

резултат радње. Такве су нпр. следеће именице: питање, одељење, изузетак, траг, 

окружење, убеђење, додатак, мишљење, мисао, занимање, знање, решење.Уз 

именице којима се означава резултативност  највише је придева као њихових 

модификатора: оправдано питање, једини изузетак, сигурно окружење, витамински 

додатак, критичко мишљење, супер занимање, инжењерско знање, једино решење – 

и у функцији су конгруентних атрибута. Ту функцију може да врши и придевска 

синтагма: законом предвиђен траг. У примеру: одељење првог разреда једне 

београдске гимназије, имамо именичку синтагму као модификатор, у функцији 

падежног атрибута с придевским значењем.  Уз именицу додатак, осим придева-

модификатора у функцији конгруентног атрибута, имамо и зависну реченицу: 

додатак што скупо продају најфирме у функцији односног атрибута. 
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      Nomina agentis: представник, владар, такмичар, бранитељ, бранитељке, 

заступник, сарадник, убица, противник, учесник, познавалац, затвореник; 

      Nomina loci: породилиште,  насеље, радионица, улаз;  

     Nomina instrumenti: мера, упутство, дозвола, вежбанка, прикључак. 

Уз именице из категорије  Nomina аgentis као модификатори јављају се: 

придеви, заменице, именице, именичке синтагме, зависне реченице (немамо 

потврда бројева нити прилога). Уз именице Nomina аgentis немамо потврда 

прилошких значења. 

 Уз именице из категорије Nomina loci евидентирали смо следеће типове 

модификатора: придеве, именице, именичке синтагме, са синтаксичким 

функцијама: конгруентнигх атрибута, падежних атрибута с прилошким значењима 

(место, време).   

Уз именице категоријалне припадности Nomina instrumenti евидентирали смо 

следеће типове модификатора: именице, именичке синтагме, придеве са 

синтаксичким функцијама: конгруентних атрибута, падежних атрибута са 

придевским значењем,  падежних атрибута - објекатског значења.   
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             III. AНАЛИЗА ГРАЂЕ СА ПОРТАЛА  Е – НОВИНА_______  

3.1.Извори 

      Примере које смо преузели са портала Е- новина пратили  смо у интервалу од 

22. 4. 2015. до 27. 10. 2015. према следећем распореду у анализи: 

Вук Бачановић ,,Купусара културног терора“ 24.02. 2014. (примери 1 – 19), Душан 

Комарчевић  ,,Поруке љубави, без много паметовања“  23. 04 .2014. (примери 20-

31), Уреднички текст ,,Велика отимачина у Великој Британији“ 22. 04. 2015. 

(примери 32- 41), Свјетлана Рашић, ,,Жене које су владале светом“  28. 05. 2015. 

(примери 42 -50), Љубомир Живков ,,Београд на жици“ 30. 05. 2015. (примери 51-

77), Љубомир Живков ,,Триптих који то није“ 10. 06. 2015. (примери 78 - 86), 

разговарао: Александар Драгаш ,,Музика скида маске“ 05. 07. 2014. (примери 86 -

91), Томислав Марковић ,,Демони савести, дарежљивости и несебичности“, 17. 6. 

2015. (примери 92 – 99), Петар Луковић ,,Песмом да ти кажем: свануће или 

смакнуће?“, 22. 7. 2015. (примери 100 – 104), Томислав Марковић ,,Књига, прибор 

за сакупљање прашине“, 23. 6. 2015. (примери 105 – 118), Томислав Марковић 

,,Читај за живот, дрога не!“ 13. 7. 2015. (примери 119 – 124), Петар Луковић ,,Кад 

Српкиња пише, интернет не дише“, 15. 7. 2015. (примери 125 – 140), Љубомир 

Живков ,,Дводневни протекторат“ 22. 7. 2015. (примери 141 – 147), Владимир 

Арсенић ,,Прави пример књижевног ошљарења“, 21. 8. 2015. (примери 148 – 155), 

Ђорђе Крајишник ,,Професор у раљама транзиције“ 24. 8. 2015. (примери 156 – 

168), Ђорђе Крајишник ,,Наше пројекције о моногамији су посве бесмислене“, 14. 

09. 2015. (примери 169 – 184), Петар Луковић ,,Крик медијске мафије“ 7. 09. 2015. 

(примери 185 –194), Ненад Величковић ,,Иземљење“ 14. 9. 2015. (примери  193 -  

195), Павле Павловић ,,Зелена трава парка мог“ 30. 09. 2015. (примери 196 – 204), 

Милан Маринковић ,,Ништа не мора да буде страшно“, 7. 10. 2015. (примери 201– 

205), Алексеј Кишјухас ,,Вешање, стрељање и дугогодишња робија“ 27. 10. 2015. 

(примери  206 - 213). 
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3.2.Анализа примера  

 

Табела бр.2 Анализа примера преузетих са портала Е – новина 
  

ПРИМЕР 
КОНСТИТУЕНТСКА 

ЈЕДИНИЦА 
 

ТИП МОДИФИКАТОРА 
И ЊЕГОВО ЛЕКСИЧКО 

ЈЕЗГРО 

КОНСТИТУЕНСКИ 
ОБЛИК 

МОДИФИКАТОРА 

СИНТАКСИЧКА 
ФУНКЦИЈА 

МОДИФИКАТРА 

1. 1.препричавање 
енциклопедијских 
података о досељењу 
старих Словена 
 

2. о досељењу старих 
Словена 

 

именичка 
синтагма 
,,податак“ 
 
_______________ 
именичка 
синтагма 
,,Словени“ 

генитив  
једнине 
 
 
_____________ 
генитив 
множине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
_______________ 
падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

2. набрајање цркава, 
манастира, 
илуминираних рукописа 
и књижевних праваца  
 

1.именица  
,,црква“ 
 
 
 
 
2.именица  
,,манастир“ 
 
 
 
3.именичка 
синтагма  
„рукопис“ 
 
4.именичка 
синтагма  
„правац“ 

1.генитив  
множине 
 
 
 
 
2.генитив  
множине 
 
 
 
3.генитив  
множине 
 
 
4.генитив  
множине 

1.падежни атрибут 
–објекатско 
значење 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење  
 
3.падежни атрибут 
– објекатско 
значење  
 
 
4.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 

3. промишљања 
културноисторијских 
процеса 
 

именичка 
синтагма  
„процес“ 

генитив  
множине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

4. посљедњем предавању 
 

придев  
,,посљедњи“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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5.  предавања која су 
држана, пре свега, 
студентима српске 
књижевности 
 

односна реченица 
„држати“ 
 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

6. основна знања из 
историје и других грана 
културе 
 

1.придев  
,,основни“ 
 
2. из + именица 
,,историја“ 
 
3.из + именичка 
синтагма  
 „грана“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.из + генитив 
једнине 
 
 
3.из + генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
3.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

7. паранаучних закључака 
 

придев  
,,паранаучни“ 

генитив  
множине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

8. материјална 
производња 
 

придев  
,,материјални“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

9. нашег кретања у 
географском простору 
 

1.заменица  
,,наш“ 
 
2.у + именичка 
синтагма 
„простор“ 

1.генитив  
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

10. политичким збивањима 
у српској 
средњовјековној 
држави 
 

1.придев 
 ,,политички“ 
 
2.у + именичка 
синтагма  
„држава“ 

1.инструментал 
множине 
 
2.у + локатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

11. борба између нових и 
старих 
 

између + 
придев(и) 
 ,,нов“ + ,,стар“ 

између + 
генитив 
множине 

падежни атрибут са 
субјекатским 
значењем 

12. касније прилагођавање 
новонасталим 
облицима 
 

1.придев  
,,каснији“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„облик“ 

1.номинатив 
једнине, 
компаратив 
 
2.датив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

13. традиционално 
понављање по 
одређеном типу 

1.придев 
,,традиционалан“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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 2.по + именичка 
синтагма  
„тип“ 

2.по +  локатив 
једнине 

2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

14. то “замрачење” 
свијести 
 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.именица  
,,свијест“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

15. нормативно 
регулисање понашања 
 

1.придев 
 ,,нормативно“ 
 
2.именица  
,,понашање“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

16. предавању о 
“народној” култури 
 

о + именичка 
синтагма 
„култура“ 

о + локатив  
једнине 

рекцијски атрибут 

17. 1.крцата предавања о 
ненаучним 
изражавањима 
 
 
 
 
 
 
 

2. о ненаучним 
изражавањима 
 

1.придев  
,,крцат“ 
 
2.о + именичка 
синтагма 
,,изражавање“ 
 
 
 
________________ 
придев  
,,ненаучни“ 
 
 

1.номинатив 
множине 
 
2.о + локатив  
множине 
 
 
 
 
_____________ 
локатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 
 
 
 
 
______________ 
конгруентни 
атрибут 

18. сабраних “предавања” 
покојног Деретића 
 

1.придев  
,,сабран“ 
 
2.именичка 
синтагма 
„Деретић“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

19. научно промишљање 
 

придев  
,,научни“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

20. захтјев за 
солидарношћу 
 

за + именица 
,,солидарност“ 
 

за + 
инструментал 
једнине 

рекцијски атрибут 

21. универзално (с)лагање 
 

придев  
,,универзалан“ 
 

номинатив 
 једнине 

конгруентни 
атрибут 
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22. мржњу наших очева  
 

именичка 
синтагма  
,,отац“ 

генитив  
множине 
 
 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

23. само позитивни 
коментари 
 

придевска 
синтагма 
,,позитиван“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

24. државно овлашћење придев  
,,државни“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

25.  те поруке мира 
 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.именица  
,,мир“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

26. љубитеље хип хопа 
 

именица  
,,хип хоп“ 

генитив  
једнине 

падежни  
атрибут – 
објекатско значење 

27. премијерног наступа у 
Загребу 
 

1.придев  
,,премијерни“ 
 
2.у + именица  
,,Загреб“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

28. питања о блузу 
 

о + именица  
,,блуз“ 

о + локатив  
једнине 

рекцијски атрибут 

29. моје предвиђање  
 

заменица  
,,мој“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

30. скривање иза маске 
 

иза + именица  
,,маска“ 

иза + генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

31. Ваше свирање клавира 
 

1.заменица  
,,Ваш“ 
 
2. именица  
,,клавир“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

32. велика отимачина у 
Великој Британији 
 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.у + именичка 
синтагма 
,,Британија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 
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33. климатске промене 
 

придев  
,,климатски“ 
 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

34.  дозволу за рад 
 

за + именица  
,,рад“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

35. куповином компаније 
ДЕА 
 
 

именичка 
синтагма  
„ДЕА“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

36. о саопштењу 
објављеном у 
понедељак 
 

придевска 
синтагма 
,,објављен“ 
 
 
 
 

локатив  
једнине 
 
 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

37. консултација на 
међудржавном нивоу 
 

на + именичка 
синтагма  
„ниво“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

38. 1.елиминисању мање 
једнаких учесника  
 
 
____________________ 
2. мање једнаких 
учесника  
 
 

именичка 
синтагма 
„учесник“ 
 
________________ 
придевска 
синтагма  
,,једнак“ 

генитив  
множине 
 
 
_____________ 
генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
_______________ 
конгруентни 
атрибут 

39. трци неравноправних придев  
,,неравноправан“ 
 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

40. 1.склапања мировних 
уговора 
 
 
 
 
 
 

 
2. мировних уговора 
 

именичка 
синтагма  
„уговор“ 
 
 
 
 
 

 
придев  
,,мировни“ 

генитив  
множине 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 
 
_______________ 
конгруентни 
атрибут 
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41. овере нових граничних 
линија 
 

именичка 
синтагма  
„линија“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

42. дешавања у 
најскровитијим 
угловима  
 

у + именичка 
синтагма  
„угао“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

43. незадовољним 
наследницима 
 

придев  
,,незадовољан“ 
 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

44. стереотипних 
заводница новог доба 
 

1.придев  
,,стереотипан“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„доба“ 

1.генитив  
множине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

45. концептуалне 
заводнице чврсто 
фокусиране  
 

1.придев  
,,концептуални“ 
 
2.придевска 
синтагма 
,,фокусиран“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

46. ждерачице мушкараца 
 

именица   
,,мушкарац“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

47. покушају 
подмлађивања 
 

именица 
,,подмлађивање“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

48. отменог држања 
 

придев  
,,отмен“ 
 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

49. 1.забављачице богатих 
мушкараца које су 
пролазиле кроз 
дугогодишњу обуку у 
плесу, свирању, 
аранжирању цвећа и 
ритуалу послужења 
чаја 
 
 
 
 
 
____________________ 
2. обуку у плесу, 
свирању, аранжирању 

1.именичка 
синтагма 
„мушкарац“ 
 
 
 
2.односна  
реченица 
„пролазити“ 
 
 
 
 
 

1.у + именице  
,,плес“,  

1.генитив  
множине 
 
 
 
 
2.односна 
заменица ,,који“ 
 
 
 
 
 
 

1.у + генитив 
једнине 

1.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 
 
 
2.односни  
атрибут 
 
 
 
 
 
________________ 
1.падежни атрибут 
с придевским 
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цвећа и ритуалу 
послужења чаја 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. аранжирању цвећа  
 
 
 
 
 
 
 

4. послужења чаја 

,,свирање“ 
 
 2. у + именичка 
синтагма 
,,аранжирање“  
 
 
3.у + именичка 
синтагма 
,,ритуал“  
 
 
 
 
 

именица  
,,цвеће“  
 
 
 
 
 
________________ 
именица  
,,чај“ 
 

 
 
 
2.у + генитив 
једнине 
 
 
3.у + генитив 
једнине 
 
 
 
 
 
 

генитив  
једнине 
 
 
 
 
 
 

генитив  
једнине 
 

значењем 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
3. падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
 
 
 
 
_______________ 
падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 
 
_______________ 
падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
 

50. игре престола 
 

именица  
,,престо“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут  
с придевским 
значењем 

51. 1.подршку за 
учвршћење своје власти 
 
 
____________________ 
2. учвршћење своје 
власти 
 

за + именичка 
синтагма 
„учвршћење“ 
 
 

именичка 
синтагма ,,власт“ 

за + акузатив 
једнине 
 
 
 

генитив  
једнине 

падежни атрибут  
с придевским 
значењем 
 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

52. огорчење његових 
земљака 
 

именичка 
синтагма  
„земљак“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

53. тадашњим веровањима 
 

придев 
 ,,тадашњи“ 
 

датив  
множине 

конгруентни 
атрибут 
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54. веома талентованом 
ученицом 
 

придевска 
синтагма 
„талентован“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

55. незадрживи успон ка 
највишим врховима 
 

1.придев  
„незадржив“ 
 
2.ка + именичка 
синтагма  
„врх“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.ка + датив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (циљ) 
 

56.  укидање трговине 
женама 
 

именичка 
синтагма 
„трговина“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

57. регулисање њихових 
права 
 

именичка 
синтагма  
„право“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

58.  затварање јавних кућа 
 

именичка 
синтагма  
„кућа“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

59. укидање забране 
 

именица  
,,забрана“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

60. покајања због 
претходног нечасног 
живота 
 

због + именичка 
синтагма  
„живот“ 

због + генитив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (узрок) 
 

61.  протежирању на високе 
положаје 
 

на + именичка 
синтагма 
„положај“ 

на + акузатив 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 
 

62.  подршку војске  
 

именица  
,,војска“ 
 
 

генитив  
једнине 
 
 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

63. мешање у државне 
послове 
 

у + именичка 
синтагма  
„посао“ 

у + акузатив 
множине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем  

64.  управљању земљом 
 

именица  
,,земља“ 

инструментал 
једнине 

рекцијски атрибут 

65. пасионирана 
љубитељка уметности 
 

1.придев  
,,пасиониран“ 
 
2.именица  
,,уметност“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
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66.  спровођење коренитих 
реформи у области 
судства 
 

именичка 
синтагма 
„реформа“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

67. њене владавине 
 

заменица   
,,његов“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

68.  прогон жена 
 

именица  
,,жена“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

69. обавезно 
основношколско 
образовање 
 

1.придеви  
,,обавезан“ 
 
2.придев 
,,основношколски 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

70.  згражавање поданика 
 

именица  
,,поданик“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

71. његове присилне 
абдикације 
 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.придев  
,,присилан“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

72.  предавања о свом 
узбудљивом животу 
 

о + именичка 
синтагма  
„живот“ 

о + локатив  
једнине 

рекцијски атрибут 

73. дружењу с највећим 
умовима свог доба 
 

с + именичка 
синтагма  
„ум“ 

с + 
инструментал 
множине  

рекцијски атрибут 

74. наводном одрастању у 
пагоди 
 

1.придев  
,,наводни“ 
 
2.у + именица  
,,пагода“ 

1.датив једнине 
 
 
2. у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 
 

75. 1.оптужбу за издају 
земље 
 
 
 
____________________ 
2. за издају земље 

за + именичка 
синтагма  
„издаја“ 
 
 
 

именица  
,,земља“ 

за + акузатив 
једнине 
 
 
 
 

генитив  
једнине 

рекцијски атрибут 
 
 
 
 
_____________ 
падежни атрибут – 
објекатско значење 
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76. нескривено поштовање 
књижевника Виктора 
Игоа  
 

1.придев  
,,нескривен“ 
 
2.именичка 
синтагма  
,,Виктор Иго“ 
 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

77. народно веровање 
 

придев 
 ,,народни“ 
 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

78. хируршким захватом 
 

придев 
,,хирушки“ 
 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

79. романтичну причу о 
неузвраћеној љубави 
 

1.придев 
,,романтичан“ 
 
2.о + именичка 
синтагма  
„љубав“ 

1.акузатив  
једнине 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

80. финансијска 
експлоатација догађаја 
из њене давне 
прошлости 

1.придев  
,,финансијски“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„догађај“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

81. партизанског суда 
 

придев  
,,партизански“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

82. дежурни судија за 
прекршаје 
 

1.придев 
 ,,дежуран“ 
 
2.за + именица 
,,прекршај“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

83. којим нашим 
одликовањем 
 

1.заменица  
,,који“ 
 
2. заменица  
,,наш“ 

1. инструментал 
једнине 
 
2.инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

84. отворено писмо 
 

придев 
 ,,отворен“ 
 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

85. одузимање имена 
улицама 

1.именица  
,,име“ 

1.генитив  
једнине 

1.падежни атрибут 
– објекатско 
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2.именица  
,,улица“ 
 
 

 
 
 
2.датив  
једнине 
 

значење 
 
2.рекцијски 
атрибут 

86. раста који су службени 
гласници у другим 
земљама имали 

односна реченица 
„имати“ 

односна 
заменица ,,који“ 

односни атрибут 

87. своје услуге 
 

заменица  
,,свој“ 
 
 

номинатив 
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

88.  са својим мислима 
 

 заменица  
,,свој“ 

инструментал 
множине 

конгруентни 
атрибут 

89. неравноправан 
владарски положај 
 

1.придев 
,,неравноправан“ 
 
2.придев  
,,владарски“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

90. било какво приношење 
жртве 
 

1.заменица  
,,било какав“ 
 
2. именица  
,,жртва“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

91. пљачкаши гробница 
 

именица  
,,гробница“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

92.  борби са демонским 
силама 
 

са + именичка 
синтагма  
„сила“ 

са + 
инструментал 
множине 

рекцијски атрибут 
 

93. поподневне дремке 
 

придев  
,,поподневни“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

94. постојању сатане и 
царства мрачних сила 
 

1. именица  
,,сатана“ 
 
2. именичка 
синтагма 
„царство“ 

1.генитив  
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

95. поуке о борби са 
демонским силама 
прикупљене током 
векова ратног сукоба 
 

1.о + именичка 
синтагма 
 „борба“ 
 
 

1.о + локатив 
једнине 
 
 
 

1.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
2.конгруентни 
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2.придевска 
синтагма 
,,прикупљен“ 

2.номинатив 
множине 

атрибут 

96. борба против демона  
 

против + именица  
,,демон“ 
 
 

против + 
генитив једнине 
 
 

рекцијски атрибут 
 

97. вежбање у врлини 
 

у + именица  
,,врлина“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 
 

98. упорно вежбање у 
похлепи 
 

1.придев  
,,упоран“ 
 
2.у + именица  
,,похлепа“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 
 
 

99. само његово постојање 
 

1.придев  
,,сам“ 
 
2.заменица  
,,његов“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 

 
2.конгруентни 
атрибут 

100. свануће у вези са зором 
 
 

у вези са + 
именица   
,,зора“ 

у вези са + 
инструментал 
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 
 

101. гвожђарску радњу у 
Шиду 
 

1.придев  
,,гвожђарски“ 
 
2.у + именица  
,,Шид“ 

1.акузатив  
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

102. Савино прскање 
 

придев  
,,Савин“ 
 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

103.  неутажива жеља за 
извесном Зорицом 
 

1.придев  
,,неутажив“ 
 
2.за + именичка 
синтагма  
„Зорица“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + 
инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 
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104. скупљање прашине  
 

именица  
,,прашина“ 
 

 генитив  
једнине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

105. непокретну и мобилну 
имовину 
 

1.придев  
,,непокретан 
 
2.придев  
,,мобилан“ 

1.акузатив  
једнине 
 
 
2.акузатив  
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

106. чаробни напитак који 
нису користили Гали 
 

1.придев  
,,чаробан“ 
 
2.односна 
реченица 
„користити“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.односна 
реченица  

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни атрибут 

107. избацивач непожељних 
материја насталих у 
алхемијском процесу 
метаболизма 
 

именичка 
синтагма 
„материја“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

108. поклоници овог култа 
 

именичка 
синтагма  
„култ“ 

генитив  
једнине 

рекцијски атрибут 

109. штедне улоге по 
монетарној линији 
 

1.придев  
,,штедни“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„линија“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.по + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 

110. пуњење касице 
 

именица  
,,касица“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

111. 1. мишљењу неких 
домаћих издајника и 
страних плаћеника 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
2. домаћих издајника 
 
 
 

1.именичка 
синтагма 
„издајник“ 
 
 
2.именичка 
синтагма 
„плаћеник“ 
 
________________ 
придев 
 ,,домаћи“ 
 
 

1.генитив  
множине 
 
 
 
2.генитив  
множине 
 
 
_____________ 
генитив  
множине 
 
 

1.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
Значење 
 
 
_______________ 
конгруентни 
атрибут 
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3. страних плаћеника 
 
 

придев 
 ,,стран“ 
 

генитив  
множине 
 

конгруентни 
атрибут 
 

112. слагање боја 
 

именица  
,,боја“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

113. последња одбрана 
породичних вредности 
 

1.придев  
,,последњи“ 
 
2.именичка 
синтагма 
„вредност“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

114.  навијачким тучама 
 

придев  
,,навијачки“ 
 

инструментал 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

115. премлаћивању слабијих 
 

придев  
,,слаб“ 
 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

116.  Југословенско 
удружење лопова 
 

1.придев  
,,југословенски“ 
 
2.именица  
,,лопов“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

117.  
кључањем крви јуначке 
 

именичка 
синтагма  
„крв“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

118.  дезинтеграцију 
личности жонглера 
 

именичка 
синтагма 
„личност“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

119. деловање у организму 
 

у + именица  
„организам“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

120. промене у перцепцији 
 

у + именица 
„перцепција“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

121. млади читаоци поезије 
којима глава поваздан 
лебди међу цирусима и 
кумулусима 
 

1.придев 
 ,,млад“ 
 
2.именица  
,,поезија“ 
 
 
 
 
3.односна  

1.номинатив 
множине 
 
2.генитив  
једнине 
 
 
 
 
3.односна 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 
 
 
3.односни атрибут 
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реченица 
„лебдети“ 

заменица ,,који“ 

122. узимање Данилова 
 

именица  
,,Данилов“ 

генитив 
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

123. бежање од људи 
 

од + именица  
,,људи“ 

од + генитив 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

124. неповезаном, 
псеудопоетском говору 
који обилује оваквим 
реченицама 
 

1.придев  
,,неповезан“ 
 
2.придев 
,,псеудопоетски“ 
 
3.односна 
реченица 
„обиловати“ 

1.датив  
једнине 
 
 
2.датив 
 једнине 
 
3.односна 
заменица  
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.односни атрибут 

125. трабуњање извесне 
Јелене Радојковић 
 

именичка 
синтагма  
„Јелена 
Радојковић“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

126. ваше спаљено писмо 
 

1.заменица  
,,ваш“ 
 
2.придев  
,,спаљен“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

127.  ваш увод 
 

заменица  
 ,,ваш“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

128.  своје дубоко 
разочарење 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,дубок“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

129. продавница центра 
 

именица  
„центар“ 

генитив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

130. 1. стварање тржишта 
за британске издаваче 
 
 
____________________ 
2. за британске 
издаваче 
 

именичка 
синтагма 
,,тржиште“ 
 
________________ 
придев  
,,британски“ 
 

генитив  
једнине 
 
 
_____________ 
акузатив  
множине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
______________ 
конгруентни 
атрибут 
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131. своје дубоко неслагање 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,дубок“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

132. вашег разочарења 
 

заменица  
,,ваш“ 
 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

133. ближа дубља стрепња 
 

1.придев  
,,близак“ 
 
2.придев  
,,дубок“ 

1.номинатив 
једнине, 
компаратив 
 
2.номинатив 
једнине, 
компаратив 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

134. плитке слутње 
 

придев  
,,плитак“ 
 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

135. цео немио догађај 
 

1.придев  
,,цео“ 
 
2.придев  
,,немио“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

136. бомбардовање Срба 
 

именица  
,,Срби“ 
 
 

генитив  
једнине 
 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

137. даљем бруталном 
понижавању српског 
народа 
 

1.придев  
,,далек“ 
 
2.придев 
 ,,бруталан“ 
 
3.именичка 
синтагма  
„народ“ 

1.датив  
једнине 
 
2.датив  
једнине 
 
3.генитив  
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

138. бомбардовање Србије 
 

именица  
,,Србија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

139. британских 
бомбардовања Србије  
 

1.придев 
 ,,британски“ 
 
2.именица  
„Србија“ 
 

1.генитив  
множине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
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140. отимања националних 
добара 
 
 

именичка 
синтагма  
„добро“ 

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

141. ово моје обраћање 
 

1.заменица  
,,овај“ 
 
2.заменица  
,,мој“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

142. моје обраћање  заменица  
,,мој“ 
 
 

номинатив  
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

143. жеља за прошлом 
славом 
 

за + именичка 
синтагма  
„слава“ 

за + 
инструментал 
једнине 

рекцијски атрибут 

144. питање образовања 
 

именица  
,,образовање“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

145. ложач у јавном 
купатилу 
 

у + именичка 
синтагма 
„купатило“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

146. радник у геолошким 
експедицијама 
 

у + именичка 
синтагма 
„експедиција“ 

у + локатив 
множине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

147. својим истрајним 
нерадништвом 
 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,истрајан“ 

1.инструментал 
једнине 
 
2.инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

148. књижевног ошљарења 
 

придев  
,,књижевни“ 

генитив 
 једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

149.  промашаја у сваком 
смислу 
 

у + именичка 
синтагма  
„смисао“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

150. даљег читања 
 

придев 
 ,,далек“  

генитив  
једнине, 
компаратив 

конгруентни 
атрибут 

151. стилских достигнућа 
 

придев  
,,стилски“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

152. изборна шутња  
 

придев  
,,изборни“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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153.  додатним читањем 
рукописа 
 

1.придев  
,,додатни“ 
 
2.именица  
,,рукопис“ 

1.инструментал 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

154.  радњу романа 
 

именица  
,,роман“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

155. одлична пливачица  
 

придев  
,,одличан“ 
 

номинатив 
 једнине 

конгруентни 
атрибут 

156. 1.непрестано 
комешање мисли о 
самоубиству 
 
 
 
 
 
___________________ 
2.мисли о самоубиству 

1.придев 
,,непрестан“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„мисао“ 
 
 
 

о + именица 
,,самоубиство“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
множине 
 
 
 
_____________ 
о + генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 
 
_____________ 
падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

157. многих избора 
 

придев  
,,многи“ 
 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

158. класичног приповједача 
 

придев  
,,класичан“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

159. централна прича овог 
романа  
 

1.придев  
,,централни“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„роман“ 
 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 
 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 
 
 
 

160. тој својој јурњави 
 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.заменица  
,,свој“ 

1.датив  
једнине 
 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

161.  1.производњи 
прототипних модела 

именичка 
синтагма  

генитив  
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
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студентског мишљења 
 
 

2. студентског 
мишљења 
 

„модел“ 
 
________________ 
придев  
,,студентски“ 

 
 
_____________ 
генитив  
једнине 

 
 
______________ 
конгруентни 
атрибут 

162. Рихтеровог пропадања 
 

придев  
,,Рихтеров“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 

163. грађењу главног лика 
 

именичка 
синтагма  
„лик“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

164. непрестаног шокирања 
 

придев  
,,непрестан“ 
 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

165.  задивљивања 
бизарностима 
 

именица  
,,бизарност“ 

инструментал 
једнине 

рекцијски атрибут 

166.  грађење успјешне 
романескне структуре 
 

именичка 
синтагма 
„структура“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

167. надомјестак за његове 
умјетничке 
недостатке 
 

за + именичка 
синтагма 
„недостатак“ 

за + акузатив 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

168. транзицијске патње 
наше пројекције о 
моногамији  
 
 
 
 
 

1.придев  
,,транзицијски“ 
 
2.именичка 
синтагма 
„пројекција“ 
 
 
 

1.номинатив 
множине 
 
2.генитив  
једнине 
 
 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење  
 

169. тај сукоб култура  
 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.именица  
,,култура“ 
 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив   
множине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 

170. остали писци 
 

придев  
,,остали“ 
 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
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171. познанство из 
дјетињства 
 

из + именица 
,,дјетинство“ 

из + генитив 
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (време) 

172. наше пројекције о 
моногамији 
 

1.заменица  
,,наш“ 
 
2.о + именица 
,,моногамија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2. о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

 
173. 

 
једна фотографска 
радња на Рабу 
 

1.број  
,,један“ 
 
2.придев  
,,фотографски“ 
 
3.на + именица  
,,Раб“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
2.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

174. неку своју причу која је 
била и романтична 
 

1.заменица 
,,неки“ 
 
2.замеица  
,,свој“ 
 
3.односна 
реченица  
„бити“ 

1.акузатив 
 једнине 
 
2.акузатив  
једнине 
 
3.односна 
заменица ,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.односни атрибут 

175. губитак времена 
 

именица  
,,време“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

176.  њиховог боравка на 
Јадрану 
 

1.заменица  
,,њихов“ 
 
2. на + именица  
,,Јадран“ 

1.генитив  
једнине 
 
2. на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

177.  састанку српских 
војника на православни 
Божић 
 

1.именичка 
синтагма  
„војник“ 
 
 
2.на + именичка 
синтагма 
 „Божић“ 

1.генитив  
једнине 
 
 
 
2. на + акузатив 
једнине 

1.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 
 
2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (време) 

178. те промјене у друштву 
 

1.заменица  
,,тај“ 
 

1.номинатив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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2.у + именица  
,,друштво“ 

 
2.у + локатив 
једнине 

2.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

179. једна реалистична 
прича 
 

придевска 
синтагма 
,,реалистичан“ 

номинатив  
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

180. питање саме 
мотивације 
 

именичка 
синтагма 
„мотивација“ 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

181. само писање 
 

придев  
,,сам“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

182. крик медијске мафије 
 

именичка 
синтагма  
„мафија“ 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 

183. непрофитна невладина 
организација 
 

1.придев 
 ,,непрофитни“ 
 
2.придев  
,,невладин“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

184. главни уредник  центра 
за истраживачко 
новинарство 
 

1.придев  
,,главни“ 
 
 
2.именичка 
синтагма  
„центар“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

185. другарску помоћ 
мафијаша из Вијести  

1.придев  
,,другарски“ 
 
 
2.именичка 
синтагма 
„мафијаш“ 

1.акузатив  
једнине 
 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

186. двадесетчетворочасов
ном полицијском 
пратњом 
 

1.придев 
,,двадесетчетворо-
часовни“ 
 
2.придев  
,,полицијски“ 
 

1.инструментал 
једнине 
 
 
2.инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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187. недавној пресуди Дарку 
Шарићу 
 

1.придев  
,,недавни“ 
 
2.именичка 
синтагма  
,,Шарић“ 

1.датив  
једнине 
 
2.датив  
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

188.  дешавањима у судници 
 

у + именица  
,,судница“ 

у + локатив  
једнине 

падежни атрибут са 
прилошким 
значењем (место) 

189. петогодишњем 
истраживању о 
наркокартелу 
 

1.придев 
,,петогодишњи“ 
 
 
 
2.о + именица 
,,наркокартел“ 

1.датив  
једнине 
 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.рекцијски 
атрибут 
 

190. састанке са скривеним 
камерама 
 

са + именичка 
синтагма  
,,камера“ 

са + 
инструментал 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

191. забележени састанци 
 

придев   
,,забележен“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

192. свог саветника 
 

заменица  
,,свој“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

193. помало претенциозно 
запажање 
 

придевска 
синтагма 
„претенциозно“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

194. његови данашњи 
читаоци  
 

1.заменица 
 ,,његов“ 
 
2.придев  
,,данашњи“ 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

195. сваке поновљене 
пројекције 

1.заменица 
 ,,сваки“ 
 
2.придев 
 ,,поновљен“ 
 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

196. онај моћни спој 
архитектуре који 
доказује бесмисао 
паркова 
 

1. заменица 
 ,,онај“ 
 
2.придев  
„моћан“ 
 
3.именица  

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни атрибут 
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,,архитектура“ 
 
 
4.односна 
реченица 
„доказивати“ 

3.генитив  
једнине 
 
 
4.односна 
заменица  
,,који“ 
 

– субјекатско 
значење 
 
4.односни атрибут 

197.  рекласирајуће погледе 
 

придев  
,,рекласирајући“ 

акузатив  
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

198. 1.подсјећања драгих 
нам владара 
 
 

2. драгих нам владара 
 
 

именичка 
синтагма  
„владар“ 
 

1.придев 
 ,,драг“ 
 
 
2. заменица  
,,ми“ 

генитив  
множине 
 
 

1.генитив  
множине 
 
 
 
2.генитив  
множине 
 
 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

199. твораца некада славне 
сарајевске рок-сцене 
 
 

именичка 
синтагма  
„рок- 
-сцена“ 

генитив  
једнине 
 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

200. посљедње топле 
погледе 

1.придев  
,,последњи“ 
 
2.придев  
,,топао“ 

1.акузатив 
множине 
 
2.акузатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

201. међунационалним 
неразумевањем 
 

придев  
,,међунационални
“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

202. 1.донекле разумљивим 
размимолажењима око 
појединих шкакљивих 
питања 
 
 
 
 

1.придевска 
синтагма 
„разумљив“ 
 
2.око + именичка 
синтагма  
„питање“ 
 

1.инструментал 
множине 
 
 
2.око +  генитив 
множине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.рекцијски 
атрибут  
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2.око појединих 
шкакљивих питања 
 

 
 
________________ 
1.придев  
,,поједини“ 
 
2.придев  
,,шкакљив“ 
 
 
 

 
 
_____________ 
1.генитив  
множине 
 
 
2.генитив  
множине 

 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

203. право оличење 
једноличности 
 

1.придев  
,,прави“ 
 
2.именица 
,,једноличност“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

204. једина Едијева 
провокација 
 

1.придев  
,,једини“ 
 
2.придев 
 ,,Едијев“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

205. незапамћено понижење 
 

придев  
,,незапамћен“ 

номинатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

206. немачка окупација  
 

придев  
,,немачки“ 
 
 

номинатив  
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

207. суђења за ова злодела 
 

за + именичка 
синтагма 
„злодело“ 

за + акузатив 
множине 

падежни атрибут са 
придевским 
значењем 

208. масовних депортација  
 

придев 
 ,,масован“ 
 
 

генитив  
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

209. активну борбу против 
антифашиста  
 

1.придев  
,,активан“ 
 
2.против + 
именица 
,,антифашиста“ 
 

1.акузатив  
једнине 
 
 
2.против + 
генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.рекцијски 
атрибут 

210. успешна операција 
одмазде против 
колаборациониста 

1.придев  
 ,,успешан“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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 2.именичка 
синтагма 
„одмазда“ 

2.генитив  
једнине 

2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

211.  масовне депортације 
мађарских и 
војвођанских Јевреја 
 

1.придев  
,,масован“ 
 
2.именичка 
синтагма  
„Јевреј“ 

1.генитив  
множине 
 
2.генитив   
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

212. сарадњу са окупатором 
 

са + именица  
,,окупатор“ 

са + 
инструментал 
једнине 

рекцијски арибут 

213.  злом и наопаком 
покушају 
 

1.придев  
,,зао“ 
 
2.придев  
,,наопак“ 

1.датив  
једнине 
 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

 

 

    Након табеларног приказа анализе дајемо преглед конституентских јединица, 

синтаксичких функција и типова девербативних именица. 

 

3.3. Тип конституенске јединице 
 
      У укупно 229 ексерпирана примера са портала Е – новина имамо 323 

модификатора уз девербативне именице. Према типу јединице и лексичком језгру 

модификатора, анализа је показала следеће резултате: имамо 121 придева (37,46%), 

именичких синтагми 82 (25,38%) именица 68 (21,05%), заменица 35 (10,83%), 

зависних реченица 8 (2,47%), бројева 1 (0,30 %), придевских синтагми 8 (2,47 %).  

 
   Придеве смо поделили на описне: посљедњи, основни, паранаучни, политички, 

каснији, традицинала, нормативан, сабран, научни, универзални, велик, климатски, 

прост, пажљив, неравноправан, незадовољан, стереотипни, концептуални, отмен, 

пасиониран, обавезан, основношколски, присилни, наводни, нескривен, народан, 

хирушки, романтичан, финансијски, дежуран, отворен, владарски, упоран, сам, 

непокретан, мобилан, штетан, последњи, навијачки, млад, неповезан, 

псеудопоетски, сигуран, дубок, близак, плитак, цео, немио, далек, бруталан, 
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истрајан, књижевни, далек, стилски, изборни, додатни, одличан,непрестан, 

централни, непрестан, остали, фотографски, реалистичан, невладин, главни, 

другарски, полицијска, недавни, забележен, поновљен, рекласирајући, последњи, 

топао, међунационални, прави, једини, незапамћен, масован, активан, успешан, 

зао, наопак, сраман; присвојне: српски, Савин, југословенски, британски, Рихтеров, 

немачки; придеве временског односа: тадашњи, поподневни, двадесточасовни, 

петогодишњи. 

 

      Именице смо разврстали по значењу на: заједничке: црква, манастир, отац, 

деда, хип - хоп, клавир, мушкарац, престо, војска, уметност, жена, поданик, 

жртва, гробница, прибор, прашина, касица, боја, лопов, рукопис, пливачица, сукоб, 

радња, губитак, судница, архитектура, владар; властите: Данилов, Србија, Дарко 

Шарић, Француска; апстрактне: мир, време, подмлађивање, једноличност, 

задивљавање, понашање 

     Заменице смо поделили према подврсти на: присвојне: наш, мој, Ваш, њена, 

његов, наше, свој, његово, ваш, своје, моје, своје, своја;  показне: то, те, ово, 

тој,тај, та;  неодређене: неколико, опште: било који, свака. 

     За бројеве имамо само једну потврду: један.  

      Самостално употребљених прилога у функцији модификатора у овом делу 

корпуса немамо. 

      Предлошко – падежне конструкције смо поделили према значењу на: месно, 

временско, узрочно, значење циља. 

    Значење места  налазимо у следећим примерима: гвожђарску радњу у Шиду (у + 

локатив), радник у геолошким експедицијама (у + локатив), деловање у организму 

(у + локатив), ложач у јавном купатилу (у + локатив), радња на Рабу (на + локатив), 

дешавањима у судници (у + локатив). Значење времена потврђујемо примером: 

састанак српских војника на православни Божић (на + акузатив).  

    Као мање фреквентна значења имамо: значење узрока - покајање збох 

претходног нечасног живота (због + генитив); значење циља: успон ка највишем 

врху (ка + датив). 
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3.4. Синтаксичка функција модификатора  
 
        Подела према синтаксичкој функцији има следеће показатеље: конгруентних 

атрибута имамо 172 (53,25%). У функцији конгруентних атрибута највише је 

придева као  што потврђују следећи примери: основна знања, обавезно 

основношколско образовање, народно веровање;  придевских синтагми: само 

позитивни коментари,  веома талентованом ученицом, помало претенциозно 

запажање, потом   заменице: нашег кретања, њене владавине, њен незадржив 

успон.  

         Падежних атрибута имамо 143 (44,27%). Наводимо по један пример сваког 

типа падежних атрибута: депортације мађарских и војвођанских Јевреја (падежни 

атрибут – објекатско значење), подсјећања драгих нам владара (падежни атрибут – 

субјекатско значење), суђења за ова злодела (падежни атрибут са придевским 

значењем), истраживању о наркокартелу (рекцијски атрибут), промјене у друштву 

(падежни атрибут са прилошким значењем).  

   Зависних реченица има укупно осам (2,47%), и у функцији су односних атрибута 

као у примеру: причу која је била и романтична.  

 

    3.5. Типови  девербативних именица као језгро синтагматских јединица, 

поделили смо према категоријама и набрајамо их према критеријуму бројности. 

      Nomina actionis: простирање, кретање, збивање, борба, прилагођавање, 

понављање, замрачење, регулисање, мржња, скидање, скривање, отимачина, 

промене, проток, разматрање, консултација, елиминисање, трка, склапање,  

овера, дешавање, покушај, држање, игра, подршка, огорчење, веровање, успон, 

укидање, регулисање, затварање, регулисање, покајање, протежирање, подршка, 

мешање, управљање, спровођење, владавина, прогон, захват, експлоатација, 

положај, приношење, дремка, постојање, вежбање, свануће, прскање, скупљање, 

пуњење, слагање, одбрана, туча, премлаћивање, кључање, дезинеграција, деловање, 

промена, деловање, узимање, бежање, трабуњање, увод, разочарење, стварање, 

неслагање, стрепња, слутња, понижавање, отимање, нерадништво, ошљарење, 
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промашај, достигнуће, шутња, комешање, избор, јурњава, пропадање, 

комбиновање, грађење, шокирање, задивљивање, сукоб, познанство, пројекција, 

губитак, промена, крик, организација, помоћ, пратња, дешавања, истраживања, 

спој, поглед, неразумевање, размимоилажење, хушкање, оличење, провокација, 

окупација, истребљење, избијање. Као и у претходном поткорпусу и овде као 

модификаторе ових именица налазимо следеће конституентске јединице: придеве, 

именице, именичке синтагме, заменице, бројеве, зависне реченице. Њихове 

функције су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, 

падежни атрибути с прилошким значењем, рекцијски атрибути, падежни атрибути 

– објекатског значења, падежни атрибути – субјекатског значења, односни 

атрибути. 

        И овде се издвајају именице са конкретним, резултативним значењем као што 

су следеће: мишљење, промишљање, знање, закључак,  предавање, производња, 

захтјев, порука, наступ, питање, предвиђање, коментар, раст, прича, услуга, 

писање, састанак, пресуда, суђење, операција, депортација, сарадња, откриће, 

поука, жеља, производња, говор, обраћање, куповина, саопштење, имовина, 

боравак, запажање. Уз ове именице имамо следеће конституенске јединице као 

модификаторе: придеве, заменице, именице, именичке синтагме, њихове функције 

су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, рекцијски 

атрибути, падежни атрибути с прилошким значењем (места), падежни атрибути – 

објекатског значења. 

    Nomina agentis: љубитељ, учесник, наследница, заводник, ждерачица, 

забављачица, ученица, љубитељка, судија, пљашкаш, издајник, избацивач, 

поклоник, читалац, ложач, радник, пливачица, приповедач, писац, уредник, 

саветник, владар, творац. 

     Уз именице ове категорије јављају се модификатори у функцији конгруентних 

атрибута, падежних с придевским значењем, објекатског и субјекатског значења, а 

примери 145. и 146. имају падежно значење с прилошким значењем (ложач у 

јавном купатилу – значење места, и радник у геолошким експедицијама – значење 

места). Уз ову категорију именица, у овом поткорпусу, немамо потврда односних 

атрибута. 
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     Nomina loci: суд, радња (у примеру: фотографска радња, за разлику од примера 

радња романа у ком је именица радња из категорије Nomina actionis), продавница. 

Уз именице ове категорије као модификаторе евидентирали смо: придеве, бројеве,  

именице са синтаксичким функцијама: конгруентних атрибута, падежних атрибута 

с придевским значењем и падежних атрибута с прилошким значењем (место). 

       Nomina instrumenti: одликовање, напитак. Модификатори ових именица су: 

заменице, придев, односна реченица који су у функцијама: конгруентних и 

односног  атрибута. 
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                        IV. АНАЛИЗА ГРАЂЕ СА ,,ПЕШЧАНИКА“_________ 

    4.1.Извори 

   Примере са сајта ,,Пешчаника“ пратили смо у временском распону од 6. 10. 2015. 

до  14. 11. 2015. и то по следећем распореду: Владимир Глигоров, ,,Прилагођавање 

на кризу“ (примери 1-11),  Димиртије Боаров ,,Наизглед чудне ствари“, 9. 10. 2015. 

(примери 12 - 16), Хени Ерцег ,,Зокијев ногометаш“, 11. 10. 2015. (примери 17 - 

20), Татјана Пауновић ,,Сумрак идеја“, 11. 10. 2015. (примери 21-28),  Дејан Илић 

,,Крај транзиције“, 13. 10. 2015. (примери 29 - 32), Растислав Динић ,,Формуле 

национализма“, 15. 10. 2015. (примери 30 - 36), Димитрије Боаров ,,Дунавска 

оријентација – поново“, 16. 10. 2015. (примери 37- 45), Ерик Горди ,,Југоисточна 

Европа и ,,помирење“, 18. 10. 2015. (примери 46-61), Дејан Илић ,,Школа 

заљубљивања“, 18. 10. 2015. (примери 62 - 86), Саша Илић ,,Откривање Поглавља 

35“ 18. 10. 2015. (примери 87 - 96), Светлана Слапшак ,,Купити слободу“, 18. 10. 

2015. (примери 97 - 104), Весна Ракић – Водинелић ,,Симулакрум једне 

аутономије“, 28. 10. 2015. (примери 105 - 111), Ана Јовановић ,,Чуварке 

патријархата“, 30. 10. 2015. (примери 112 - 120), Димитрије Боаров ,,Рационална 

дипломатија“, 7. 11. 2015. (примери 121 – 128), Владимир Глигоров ,,Циљеви и 

средства“, 7. 11. 2015. (примери 129 – 141), Весна Ракић – Водинелић ,,Извештај 

ЕК о напретку Србије у 2015.“, 11. 11. 2015. (примери 142 – 181), Владимир 

Глигоров ,,Привлачност евра“, 11. 11. 2015. (примери 182 – 186), Натали Нојгаред, 

превод Мирослав Марковић ,,Победа за три гроша“, 14. 11. 2015. (примери 187 – 

211), ,,Напади у Паризу“, (примери 212- 224), Светлана Слапшак ,,Људи у кавезу“ 

14. 11. 2015. (примери 225-  237). 

 Следи табеларни преглед овог дела истраживања: 
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4.2.Анализа примера  
 

Табела бр.3.  Анализа примера са сајта ,,Пешчаника“ 

 
ПРИМЕР КОНСТИТУЕНТСКА 

ЈЕДИНИЦА 
ТТИП МОДИФИКАТОРАИ 

ЊЕГОВО ЛЕКСИЧКО 
ЈЕЗГРО 

ККОНСТИТУЕНТСКИИ  
ОБЛИК 

МОДИФИКАТОРА 

СИНТАТИЧКА 
ФУНКЦИЈА  
МОДИФИКАТОРА 

1. прилагођавање на 
кризу 
 

на + именица 
,,криза“ 

на + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

2. излазак из 
шестогодишње 
рецесије 
  

из + именичка 
синтагма 
,,рецесија“ 

из + генитив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

3. смањена улагања 
 

придев  
,,смањен“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

4. негативан просечан 
привредни раст 
 

1.придеви 
,,негативан“ 
  
2.придев 
,,просечан“ 
  
3.придев  
,,привредни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
3.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 

5. кретањем 
потрошње 
 
 

именица 
,,потрошња“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

6. потрошња 
домаћинстава 
 

именица 
,,домаћинство“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

7. финална јавна 
потрошња 
 

1.придев 
,,финални“  
 
2.придев  
,,јавни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

8. бруто улагања у 
фиксни капитал 
 

1.придев  
,,бруто“ 
 
2.у + именичка 
синтагма 

1. / 
 
2.у + акузатив 
једнине 

1.(не)конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с прилошким 
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,,капитал“ значењем (место)  
9. вишa потрошња 

 
придев  
,,висок“ 

номинатив 
једнине, 
компаратив 

конгруентни 
атрибут 
 
 

10. спољној размени пре 
кризе 
 

1.придев 
,,спољни“ 
 
2.пре + именица 
,,криза“ 

1.датив  
једнине 
 
 
2.пре + генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с прилошким 
значењем (време) 

11. значајнији извоз придев 
,,значајан“ 

номинатив 
једнине, 
компаратив 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

12. прислушкивање 
афера 
 
 

именица  
,,афера“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

13. прикључивања 
будућег ветропарка 
у Банату у систем 
ЕПС-а 
 

именичка 
синтагма 
,,ветропарк“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

14. прихватању будуће 
скупе струје из 
ветра 
 

именичка 
синтагма 
,,струја“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

15. споразум о уласку у 
Енергетску 
заједницу ЕУ 
 

o + именичка 
синтагма 
,,улазак“ 

о + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем  

16. преокрет на 
тржишту челика 
 
  
 
 

на + именичка 
синтагма 
,,тржиште“ 

на + локатив  
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

17. последњих одлука 
које на први поглед 
делују чудно 
 

1.придев 
,,последњи“ 
 
2.односна 
реченица 
,,деловати“ 

1.генитив 
множине 
 
2.односна 
заменица  
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни атрибут 
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18. Милановићево 
приближавање 
народном духу  
 

1.придев 
,,Милановићев“ 
 
2. именичка 
синтагма  
,,дух“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

19. дистанцирање од 
прокламиране 
љевице 
 

од + именичка 
синтагма 
,,љевица“ 

од + генитив  
једнине 

рекцијски атрибут 

20. његових 
прокламираних 
лијевих  увјерења 
 
 

1.заменица 
,,његов“ 
  
2.придев 
,,прокламован“ 
 
 3.придев 
,,лијеви“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 

21. трагање за истином за + именица 
,,истина“ 

за + 
инструментал 
једнине 

рекцијски атрибут 

22. очување културне и 
научне баштине  
 

именичка 
синтагма 
,,баштина“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

23. њихово постојање  
 

заменица 
,,њихов“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни  
атрибут 
 

 
24. питање сукоба 

интереса 
именичка 
синтагма  
,,сукоб“ 

генитив једнине падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

25. приватно 
обезбеђење 

придев 
,,приватни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

26. о стручним 
називима 

о + придев 
,,стручни“ 

о + локатив  конгруентни 
атрибут 

27. 1.повећања 
квалитета високог 
образовања 
 
 
 
_________________ 
2. високог 
образовања 

1.именичка 
синтагма 
,,квалитета“ 
 
 
 
______________ 
придев  
,,висок“ 

1.генитив  
једнине 
 
 
 
 
 

генитив једнине 
 

1.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
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28. захвалницу са 
универзитета 
 

са + именица 
,,универзитет“ 

са + генитив  
једнине 

падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (месно) 

29. бројне избеглице 
које ЕУ на челу са 
Немачком жели да 
прими 
 

1.придев 
,,бројан“ 
 
2.односна 
реченица  
,,желети 
примити“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.односна 
заменица  
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.односни атрибут 

30. разорна деловања 
немачког 
нацистичког 
режима 
 
 

1.придев 
,,разоран“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,режим“ 

1.акузатив 
множине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 

31. полазишта 
миграната 
 

именица  
 ,,мигрант“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут 
са придевским 
значењем  

32. њихово примерено 
владање 
 
 

1.заменица 
,,њихов“ 
 
2.придев 
,,примерен“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

33. кафански мислилац 
 

придев 
,,кафански“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

34. питање које за 
кафанског 
теоретичара 
очигледно нема 
смисла 
 

односна 
реченица 
,,немати“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

35. његовог испуњења 
 

заменица 
,,његов“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

36. непоклапањем 
етничке и 
политичке 
заједнице 
    
 

именичка 
синтагма 
,,заједница“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

37. дунавска 
оријентација  
 

придев 
,,дунавски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

38. силне политичке и 
пропагандне 
подршке из врхова 

1.придев  
,,силан“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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власти 
 

2.придев 
,,политички“ 
 
3.придев 
,,пропагандни“ 
 
4.из + именичка 
синтагма  
,,власт“ 

2.номинатив 
једнине 
 
3.номинатив 
једнине 
 
4.из + генитив 
једнине 

2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.падежни атрибут 
са прилошким 
значењем (место) 

39. изградњу хотелског 
комплекса де лукс 
категорије 
 

именичка 
синтагма 
,,комплекс“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

40. друге рекреативне 
садржаје 
 

1.редни број 
,,други“ 
 
2.придев 
,,рекреативан“ 

1.акузатив 
множине 
 
2.акузатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

41. уклањање 
жељезничких пруга 
 

именичка 
синтагма  
,,пруга“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

42. присталица пароле 
“делуј позитивно” 
 

именичка 
синтагма 
,,парола“ 

генитив  
једнине 

рекцијски атрибут 

43. производње 
пројеката 
 

именица 
,,пројакат“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

44. изградње 
социјализма 
 

именица 
,,социјализам“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

45. слободно критичко 
писање о 
садашњости 
 

1.придев 
,,слободан“ 
 
2.придев 
,,критички“ 
 
3.о + именица 
,,садашњост“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
3.о + локатив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.рекцијски 
атрибут 
 

46. споразуме са 
владом Косова 
 

са + именичка 
синтагма  
,,влада“ 

са + 
интрументал 
једнине 

падежни атрибут 
са прилошким 
значењем 
(социјативно) 

47. проширење Уније 
 

именица  
,,Унија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 



94 
 

48. 1.отварање 
приступних 
преговора  
________________ 
2. приступних 
преговора  
 

именичка 
синтагма 
,,преговор“ 
______________ 
придев 
,,приступни“ 

генитив 
множине 
 
______________ 
генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 
 

конгруентни 
атрибут 

49. повезивање 
кооперативних 
потеза 
 

именичка 
синтагма 
 ,,потез“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

50. добро понашање 
 

придев  
,,добар“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

51. споразуми елита 
 

именица  
,,елита“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

52. граничне блокаде 
 

придев 
,,гранични“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

53. споразуми 
супротстављених 
политичких елита 
 

именичка 
синтагма  
,,елита“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

54. импликацијама на 
институционалним, 
друштвеним и 
културним нивоима 
 

на + именичка 
синтагма  
,,ниво“ 

на + локатив 
множине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

55. разумевање 
различитих 
проблема 
 

именичка 
синтагма 
,,проблем“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

56. такво помирење 
 

заменица  
,,такав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

57. постојање 
дипломатских 
односа између ове 
две земље 
 

именичка 
синтагма  
,,однос“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

58. 1.смењивања 
појединаца 
одговорних за 
почињене повреде 
људских права 
________________ 
2. почињене повреде 
људских права 

именичка 
синтагма 
,,појединац“ 
 
 
______________ 
1.придев 
,,почињен“ 

генитив 
множине 
 
 
 
______________ 
1..номинатив 
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
 
_______________ 
1.конгруентни 
атрибут 
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2.именичка 
синтагма  
,,право“ 

 
 
2.генитив 
множине 

 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 

59. испуњавање услова 
 

именица  
,,услов“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

60. циљно помирење 
 

придев  
,,циљан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

61. опште познавање 
неких 
фундаменталних 
чињеница  
 

1.придев 
,,општи“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,чињеница“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење  

63. гледање филмова 
 

именица  
,,филм“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

64. паду продаје кокица 
 

 именичка 
синтагма 
,,продаја“ 

генитив 
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

65. рекламног 
оглашавања 
 

придев 
,,рекламни“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

66. продаја играчака  
 

именица 
,,играчка“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

67. поимању 
индустрије 
популарне културе и 
забаве 
 

именичка 
синтагма 
,,индустрија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

68. променама 
расположења 
 

именица 
,,расположење“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 

69. осећање у вези са 
тим 
 

у вези са + 
заменица  
,,тај“ 

у вези са + 
инструмента 
једнине 

падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

70. популарних 
схватања о томе  
 

1.придев 
,,популаран“ 
 
2.о + заменица 
,,тај“ 

1.генитив 
множине 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

71. објашњења зашто 
тако треба (или не 
треба) да буде 
 

 
изрична 
реченица 
,,требати бити“ 

 
везник  
,,да“ 

 
изрични атрибут 
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72. осећања која 
везујемо за љубав 
према другој особи 
 

односна 
реченица 
,,везивати“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

73. понашања у 
романтичним 
односима 
 

у + именичка 
синтагма  
,,однос“ 

у + локатив 
множине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем  

74. своје понашање 
 

заменица  
,,свој“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

75. понашања која воде 
ка повољним 
исходима 
 

односна 
реченица 
,,водити“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

76. кружно кретање  
 

придев  
,,кружни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

77. очекивања нових 
гледалаца 
 

именичка 
синтагма 
,,гледалац“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

78. 1.привидно 
разрешење 
осећања људскости 
 
 
 
 
 
 
 

2.осећања 
људскости 

1.придев 
,,привидан“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,осећање“ 
 
 
 
 

именица 
,,људскост“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
 
 
 

генитив једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– субјекатско 
значење 
 
 
 
_______________ 
падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

79. 1.службе за 
здравствену 
заштиту 
________________ 
2.за здравствену 
заштиту 
 

за + именичка 
синтагма 
,,заштита“ 
_______________ 
придев 
,,здравствен“ 

за + акузатив 
једнине 
 
______________ 
акузатив једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
_______________ 
конгруентни 
атрибут 

80. сталним 
приказивањем две 
опције 
 

1.придев 
,,сталан“ 
 
2.именичка 
(паукална) 
синтагма ,,опција 

1.инструментал 
једнине 
 
2.паукал  
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
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81. тржишном 
надметању са 
осталим 
жанровима 
 

1.придев 
,,тржишни“ 
 
2.са + именичка 
синтагма  
,,жанр“ 

1.датив 
 једнине 
 
2.са + 
инструментал 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
са придевским 
значењем 
 

82. успостављања везе  
 

именица  
,,веза“ 
 
 

генитив  
једнине 
 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 
 
 
 

83. други истраживач 
 

редни број 
,,други“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

84. никакво кохерентно 
знање о љубави 
 

1.заменица 
,,никакав“ 
 
2.придев 
,,кохерентан“ 
 
 
 
3. о + именица 
,,љубав“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
 
 
3.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
3.рекцијски 
атрибут 

85. никакав увид о 
таквој, двострукој 
и необичној природи  

1.заменица 
,,никакакав“ 
 
 
2.о + именичка 
синтагма 
,,природа“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
 
2.о + локатив 
једнине 

 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.рекцијски 
атрибут 

86. читања текстова  
 

 именица  
,,текст“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

88. откривање 
Поглавља 35  
 

именичка 
синтагма 
,,поглавље“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

89. доношење одлуке  
 

именица 
,,одлука“ 
 
 

генитив 
једнине 
 
 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 
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90. одбијању Србије 
 

 именица 
,,Србија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

92. ауторитарног 
понашања 
 

придев 
,,ауторитаран“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

93. непристајању на 
сагињање 
 

на + именица 
,,сагињање“ 

на + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

94. такво понашање 
 

заменица  
,,такав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

95. почетка преговора 
 

именица 
,,преговора“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

96. гажењу заставе 
 

именица 
,,застава“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

97. 1.изјави после 
добијања Нобелове 
награде 
 
_______________ 
2.после добијања 
Нобелове награде 
 
 
_________________ 
3.Нобелове награде 
 

после + 
именичка 
синтагма 
,,добијање“ 
______________ 
именичка 
синтагма 
,,награда“ 
 
______________ 
придев 
,,Нобелов“ 

после + генитив  
једнине 
 
 
______________ 
генитив  
једнине 
 
 
______________ 
генитив 
 једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (време) 
 
________________ 
падежни атрибут – 
објекатско значење 
 
 
________________ 
конгруентни 
атрибут 

98. њено писање  
 

заменица  
,,њено“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

99. 1.нова питања 
његовог растакања 
 
 
 
 
 

2. његовог 
растакања 
 

1.придев  
,,нов“ 
 
2.именичка 
синтагма 
,,растакање“ 
______________ 
заменица 
,,његов“ 

 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 
 
____________ 
генитив једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
______________ 
конгруентни 
атрибут 
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100. путовања у 
забрањену 
чернобилску зону 
 

у + именичка 
синтагма  
,,зона“ 

у + акузатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

101. лутање по Америци 
 

по + именица 
,,Америка“ 

по + локатив 
једнина 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

102. увреду праве 
уметности 
 

именичка 
синтагма 
,,уметност“ 

генитив  
једнина 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

104. захтев тадашњег 
времена 
 

именичка 
синтагма 
,,време“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

105. решење о 
пензионисању 
 

о + именица 
,,пензионисање“ 

о + локатив 
једнина 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем  

106. њеним избором у 
звање 
 

1.заменица 
,,његов“ 
 
2.у + именица 
,,звање“ 

 

1.инструментал 
једнине 
 
2. у + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

107. други приговор 
 

редни број  
,,други“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

108. поступак по 
расписаном 
конкурсу 
 

по + именичка 
синтагма 
,,конкурс“ 

по + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

109. одлуке надлежног 
органа 
 

именичка 
синтагма  
,,орган“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

110. 1.контрола вршења 
радних обавеза 
 
_______________ 
2.вршења радних 
обавеза 
 

именичка 
синтагма 
,,вршење“ 
 

именичка 
синтагма 
,,обавеза“ 

 
 

генитив 
множине 
 
 

генитив 
множине 
 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 
 

 
падежни атрибут –
објекатско значење 
 

111. политичка 
опструкција  

придев 
,,политички“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

112. чуварке 
патријархата 

именица 
,,патријархат“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
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113. ова очигледна 

промена 
 

1.заменица  
,,овај“ 
 
2.придев 
,,очигледан“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибути 
 
2.конгруентни 
атрибути 
 
 

114. намерна промена 
 

придев 
,,намеран“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

115. продужено 
школовање 
 

придев 
,,продужен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

116. хедонистичко 
живљење 
 

придев 
,,хедонистички“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

117. објаву рата 
 

именица  
,,рат“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

118. сукоба међу 
женама 
 

међу + именица 
,,жена“ 

међу + 
инструментал 
множина 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 

119. неформално 
објашњење 
 

придев 
,,неформалан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

120 укорењеног 
патријархалног 
уверења 
 

1.придев 
,,укорењен“ 
 
2.придев 
,,патријархалан“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

121. поновним 
одушевљењима 
 

придев 
,,поновни“ 
 

инструментал 
множине 

конгруентни 
атрибут 

122. изјава добре воље 
 

именичка 
синтагма  
,,воља“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

123. овог напрасног 
“наоружавања” 
 

1.заменица 
,,овај“ 
 
2.придев 
,,напрасни“ 

1.генитив 
једнине 
 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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124. прави “добитник” у 
прошлонедељној 
српској недељи  
 

1.придев  
,,прави“ 
 
2.у + именичка 
синтагма 
,,недеља“ 

 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

125. четворогодишње 
мировање 
 

придев 
,,четворого-
дишњи“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

125. потраживања у 
висини од 88,2 
милиона евра 
 

у + именичка 
синтагма 
,,висина“ 

у + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

126. ненаплаћених 
испорука гаса 
 

1.придев 
,,ненаплаћен“ 
 
2.именица  
,,гас“ 
 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 

127. тражња за руским 
гасом у Европи 
 

за + именичка 
синтагма  
,,гас“ 

за + 
инструментал 
једнина 

рекцијски атрибут 

128. складишта гаса  именица  
,,гас“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

129. ове међународне 
организације 
 
 

1.заменица  
,,овај“ 
 
2.придев 
,,међународни“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

130. учлањење Косова 
 
 

именица 
,,Косово“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

131. конкретној 
међународној 
организацији  

1.придев 
,,конкретан“ 
 
2.придев 
,,међународни 

1.датив 
 једнине 
 
2.датив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

132. побољшан приступ  
 
 

1.придев 
,,побољшан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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133. интерес да се 
одговорно односе 
према преузетим 
обавезама 
 
 

изрична 
реченица 
,,односити се“ 

везник  
,,да“ 

изрични атрибут 

134. супротстављање 
српских власти 
 

именичка 
синтагма  
,,власт“ 

генитив 
множине 
 
 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

135. заговорање 
учлањења 
 

именица 
,,учљањење“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

137. додатна уверавања 
 

придев 
,,додатни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

138. захтев за додатним 
гаранцијама 
 

за + именичка 
синтагма 
,,гаранција“ 

за + 
инструментал 
множине 

рекцијски атрибут 

139. једноставног 
одбацивања 
 

придев 
,,једноставан“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

140. сваке друге заштите 
споменика на 
територији Косова 
 

1.заменица 
,,свака“ 
 
2.редни број  
,,други“ 
 
3.именичка 
синтагма 
,,споменик“ 

 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

 
3. генитив 
множина 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 

141. надзор над својим 
споменицима 
 

именичка 
синтагма 
,,споменик“ 

над + 
инструментал 
множине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем  

142. Извештај ЕК  
 

именичка 
синтагма 
,,Европска 
Комисија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

143. о напретку  
Србије  
 

именица 
,,Србија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

144. 1.извештаја који се 
односе на владавину 
права 
 

1односна 
реченица 
,,односити се“ 
 

1.односна 
заменица  
,,који“ 
 

1.односни атрибут 
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________________ 
2. владавину права 
 

 
______________ 
именица  
,,право“ 

 
______________ 
генитив једнине 

 
________________ 
падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

145. закључци којима је 
праћен 
 

односна 
реченица 
,,пратити“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

146. охрабрења 
функционера ЕУ 
 

именичка 
синтагма 
,,функционери“ 

генитив 
множина 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

147. извештаја о стању  
 

о + именица 
,,стање“ 

 о + локатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

148. испитивани 
преговарачки 
извештаји 
 

1.придев 
,иситиван“ 
 
2.придев 
,,преговарачки“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

149. оцена која 
преовлађује 
 

односна 
реченица 
,,преовлађивати“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

150. забрињавајуће ниске 
оцене 
 

1.придев 
,,забрињавајући“ 
 
2.придев  
,,низак“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

151. заштита животне 
средине 
 

именичка 
синтагма 
,,средина“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

152. оцене политичких и 
економских 
критеријума 
 

именичка 
синтагма 
,,критеријум“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

153. испуњавање обавеза  
 

именица 
,,обавеза“ 

генитив 
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

154. уопштеном 
анализом 
 

придев 
,,уопштен“ 

инструментал 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

155. избор судија 
 
 

именица  
,,судија“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 
 

156. честе промене 
законодавства 

1.придев  
,,чест“ 

1.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
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2.именица 
,,законодавство“ 

 
2.генитив 
једнине 

 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
  

157. извесни напредак 
 

придев 
,,известан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

158. напредовања судија 
 

именица 
,,судија“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

159. његову несметану 
примену 
 

1.заменица 
,,његов“ 
 
2.придев 
,,несметан“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

160. уређење Високог 
савета судства 
 

именичка 
синтагма  
,,савет“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

161. извештаја који се 
односи на поглавље 
23 
 

односна 
реченица 
,,односити се“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

162. усвајање Акционог 
плана 
 

именичка 
синтагма  
,,план“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

163. спровођење 
Стратегије 
реформе правосуђа 
 

именичка 
синтагма 
,,стратегија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

164. годишње извештаје 
 

придев 
,,годишњи“ 

акузатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

165. случајна расподела 
 

придев 
,,случајан“ 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

167.  1.дисциплинских 
пријава против 
јавних тужилаца 
 
 
 
 
 

1.придев 
,,дисциплински“ 
 
2.против + 
именичка 
синтагма 
,,тужилац“ 
 

1.генитив 
множине 
 
2.против + 
генитив 
множине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
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_________________ 
2. јавних тужилаца 

 
 
_______________ 
придев  
,,јавни“ 

 
 
______________ 
генитив 
множине 

 
 
________________ 
конгруентни 
атрибут 

168. мерила за општи 
квалитет 
 

за + именичка 
синтагма  
,,квалитет“ 

за + акузатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

169. заштити права на 
суђење 
 

именичка 
синтагма  
,,право“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут – 
објекатско значење 

170. његова примена 
 

заменица 
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

171. увођење система  
 

именица 
,,систем“ 

генитив  
једнине 

падежни  атрибут –
објекатско значење 

172. инфраструктурна 
улагања у 
тужилаштва 
 

1.придев 
,,инфра-
структуран“ 
 
2.у + именица 
,,тужилаштво“ 

1.номинатив 
множине 
 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
с прилошким 
значењем (место) 

173. доношење закона 
 

именица  
,,закон“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

174. организације 
цивилног друштва 
 

именичка 
синтагма 
,,друштво“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 
 

175. 1.сарадња између 
власти и 
организација 
цивилног друштва 
 
 
 
 
_______________ 
2. организација 
цивилног друштва 

између + 
именица 
,, власт“   
      +  
именичка 
синтагма 
,,организација 
 
 

именичка 
синтагма 
,,друштво“ 
 

између + 
генитив једнине 
 
+  
генитив 
множине 
 
 
______________ 
генитив  
једнине 

падежни 
атрибут(и) – 
субјекатско 
значење 
 
 
 
 
 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

176. преговарања са ЕУ 
 

са + именичка 
синтагма  
,,ЕУ“ 

са + 
инструментал 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем 
(социјативно) 
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177. пуно уживање 
 

придев  
,,пун“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

178. цурењу 
информација 
 

именица 
,,информација“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

179. бранитељи људских 
права 
 

именичка 
синтагма  
,,право“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско 
значењем 
 

180. заштите мањина 
 

именица 
,,мањина“ 

генитив 
 једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

181. заштитника грађана 
 
 

именица 
,,грађанин“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

181. те препоруке 
анализа 
 

1.заменица  
,,та“ 
 
 
2.именица 
,,анализа“ 

1.номинатив 
множине 
 
 
2.генитив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 
 
 

183. повратка на 
сопствени новац 
 

на + именичка 
синтагма  
,,новац“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

184. евентуална 
изненадна 
девалвација 
 

1.придев 
,,евентуални“ 
 
2.придев 
,,изненадни“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

185. значајна одступања 
од стања  
 

1.придев 
,,значајан“ 
 
2.од + именица 
,,стање“ 

1. номинатив 
множине 
 
2.од + генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

186. повратак немачкој 
марки  

именичка 
синтагма 
,,марка“ 

датив  
једнине 

рекцијски атрибут 

187. хвале за актуелно 
политичко 
руководство 
 

за + именичка 
синтагма 
,,руководство“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски атрибут 

http://pescanik.net/ciljevi-i-sredstva/print/
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188. споразума који су 
потписани у 
Бриселу 
 

односна 
реченица 
,,потписати“ 

односна 
заменица  
,,који“ 

односни атрибут 

189. „очување“ косовске 
културне и 
споменичке 
баштине 
 
 

именичка 
синтагма 
,,баштина“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

190. гласање на 
Генералној 
конференцији 
 

на + именичка 
синтагма 
,,конференција“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

191. предлог Србије 
 

именица 
,,Србија“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
субјекатско 
значење 
 

192. велика победа 
Србије 
 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.именица 
,,Србија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни  атрибут 
– субјекатско 
значење 
  

193. скором гласању 
 

придев 
 ,,скори“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

194. очигледног 
усхићења које није 
сакрио 
 

1.придев 
,,очигледан“ 
 
2.односна 
реченица  
,, сакрити“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.односна 
заменица  
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни атрибут 

195. истом гласању 
 

придев  
,,исти“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

196. обожавања 
премијера 
 

именица 
,,премијер“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

197. извојевана победа 
 

придев 
,,извојеван“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

198. подизање 
пољуљаног рејтинга 
 

именичка 
синтагма 
,,рејтинг“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

199. борби за Косово 
 

за + именица 
,,Косово“ 

за + локатив 
једнине 

рекцијски атрибут 
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200. велику победу 
 

придев 
 ,,велик“ 

акузатив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

201. повећање плата 
 

именица  
,,плата“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

202. трасирање 
магистралне 
политике земље 
 

именичка 
синтагма 
,,политика“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

203. азијатског владања 
 

придев 
,,азијатски“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

204. одговор 
једноставан 
 

придев 
,,једноставан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

205. победа на гласању 
 

на + именица 
,,гласање“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

206. геостратешким 
играма 
 

придев 
,,геостратешки“ 

инструментал 
множине 

конгруентни 
атрибут 

207. бесповратној 
помоћи 
 

придев 
,,бесповратан“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

209. њена наплата 
 

заменица  
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

210. националистичку 
мобилизацију 
јавности 
 

1.придев 
.,националисти- 
чки“ 
 
2.именица 
,,јавност“ 

1.акузатив 
једнине 
 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
 

211. кречења у црвено у + придев 
,,црвен“ 

у +  акузатив 
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

212. одвојених напада 
 

придев  
,,одвојен“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

213. пријатељске 
утакмице  
 

придев 
,,пријатељски“ 
 
 

генитив 
множине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
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214. у пуцњави у Rue de 
Charonne 
 

у + именица  
,, Rue de 
Charonne“ 
 

у + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

215. бројни нападачи 
 

придев  
,,бројни“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

216. помагачима 
терориста 
 

именица 
,,терориста“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

217. вођа ISIS-a 
 

именица  
,,ISSIS“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут с 
придевским 
значењем 

218. нападима на Шарли 
Ебдо 
 

на + именица 
,,Шарл Ебдо“ 

на + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

219. сукоба између 
муслимана и 
француске полиције 
 

1.између + 
именица 
,,муслиман“ 
        
2.између + 
именичка 
синтагма 
,,полиција“ 

1.између + 
генитив 
множине 
 
      
2.између + 
генитив  
једнине 

1.падежни 
атрибут–
субјекатско 
значење 
 
2. падежни 
атрибут–
субјекатско 
значење 
 

220. један нападач 
 

број  
,,један“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

221. други напад 
 

редни број 
,,други“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

222. борбу против 
џихадистичког 
тероризма 
 

против + 
именичка 
синтагма 
,,тероризам“ 

против + 
генитив  
једнине 

рекцијски атрибут 

223. регрути Исламске 
државе 
 

именичка 
синтагма 
,,држава“ 

генитив  
једнине 

падежни. атрибут с 
придевским 
значењем 
 

224. догађаји у Паризу 
 

у + именица 
,,Париз“ 

у + локатив 
једнине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

225. у пуној опреми са 
шлемовима 
 

1.придев  
,,пун“ 
 

1.локатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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2.са + именица 
,,шлем“ 

2. са + 
инструментал 

2.падежни атрибут 
с придевским 
значењем 

226. неки ловци 
 

заменица 
 ,,неки“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

227. реакцијама на 
друштвеним 
мрежама 
 

на + именичка 
синтагма 
,,мрежа“ 

на + локатив 
множине 

падежни атрибут с 
прилошким 
значењем (место) 

228. ниједна 
интерпретација 
 

придев  
,,ниједан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

229. утопијско 
спотицање 
 

придев 
,,утопијски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

230. дневног прегледа 
 

придев  
,,дневни“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

231. групни догађај 
 

придев  
,,групни“ 

генитив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

232. блискоисточна 
ратишта 
 

придев 
,,блискоисточни“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

233. одузимање људског 
живота 
 

именичка 
синтагма 
,,живот“ 

генитив  
једнине 

падежни атрибут –
објекатско значење 
 

234. помоћ својих 
институција 
 

именичка 
синтагма 
,,институција“ 

генитив 
множине 

падежни атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

235. уверење да је човек 
неизлечива звер 
 

изрична 
реченица  
,,бити“ 

везник  
,,да“ 

изрични атрибут 

236. само стицање 
времена 
 

1.придев  
,,сам“ 
 
2.именица 
,,време“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни атрибут 
– објекатско 
значење 
  

237. просветитељско 
вођење 

придев 
,,про-
светитељски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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      Наводимо типове конституентских јединица, синтаксичку функцију 

модификатора и типове девербативних именица анализираних у овој табели.     

 

4.3.Тип конституенске јединице 

 У укупно 249 потврда ексцерпираних са сајта ,,Пешчаника“ имамо укупно 297 

модификатора. Према броју заступљености конституентских јединица добили смо 

следеће показатеље: придева 104 (35,01%), именичких синтагми 84 (28,28%), 

именица 67 (22,55%), заменица 22 (7,40%), зависних реченица 14 (4,71 %), бројева 

6 (2,02%). 

     Придеве смо поделили на описне: смањен, негативан, просечан, привредни, 

финални, јавни, бруто, спољни, значајан, развојни, лијеви, приватан, разоран, 

кафански, силан, политички, пропагандни, рекреативан, слободан, критичан, 

добар, гранични, општи, рекламни, популаран, привидан, сталан, кохерентан, 

ауторативан, нов, очигледан, продужен, неформалан, укорењен, патријархалан, 

напрасан, прави, ненаплаћен, међународни, побољшан, додатни, испитиван, 

преговарачки, забрињавајући, чест, несметан, годишњи, инфраструктурни, 

евентуални, изненадни, значајан, скори, очигледан, велик, геостратешки, 

бесповратан, одвојен, пун, ниједан, сам, просветитељски; присвојне: 

блискоисточни, дунавски, Милановићев.  

 

      Најмногобројније именице су заједничке: афера, струја, универзитет, пруга, 

елита, услов, филм, играчка, текст, поглавље, жена, избор, систем, закон, 

премијер, плата, терориста, скуп; властите: Унија, Србија, Америка, Косово, 

Европска Унија, ISSIS, Шарл Ебдо;  девербативне: сагињање, пензионисање, 

обавеза, напредовање; градивне: гас; апстрактне: садашњост, социјализам, 

расположење. 

     Заменице смо као и у осталим потпоглављима поделили на присвојне: њихов, 

његов, свој.њено, њен; показне: такав, ова, овај, ова; и одричну: ниједан. 

       Бројеве смо поделили на: основне: један, и  редне: други (понавља се пет пута).  

       Предлошко – падежне конструкције, с именицама и именичким синтагмама 

поделили смо према значењу на: временско, месно, социјативно. Значење 
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времена: размени пре кризе, изјави после добијања Нобелове награде. Значење 

места: улагање у фиксни капитал, преокрет на тржишту челика, захвалницу са 

унивeрзитета, подршке из врхова власти, гласање на Генералној конференцији, 

победа на гласању, пуцњави у Rue de Charonne, реакцијама на друштвеним 

мрежама. Социјативно значење имамо у примеру: споразум са владом Косова. 

 

4.4. Синтаксичка  функција модификатора 

         Конгруентних атрибута има 144, функцију ових модификатора - атрибута 

врше: најчешће придеви (нпр. негативан просечан привредни раст) и заменице 

(нпр. такво помирење). Пример бр. 8: бруто улагања, означили смо као 

(не)конгруентни атрибут, као и пример 146. са Блога Б92 (са придевом: супер) јер 

као придев страног порекла не подлеже правилима конгруенције савременог 

српског језика. 

    Падежних атрибута имамо 139, наводимо по пример њихових различитих 

синтаксичких функција: производња пројеката (падежни атрибут – објекатско 

значење), паду продаје кокица (падежни атрибут – субјекатско значење), одступања 

од стања  (рекцијски атрибут), реакцијама на друштвеним мрежама (падежни 

атрибут с прилошким значењем), опреми са шлемовима (падежни атрибут с 

придевским значењем).   

     Зависне реченице, односне и изричне (14), у функцији односних и изричних 

атрибута  презентујемо примерима: уверење да је човек неизлечива звер (изрични 

атрибут), усхићења које није успео да сакрије нико (односни атрибут). 

 

     4.5. Типови девербативних именица 

Девербативне именице, као језгро синтагматских јединица, набрајамо према 

критеријуму бројности:  

     Nomina actionis: прилагођавање, излазак, улагање, раст, кретање, размена, 

прислушкивање, прикључивање, прихватање, споразум, преокрет, приближавање, 

дистанцирање, очување, обезбеђење, повећање, испуњење, непоклапање, подршка, 

изградња, садржај, уклањање, производња, проширење, отварање, повезивање, 

понашање, импликација, разумевање, помирење, смењивање, испуњавање, гледање, 
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оглашавање, промена, схватање, објашњење, кретање, очекивање, разрешење, 

служба, приказивање, надметање, успостављање, увид, откривање, расписивање, 

одбијање, понашање, непристајање, почетак, гажење, лутање, увреда, захтев, 

поступак, одлука, контрола, опструкција, школовање, живљење, објава, сукоб, 

уверење, одушевљење, наоружавање, мировање, потраживање, тражња, 

учлањење, интерес, супротстављање, уверавање, одбацивање, заштита, 

напредак, закључак, охрабрење, испуњавање, анализа, напредовање, примена, 

уређење, усвајање, спровођење, разрешење, доношење, уживање, цурење, 

девалвација, одступање, хвала, гласање, очување, предлог, победа, усхићење, 

обожавање, подизање, борба, повећање, трасирање, владање, игра, помоћ, 

мобилизација, кречење, пуцњава, сукоб, напад, догађај, реакција, интерпретација, 

одузимање, помоћ, стицање, вођење. Уз ове именице као модификаторе имамо: 

придеве, заменице, бројеве, зависне реченице. Њихове функције су: конгруентни 

атрибути, падежни атрибути – објекатског значења, падежни атрибути –

субјекатског значења, рекцијски атрибути, падежни атрибути с придевским 

значењем, падежни атрибути с прилошким значењем (значење места, времена, 

социјативно значење). Неке од њих показују резултативност значења: потрошња, 

извоз, споразум, увјерење, питање, учинак, писање, споразум, знање, читање, 

осећање, изјава, путовање, захтев, надзор, извештај, испорука, оцена, заштита, 

повратак, пријава, сарадња, препорука, улагање, извештај, увођење, наплата, 

одговор, преглед, трагање, постојање, оријентација, пад, поимање, решење, избор, 

приговор.Уз ове именице као модификаторе налазимо: придеве, заменице, именице, 

именичке синтагме. Њихове функције су: конгруентни атрибути, падежни атрибути 

с придевским значењем, падежни атрибути – објекатско значење, падежни 

атрибути – субјекатско значење, рекцијски атрибути, падежни атрибути с 

прилошким значењем (време). 

        Nomina agentis: избеглица, мислилац, истраживач, чуварка, добитник, 

заговорник, заштитник, нападач, помагач, вођа, регрут, ловац. Уз именице ове 

категорије као модификаторе имамо: придеве, заменице, бројеве, именице, 

именичке синтагме, зависне реченице. Њихови модификатори имају следеће 

синтаксичке функције: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским 
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значењем, падежни атрибути – објекатског значења, рекцијски атрибути, односни 

атрибути. У овом делу поткорпуса немамо падежних атрибута с прилошким 

значењем нити изричних атрибута.  

        Nomina loci: полазиште, продавница, складиште, ратиште. Уз именице ове 

категоријалне припадности имамо следеће типове модификатора: именице и 

придеве. У синтаксичкој су функцији: падежних атрибута с придевским значењем, 

објекатског значења, конгруентних атрибута. 

        Nomina instrumenti: захвалница, мерило.Уз ове именице евидентирали смо 

следеће типове модификатора: именице и именичке синтагме са синтаксичким 

функцијама: падежног атрибута са прилошким значењем (место) и падежног 

атрибута са придевским значењима.  
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V. АНАЛИЗА ГРАЂЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИЗДАЊА ДНЕВНЕ 

ШТАМПЕ НЕЕТИКЕТИРАНОГ КОРПУСА МАТЕМАТИЧКОГ 
ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
5.1. Извори 
 
     Примери из Неетикетираног корпуса српског језика Математичког факултета у 

Београду (у даљем тексту Корпус) бирани су инпутом. Тражене су конкорданце 

следећих девербативних именица, њихов леви и десни контекст: кажњавање, 

држач, борба, борац, борилиште, страшило, игра, играч, игралиште (три из 

категорије Nomina actionis: кажњавање, борба, игра, две из категорије Nomina loci: 

борилиште,  игралиште, две из категорије Nomina agentis: борац, играч, две из 

категорије Nomina instrumenti: страшило, држач. Именице: борба, борац, 

борилиште, као и именице: игра, играч, игралиште биране су стога јер су изведене 

од истог глагола, различитим суфиксима, и што припадају различитим 

категоријама девербативних именица. Намера нам је била да утврдимо разликују 

ли се модификатори именица из категорија Nomina actionis, Nomina agentis, Nomina 

loci. Именице: држач и страшило биране су као примери категорије Nomina 

instrumenti, а именица кажњавање као додатна из категорије Nomina actionis која је 

изведена типичним суфиксом  -је.  

     Ове именице су биране стога што све као  мотивни глагол имају глаголе 

несвршеног вида од којих се изводи највећи број девербативних именица. Осим 

суфикса -је којим је изведен највећи број девербативних именица, као и наш 

пример, кажњавање, бирали смо и именице које су изведене и другим суфиксима:  

-ба (борба), -ø (игра). Затим, додатни разлог за одабир именица изведених од 

глагола: борити (се), играти је тај што је од њих могуће извести именице из три 

категорије девербативних именица.  
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5.2.Анализа примера  

 
Табела бр.3 Анализа примера електронских издања дневне штампе 
Неетикетираног Корпуса Математичког факултета у Београду 

ПРИМЕР КОНСТИТУЕНТСКА ЈЕДИНИЦА 

ТИП 
МОДИФИКАТОРА И 

ЊЕГОВО ЛЕКСИЧКО 
ЈЕЗГРО 

ККОНСТИТУЕНТСКИИ 
ОБЛИК 

МОДИФИКАТОРА 

СИНТАКСУЧКА 
ФУНКЦИЈА 

МОДИФИКАТОРА 

1. блаже  кажњавање за 
саучеснике 

1.придев  
,,благ“ 
 
2.за  + именица 
,,кажњавање“ 

1.номинатив 
једнине, 
компаратив 
 
2.за + акузатив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

2. досадашње  кажњавање придев 
,,досадашњи“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

3. евентуално кажњавање 
 

придев 
,,евентуалан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

4. физичко кажњавање придев 
,,физичко“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

5. сурово кажњавање придев  
,,суров“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

6. заслужено кажњавање придев 
,,заслужен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

7. кажњавање криваца 
 

именица 
,,кривац“ 

генитив  
множине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 

8. кажњавање починилаца именица 
,,починилац“ 

генитив  
множине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 

9. држач за флаше за + именица 
,,флаша“ 

за + акузатив 
множине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

10. држач за новине  
 

за + именица 
,,новине“ 

за + акузатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 
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11. држач за папир 
 

за + именица  
,,папир“ 

за + акузатив 
једнине 
 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

12. жестока борба за 
медијски простор 

1.придев 
,,жесток“ 
 
2.за + именичка 
синтагма  
,,простор“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

13. жилава борба придев  
,,жилав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

14. борба за власт 
 

за + именица 
,,власт“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

15. борба против сиве 
економије 
 

против + 
именичка 
синтагма 
,,економија“ 
 

против + генитив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

16. борба за егзистенцију 
 

за + именица 
,,егзистенција“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

17. борба против корупције 
 

против + 
именица 
,,корупција“ 

против + генитив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

18.        трогодишња борба  
радника 
 

1.придев 
,,трогодишњи“ 
 
 
2.именица 
,,радник“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

19. ватрена   борба 
 

придев  
,,ватрен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

20. важна борба против 
сваке врсте фанатизма 
 
 
 

1.придев  
,,важан“ 
 
2.против + 
именичка 
синтагма 
,,фанатизам“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.против + 
генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

21. 1.борба за голи опстанак 
 
 

за + именичка 
синтагма  
,,опстанак“ 

.за + акузатив 
једнине 
 

рекцијски 
атрибут 
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___________________ 
2.голи опстанак 

________________ 
придев 
 ,,голи“ 

_____________ 
номинатив 
једнине 

___________ 
конгруентни 
атрибут 

22. борба нашег народа 
 

 
именичка синтагма 
,,народ“ 

генитив  
једнине 

падежни 
атрибут –
субјекатског 
значење 
 

23. борба за живот 
 

за + именица  
,,живот“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

24. велика  борба за сваку 
лопту 
 

1.придев  
 ,,велик“ 
 
2.именичка синтагма 
,,лопта“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

25. велика борба за друго 
место 
 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.именичка синтагма 
,,место“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

26. велика   борба за шансу 
 

1.придев  
 ,,велик“ 
 
2.за + именица 
,,шанса“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

27. вербална   борба 
 

придев 
 ,,вербалан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

28. верска  борба 
 

придев   
,,верски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

29. борба без милости 
 

без + именица 
,,милост“ 

без + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

30. борба против криминала 
 

против + именица 
,,криминал“ 

против + 
генитив  
једнине 

рекцијски 
атрибут 

31. заједничка   борба 
 

придев  
,,заједнички“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

32. занимљива  борба 
 

придев  
 ,,занимљив“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

33. жестока борба  са пуно 
обрта 
 

 
 

1.придев  
,,жесток“ 
 
2.са + партитивна 
синтагма 

1.номинатив 
једнине 
 
2.са + генитив 
једнине  

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
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 ,,пуно“ 
 
 

 
 
 

придевским 
значењем 
 

34. жестока   борба на 
терену 
 

1.придев  
,,жесток“ 
 
2.на + именица 
,,терен“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

35. митровачка  борба  за 
опстанак  

1.придев  
,,митровачки“ 
 
2. за + именица 
,,опстанак“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

36. правна  борба 
 
 

придев  
,,правни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

37. предизборна  борба у 
Русији 
 

1.придев  
,,предизборан“ 
 
2.у + именица 
,,Русија“ 

1.номинатив 
једнина 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

38. борба против загађивања 
 

против + именица 
,,загађивање“ 

против + 
генитив једнине 

рекцијски 
атрибут 

39 борба без правила 
 

без + именица 
,,правило“ 

без + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

40. Петрове борбе са бесом   
 

1.придев  
 ,,Петров“ 
 
2.са + именица 
,,бес“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.са + 
инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

41. борба физичка и борба 
душевна 
 

1.придев  
,,физички“ 
 
2.придев  
,,душеван“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

42. борба за стварање 
 

за + именица 
,,стварање“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 
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43. борба против 
туђинштине 
 

против + именица 
,,туђинштина“ 

против + 
генитив једнине 

рекцијски 
атрибут 

44. борба за очување 
 

за + именица 
,,очување“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

45. 1.борба за очување бића 
српског народа 
____________________ 
2.очување бића српског 
народа 

.именичка синтагма 
,,очување“ 
_________________ 
именичка синтагма 
,,биће“ 
 

за + акузатив 
једнине 
_____________ 
генитив једнине 

рекцијски 
атрибут 
___________ 
падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

46. борба за сваки минут 
 

именичка синтагма 
,,минут“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

47. борба с речима 
 

с + именица  
,,реч“ 

с + 
инструментал 
множине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

48. еколошка   борба 
 

придев   
,,еколошки“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

49. енергична   борба 
 

придев  
,,енергичан 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

50. моја  борба 
 

заменица  
,,моја“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

51. наша   борба 
 

заменица  
,,наш“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

52. неопходна   борба 
 

придев  
,,неопходан“ 
 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

53. непрестана   борба 
 

придев  
,,непрестан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

54. њихова борба за 
Дучићево место 
 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.за + именичка 
синтагма  
,,место“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

55. оружана   борба против 
неверника 
 

1.придев   
,,оружан“ 
 
2. против + именица 
,,неверник“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.против + 
генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут  

56. ова  борба 
 

заменица  
,,овај“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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57. смртоносна  борба 
 

придев  
,,смртоносан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

58. та  борба за власт 
 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.за + именица 
,,власт“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

59. таква   борба 
 

заменица  
,,таква“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

60. љута   борба придев  
,,љут“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

61. борац за права жена 
 

именичка синтагма 
,,права“ 

за + акузатив 
множине 

рекцијски 
атрибут 

62. борац у оклопу 
 

у + именица  
,,оклоп“ 

у + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

63. борац необичног кова 
 

именичка синтагма 
,,ков“ 

генитив једнине падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

64. борац слободним стилом 
 

именичка синтагма 
,,стил“ 

инструментал 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

65. борац за социјалну 
правду 
 

за + именичка 
синтагма  
,,правда“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

66. храбри  борац 
 

придев  
,,храбар“ 
 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

67. истакнути   борац за 
женска права 
 

1.придев  
,,истакнут“ 
 
2.именичка синтагма 
,,права“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

68. један  борац 
 

број  
,,један“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

69. борац с пушком у руци 
 

именичка синтагма 
,,пушка“ 

с + 
интрументал 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

70. познати борац за слободу 
 

1.придев  
,,познат“ 

1.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 



122 
 

 
2.за + именица 
,,слобода“ 

 
2.за + акузатив 
једнине 

 
2.рекцијски 
атрибут 

71. славни  борац 
 

придев  
,,славан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

72. шпански   борац 
 

придев  
,,шпански“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

73. доказани борац за 
слободу 
 
 

1.придев  
,,доказан“ 
 
2.за + именица 
,,слобода“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

74. дугогодишњи   борац за 
интересе масе 
 

1.придев 
,,дугогодишњи“ 
 
2.именичка синтагма 
,,интерес“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

75. фер  борац 
 

придев   
,,фер“ 

        / (не)конгруен-
тни атрибут 
 

76. 1.храбар  борац и 
способан командант 
 
 
 
 
_____________________ 
2. способан командант 
 
 

придев  
,,храбар“ 
 
 
 
 
__________________ 
придев  
,,способан“ 

номинатив 
једнине 
 
 
 
 
_____________ 
номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
___________ 
конгруентни 
атрибут 

77. 1.храбар борац и 
политички руководилац 
 
______________________ 
2.политички руководилац 

придев  
,,храбар“ 
 
 

придев  
,,политички“ 

номинатив 
једнине 
 
_____________ 
номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
____________ 
конгруентни 
атрибут 
 

78. 1.истакнути  борац 
против агресивног 
понашања 
 
 
 
______________________ 

1.придев  
,,истакнут“ 
 
2.против + именичка 
синтагма 
,,понашање“ 
_________________ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.против + 
генитив једнине 
 
_____________ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 
 
____________ 
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2. агресивног понашања 
 

придев  
,,агресиван“ 

генитив једнине конгруентни 
атрибут 

79. истакнути  борац 
против турског насиља 
 

1.придев   
,,истакнут“ 
 
2.именичка синтагма 
,,насиље“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.против + 
генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут  
 

80. истрајан   борац 
 

придев  
,,истрајан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

81. борац за права 
животиња 
 

именичка синтагма 
,,права“ 

за + акузатив 
множине 

рекцијски 
атрибут 

82. борац без пушке 
 

без + именица 
,,пушка“ 

без + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

83. моћан    борац против 
инфекције 
 

1.придев  
,,моћан“ 

 
2.против + именица 
,,инфекција“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.против + 
генитив  
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 
 

84. најбољи  борац 
 

придев  
,,добар“ 

номинатив 
једнине, 
суперлатив 

конгруентни 
атрибут 
 

85. најупорнији  борац за 
људска права 
 

1.придев  
,,упоран“ 
 
2.за + именичка 
синтагма  
,,права“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.за + акузатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут  
 

86. некадашњи   борац 
 

придев  
,,некадашњи“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

87. непоколебљив  борац 
 

придев 
,,непоколебљив“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

88. неуморни  борац 
 

придев  
 ,,неуморан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

89. неустрашиви   борац 
  

придев 
,,неустрашив“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

90. његов   борац 
  

заменица  
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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91. омиљен  борац 
  

придев  
,,омиљен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

92. убедљиви борац за 
слободу 
 
   

1.придев  
,,убедљив“ 
 
2.за + именица 
,,слобода“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

93. проверени борац за 
слободу 
 
  

1.придев  
,,проверен“ 
 
2.за + именица 
,,слобода“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.за + акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

94. борац најређе врсте 
 

именичка синтагма 
,,врста“ 

генитив  
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

95. срчан  борац придев  
 ,,срчан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

96. њихово   борилиште 
 

заменица  
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

97. олимпијско   борилиште у 
Словенији 
 

1.придев 
,,олимпијски“ 
 
2.у + именица 
,,Словенија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

98. спортско    борилиште 
 

придев   
,,спортски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

99. комплетно   борилиште 
 
 

придев  
,,комплетан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

100.  
,,омиљено"    страшило 
 

придев  
,,омиљен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

101. страшило за себе 
 

за + заменица  
,,себе“ 

за + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 
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102. страшило у униформи 
 

у + именица 
,,униформа“ 

у + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

103. 1.срушено    страшило са 
свог распећа 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
2. свог распећа 

1.придев  
,,срушен“ 
 
2.са + именичка 
синтагма  
,,распеће“ 
 
 
__________________ 
заменица 
 ,,свој“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.са + генитив 
једнине 
 
 
 
 

генитив једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 
____________ 
 
конгруентни 
атрибут 

104. сепаратистичко    
страшило 
 

придев 
,,сепаратистички“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

105. игра без страха 
 

без + именица 
,,страх“ 

без + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

106. игра будале 
 

именица  
,,будала“ 

генитив  
једнине 

падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 

107. игра на трапезу 
 

на + именица 
,,трапез“ 

на + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

108. њихова ,, игра " 
 

заменица  
,,његов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

109. оваква ,, игра“ 
 

заменица  
,,овакав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

110. игра за губитнике 
 

за + именица 
,,губитник“ 

за + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

111. игра по жици 
 

по + именица 
,,жица“ 

по + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 
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112. игра нултог збира 
 

именичка синтагма 
,,збир“ 

генитив  
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

113. игра са ватром 
 

са + именица 
,,ватра“ 

са + 
инструментал 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

114. стваралачка    игра 
 

придев 
,,стваралачки“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

115. игра Пољака 
 

именица  
,,Пољска“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

116. игра речима 
 

именица 
 ,,реч“ 

инструментал 
множине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(средство) 

117. игра речи 
 

именица  
,,реч“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 

118. игра без музичке пратње 
 

без + именичка 
синтагма  
,,пратња“ 

без + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

119. 1.игра без икаквог 
оптерећења 
 
 
_____________________ 
2. икаквог оптерећења 
 

без + именичка 
синтагма 
,,оптерећење“ 
 
__________________ 
заменица 
,,икакав“ 

без + генитив 
једнине 
 
 
_____________ 
генитив једнине 

1.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 
____________ 
конгруентни 
атрибут 

120. игра светлима 
 

именица  
,,светло“ 

инструментал 
множине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(средство) 

121. добра игра наше 
селекције 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именичка синтагма 
,,селекција“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
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субјекатско 
значење 
 

122. фуриозна  игра  
 

придев  
,,фуриозан“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

123. изванредна  игра нашег 
тима 
 

1.придев 
,,изванредан“ 
 
2.именичка синтагма 
,,тим“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

124. изванредна  игра нашег 
везног реда 
 

1.придев 
,,изванредан“ 
 
2.именичка синтагма 
,,ред“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

125. лепршава    игра 
 

придев  
,,лепршав“ 
 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

126. лоша игра наше селекције 
 

1.придев  
,,лош“ 
 
2.именичка синтагма 
,,селекција“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

127. луда   игра 
 

придев  
,,луд“ 
 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

128. Манакова  игра црним 
фигурама 
 

1.придев  
,,Манаков“ 
 
2.именичка синтагма 
,,фигура“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.инструментал 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
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значењем 
(средство) 

129. наградна  игра нашег 
листа 
 

1.придев  
,,наградни“ 
 
2.именичка синтагма 
,,лист“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

130. најбоља  игра 
 

придев  
,,добар“ 

номинатив 
једнине, 
суперлатив 

конгруентни 
атрибут 

131. наша    игра у одбрани 
 

1.заменица  
,,наш“ 
 
2. у + именица 
,,одбрана“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прлошким 
значењем 
(место) 

132. недовршена   игра 
 

придев  
,,недовршен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

133. нестварна   игра речи 
 

1.придев 
,,нестваран“ 
 
2.именица  
,,реч“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

134. одлична игра комплетног 
тима 
 

1.придев  
,,одличан“ 
 
2.именичка синтагма 
,,тим“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 

135. сјајна  игра 
 

придев 
 ,,сјајан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

136. стара   игра 
 

придев  
,,стар“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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137. таква  игра 
 

заменица  
,,такав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

138. велика   игра живота 
 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.именица  
,,живот“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
  

139. аутоматска  игра 
 

придев  
,,аутоматски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

140. врло борбена  игра 
 

придевска синтагма 
,,борбен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

141. ,,несуђени"   играч 
утакмице 
 

1.придев  
,,несуђен“ 
 
2.именица 
,,утакмица“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2. 
падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 

142. играч у дресу с бројем 
девет 
 

у + именичка 
синтагма  
,,дрес“ 

у + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

143.              играч весељак, 
бадаваџија 
 

1.именица  
,,весељак“ 
 
2.именица 
,,бадаваџија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.атрибутив 
 
2.атрибутив 

144. играч од класе 
 

од + именица 
,,класа“ 

од + генитив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

145. балетски    играч 
 

придев  
,,балетски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

146. бивши     играч 
 

придев  
,,бивши“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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147. чувени    играч 
 

придев  
,,чувен“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

148. добар      играч 
 

придев  
,,добар“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

149. исти   играч 
 

придев 
 ,,исти“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

150. изванредан   играч 
 

придев  
,,изванредан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

151. изврстан  играч билијара 
 

1.придев 
 ,,изврстан“ 
 
2.именица  
,,билијар“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 
 

152. крилни   играч 
 

придев  
,,крилни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

153. најбољи    играч меча 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именица 
,,меч“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2. 
падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 

154. најбољи   играч 
шампионата 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именица 
,,шампионат“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
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155. најбољи   играч 
првенства 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именица 
,,првенство“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 

156. најбољи   играч на овом 
турниру 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именичка синтагма 
,,турнир“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

157. најефикаснији   играч 
 

придев  
,,ефикасан“ 

номинатив 
једнине, 
суперлатив 

конгруентни 
атрибут 

158. најопаснији играч 
домаћег тима 
 

1.придев  
,,опасан“ 
 
2.именичка синтагма 
,,тим“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

159. најплаћенији    играч 
италијанског 
шампионата 
 

1.придев  
,,плаћен“ 
 
2.именичка синтагма 
,,шампионат“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

160. наш   играч 
 

заменица  
,,наш“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

161. некадашњи играч Црвене 
звезде 
 

1.придев 
,,некадашњи“ 
 
2.именичка синтагма 
,,звезда“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
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162. играч гостију 
 

именица  
,,гост“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

163. оштар    играч 
 

придев  
,,оштар“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

164. овај   играч 
 

заменица  
,,овај“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

165.  резервни играч руске 
репрезентације 
 

1.придев  
,,резервни“ 
 
2.именичка синтагма 
,,репрезентација“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

166. челни  играч Југобанке 
 

1.придев  
,,челни“ 
 
2.именица 
,,Југобанка“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

167. даровит играч Олимпије 
 

1.придев  
,,даровит“ 
 
2.именица 
,,Олимпија“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 
 

168. даровити   играч 
 

придев  
,,даровит“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

169. добар   играч 
 

придев  
,,добар“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

170. дотични    играч 
 

придев  
,,дотични“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

171. емотиван    играч 
 

придев  
,,емотиван“ 
 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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172. искусни    играч на 
игралишту 
 

1.придев  
,,искусни“ 
 
2.на + именица 
,,игралиште“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

173. један   играч ван строја 
 

1.број  
,,један“ 
 
2.ван + именица 
,,строј“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.ван + генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

174. један играч из Црне Горе 
 

1.број  
,,један“ 
 
2. из + именичка 
синтагма  
,, Гора“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.из + генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 

175. најбољи    играч турнира 
 

1.придев  
,,добар“ 
 
2.именица  
,,турнир“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут–
објекатско 
значење 
 

176. наш најбољи     играч на 
утакмици 
 

1.заменица  
,,наш“ 
 
2.придев  
,,добар“ 
 
3. на + именица 
,,утакмица“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
3.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

177. најефикаснији играч меча 
 

1.придев  
,,ефикасан“ 
 
2.именица  
,,меч“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут–
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једнине објекатско 
значење 
  

178. најкориснији играч у 
екипи 
 

1.придев  
,,користан“ 
 
2. у + именица 
,,екипа“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

179. најуспешнији   играч ове 
наше екипе 
 

1.придев  
,,успешан“ 
 
2.именичка синтагма 
,,екипа“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

180. играч на кратке стазе 
 

на + именичка 
синтагма  
,,стаза“ 

на + акузатив 
множине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

181. 1.прволигашки играч по 
свим мерилима 
 
 
 
 
 
_____________________ 
2. свим мерилима 

1.придев 
,,прволигашки“ 
 
2.по + именичка 
синтагма  
,,мерила“ 
 
________________ 
заменица  
,,сав“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.по + локатив 
множине 
 
 
____________ 
локатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 
____________ 
конгруентни 
атрибут 
 

182. играч великих 
могућности 
 

именичка синтагма 
,,могућност“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

183. централни играч 
државног тима 

1.придев 
,,централни“ 
 
2.именичка синтагма 
,,тим“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
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184. игралиште за 
прелиставаче 
 
 

за + именица 
,,прелиставач“ 

за + акузатив 
множине 

падежни 
атрибут са 
придевским 
значењем 

185. кошаркашко   игралиште 
на Малом Калемегдану 
 

1.придев 
,,кошаркашки“ 
 
2. на + именичка 
синтагма  
,, Калемегдан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 
 

186. дечије     игралиште 
 

придев  
,,дечији“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

187. фудбалско   игралиште 
 

придев  
,,фудбалски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

188. ово   игралиште које се 
налазило на крају 
 

1.заменица  
,,овај“ 
 
2.односна  реченица 
,,налазити се“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут  
 

189. пето    игралиште које ће 
бити покривено 
 

1.редни број  
,,пети“ 
 
2.односна  реченица 
,,покривати“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут  

190. игралиште за мини голф 
 

за + именичка 
синтагма  
,,голф“ 

за + акузатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(намена) 

191. игралиште за 
истраживање 
 

за + именица 
,,истраживање“ 

за + акузатив 
једнине 

прилошким 
значењем 
(намена) 

192. игралиште на стадиону 
 

на + именица 
,,стадион“ 

на + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут са 
прилошким 
значењем 
(место) 
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193. рукометно    игралиште 
 

придев 
,,рукометни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

194. суседно    игралиште 
 

придев  
,,суседни“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

195. своје    игралиште 
 

заменица  
,,свој“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

196. школско     игралиште 
 

придев  
,,школски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

197. тениско   игралиште придев  
,,тениски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

 
 

     

 У тексту који следи наводимо типове конституентских јединица модификатора, 

синтаксичку функцију модификатора, типове девербативних именица и њихове 

модификаторе. 

 

5.3.Тип конституенске јединице 

 

       Анализирали смо 205  примера уз које налазимо укупно 270 модификатора. У 

улози модификатора у овом поткорпусу, према типу конституенских јединица које 

врше њихову функцију, најбројнији су придеви: 124 (45,92%), именица има 68 

(25,18%), именичких синтагми  49 (18,14%), заменице 22  (8,14%),  бројева 4          

(1, 48%), 2 зависне реченице (0,74%), придевска синтагма 1  (0, 37%). 

      Међу придевима најбројнији су описни: благ, евентуалан, физички, суров, 

заслужен, жесток, жилав, сив, трогодишњи, ватрен, важан, велик, вербалан, 

верски, занимљив, правни, предизбориа, душеван, еколошки, енергичан, неопходан, 

наоружан, непресталан, смртоносан, љут, храбар, истакнут, познат, славан, 

доказани, фер, храбар, истакнути, истрајан, моћан, познати, доказани, славни, 

дугогодишњи, моћан, добар, упоран, некадашњи, непоколебљив, неуморан, 

неустрашив, омиљен, убедљив, проверен, срчан, спортски, олимпијски, комплетан, 

срушено, сепаратистички, стваралачки, фуриозан, изванредан, лепршав, лош, луд, 

наградни, недовршен, нестваран, одличан, сјајан, стар, аутоматски, велик, 

балетски, бивши, несуђен, чувен, кошаркашки, фудбалски, рукометни, суседни, 

тениски.  Већина придева налазе се у облику позитива. Један придев је у облику 
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компаратива а осам је у облику суперлатива, чиме се уноси додатна, 

интензификаторска нијанса значења девербативној именици коју модификују,  као 

што показују примери: најбољи борац, најупорнији борац, најкориснији играч, 

најопаснији играч, најплаћенији играч, најефикаснији играч, најуспешнији играч. 

Шест суперлатива модификују именицу играч: најкориснији играч означава играча 

који је био врло успешан током утакмице и као такав допринео успеху; најопаснији 

играч, модификатором најопаснији, уноси се додатна ознака именици: као онај који 

не само да је вешт у игри, него и као онај који уме и да изненади противника. Такав 

играч је онда и најуспешнији, и најефикаснији, па не чуди што је и најплаћенији, по 

узрочно – последичној вези.  Два од наведених суперлатива модификују именицу 

борац: најбољи и најупорнији, што јесу очекиване модификације те именице. 

      Два од горе наведених придева у анализираним синтагмама наведени су под 

наводницима: ,,омиљено“ страшило (пр. 100) и ,,несуђени“ играч (пр. 141) у којима 

сами наводници означавају померање значења, од правог до такозваног. У примеру 

бр.100 у наизглед нонсенсном споју речи омиљено и страшило  наводницима је 

означена више наклоност него страх од особе која је названа страшилом. У 

примеру 141. наводницима је означен играч као ,,несуђени“,  чиме је указано да тај 

играч ипак јесте учествовао у утакмици, иако није требало. 

      Присвојних придевa у улози модификатора има пет: митровачка, Петрове, 

олимпијско, Манакова, дечије. Три примера: досадашње, предизборна, 

дугогодишње,  придеви су временског значења. 

      Заменице смо разврстали на: присвојне: његова, моја, наша, њихова, његов, 

наш, своје; неодређене: нека; показне: овај, ова, таква, оваква. С тим у складу, и 

њихова функција конгруентних атрибута може се поделити на: 

       1.посесивне атрибуте којима означавамо припадање, нпр. његова игра, моја 

борба, наша борба, њихова борба, његов борац, њихова игра, наша игра, наш играч,  

своје игралиште.    

      2.референцијалне атрибуте у чијој функцији су  најчешће неодређене заменице, 

показне заменице: овај играч, нека игра, ова борба, та борба, таква борба, оваква 

игра, таква игра.  
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     Бројева  имамо – четири (број један се понавља) и  редни број: пети. у 

функцији су конгруентних атрибута.   

    Именица у функцији модификатора имамо 68, и од тога већина је у склопу 

предлошко – падежних  конструкција. Само  осам именица:  речима, речи, 

утакмице, билијара, шампионата, првенства, гостију употребљене су без 

предлога 

    Предлошко – падежним конструкцијама исказана су следећа значења: 

значење места налазимо нпр. у следећим примерима: борба на терену, борба у 

Русији,  борилиште у Русији,  страшило са свог распећа, игра на трапезу, игра по 

жици, игралиште на Малом Калемегдану,  игралиште на стадиону; значење 

намене имамо у примерима као што су: игралиште за мини голф, игралиште за 

истраживање; значење средства као у примеру:  игра црним фигурама. 

 

    Доминирају конструкције са генитивом и акузативом.  

 

5.4. Синтаксичка функција модификатора 

       У овом делу корпуса имамо укупно 270 модификатора: 148 у функцији 

конгруентних атрибута и 117 у функцији падежних атрибута, 2 односна атрибута, 2 

атрибутива, 1 (не)конгруентни атрибут.   

     Придеви  и заменице су најбројније врсте речи у функцији конгруентних 

атрибута: тениско игралиште, рукометно игралиште;  његова игра, моја борба, 

овај играч. 

      Примери падежних атрибута су: игра речима (падежни атрибут с прилошким 

значењем – средство), борба за медијски простор (рекцијски атрибут), играч меча 

(падежни атрибут – објекатско значење), игра живота (падежни атрибут – 

субјекатско значење), игралиште на стадиону (падежни атрибут с прилошким 

значењем – место), игралиште за мини голф (падежни атрибут с прилошким 

значењем – намена), играч на кратке стазе (падежни атрибут с придевским 

значењем). 

     Пример односног атрибута је следећи: игралиште које ће бити покривено. 

      Примери атрибутива: играч весељак, бадаваџија. 
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5.5.Типови девербативних именица и њихови модификатори 

       Именице Nomina actionis модификоване су: придевима, именицама, именичким 

синтагмама. Синтаксичке функције ових модификатора су: конгруентни атрибути, 

падежни атрибути с придевским значењем, падежни атрибути с прилошким 

значењем (места и средства), падежних атрибута – објекатског значења, падежних 

атрибута – субјекатског значења, рекцијских атрибута. 

       Уз именице категорије Nomina agentis као модификаторе имамо: придеве, 

заменице, бројеве, именице, именичке синтагме, зависну реченицу, а њихове 

функције су: конгруентни атрибути, (не)конгруентни атрибут, падежни атрибути с 

придевским значењем, рекцијски атрибути, атрибутиви, падежни атрибути – 

објекатског значења, односни атрибути, падежни атрибути с прилошким значењем 

(места). 

     Уз именице Nomina instrumenti као модификаторе имамо придеве, заменице, 

именице, именичке синтагме. Синтаксичке функције ових модификатора су: 

конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, падежни 

атрибути с прилошким значењем  (место). 

     Именице из категорије Nomina loci као модификаторе имају придеве, заменице, 

именице у функцијама: конгруентних атрибута, падежних атрибута с прилошким 

значењем (места, намене), односних атрибута. 
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              VI. Анализа грађе из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића 
 
 
 
6.1.Извор 
 
      У овом делу корпуса анализирали смо модификаторе девербативних именица из 

,,Знакова поред пута“ И. Андрића, као репрезента књижевног језика. За овог аутора 

смо се одлучили због стилских особености његовог поетског језика и разуђене 

архитектонике ауторових реченица. Иако је већи део грађе ексцерпиран из 

електронских медија, намера нам је била да увођењем књижевног поткорпуса 

утврдимо да ли се, и у којој мери, модификатори девербативних именица ових 

поткорпуса разликују. Желели смо да упоредном анализом корпуса електронски 

медији : књижевни текст утврдимо да ли се њихови модификатори разликују по 

конституентским јединицама модификатора, синтаксичким функцијама 

модификатора, типовима девербативних именица и њиховим модификаторима. 
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6.2. Анализа примера  

 
 
Табела 5. Анализа примера из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића 

ПРИМЕР 
КОНСТИТУЕНТСКА 

ЈЕДИНИЦА 

ТИП МОДИФИКАТОРА И 
ЊЕГОВО ЛЕКСИЧКО 

ЈЕЗГРО 

ККОНСТИТУЕНТСКИ
ОБЛИК 

МОДИФИ-
КАТОРА 

СИНТАТИЧКА 
ФУНКЦИЈА 

МОДИФИКАТОРА 

1. своје бивше 
поступке 

 (Андрић: 13) 
 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,бивши“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

2. његов утицај на 
нас 

 (Андрић: 13) 
 

1.заменица 
 ,,његов“ 
 
2.на + заменица 
,,ми“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + 
акузатив 
множине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

3. играчка маште 
(Андрић: 13) 

именица  
,,машта“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

4. наших жеља 

(Андрић: 13) 

 

заменица  
,,наш“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

5. највећи и 
најсигурнији 
осветник  

(Андрић: 14) 

 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.придев  
,,сигуран“ 

1.номинатив 
једнине, 
суперлатив 
 
2.номинатив 
једнине, 
суперлатив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

6. остварење 
апсолутне правде 
на земљи 

(Андрић: 14) 

 

именичка синтагма 
,,правде“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

7. силним, 
равномерним и 
истовременим 
притиском 

1.придев  
,,силан“ 
 
 

1. 
инструментал 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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 (Андрић: 15) 

 
 

 
2.придев 
,,равномеран“ 
 
 
 
3.придев 
,,истовремен“ 

 
2. 
инструментал 
једнине 
 
3. 
инструментал 
једнине 

 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
3.конгруентни 
атрибут 

8.  људско насеље на 
некој влажној 
стрмини 

(Андрић: 15) 
 

1.придев  
,,људско“ 
 
2.на + именичка 
синтагма  
,,стрмина“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + 
локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

9. такво умирање  

(Андрић: 15) 
 

заменица  
,,такав“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

10. наше 
неразумевање 

(Андрић: 15) 
 

заменица  
,,наш“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

11. 1.једва приметно 
колебање у ком је 
било и 
животињског 
страха и неке 
жеље 

(Андрић: 16) 

______________ 

2. неке жеље 

(Андрић: 16) 

 
 

1.придевска синтагма 
,,приметно“ 
 
 
2.односна реченица 
,,бити“ 
 
 
__________________ 
заменица  
,,некакав“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 
 
___________ 
генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.односни 
атрибут 
 
 
_____________ 
конгруентни 
атрибут 

12. чувар брата свога 
(Андрић: 16) 
 

именичка синтагма 
,,брат“ 
 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут – 
објекатско 
значење 

13. заборав тела и 
заборав времена 
(Андрић: 16) 
 

1.именица  
,,тело“ 
 
 

1.генитив 
једнине 
 
 

1.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
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2.именица 
 ,,време“ 

 
2.генитив 
једнине 

 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

14. заборав којим би 
се могло 
предахнути 
(Андрић: 16) 
 

односна реченица 
,,моћи предахнути“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

15. заборав са надом  

(Андрић: 16) 
 

са + именица  
,,нада“ 

са + 
инструментал 
једнине 

падежни 
атрибут 
придевским 
значењем 

16.  међусобних 
давања  

(Андрић: 17) 
 

придев  
,,међусобан“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

17. самог старења 

(Андрић: 17 
 

придев  
,,сам“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

18. мисли са којима 
човек не може да 
се помири 
(Андрић: 17) 
 

односна реченица 
,,моћи се помирити“ 
 
 

односна 
заменица 
,,који“ 
 
 

односни 
атрибут 
 
 

19. заноса које не 
осећамо  

(Андрић: 17) 
 

односна реченица  
,,осећати“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

20. кратких и 
варљивих 
остварења која 
заклањају видик 
(Андрић: 18) 
 

1.придев  
,,кратак“ 
 
2.придев  
,,варљив“ 
 
3. односна  реченица 
,,заклањати“ 

1.генитив 
множине 
 
2. генитив 
множине 
 
3.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.односни 
атрибут 

21. последњег 
постојања 
(Андрић: 18) 
 

придев  
,,последњи“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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22. просијања на 
зградама 

 (Андрић: 19) 
 

на + именица 
,,зграда“ 

на + локатив 
множине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

23. кликтај свих 
људских судбина 

(Андрић: 20) 
 

именичка синтагма 
,,судбина“ 
 
 

генитив 
једнине 
 
 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

24.  општем потопу 
који представља 
наш живот 
(Андрић: 21) 

1.придев  
,,општи“ 
 
 
2.односна реченица 
,,представљати“ 

1. 
датив 
једнине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.односни 
атрибут 

25. 1.неслућене и 
неочекиване утехе 
и помоћи које су 
личиле на права 
чуда 

(Андрић: 21) 

 

 

2.помоћи које су 
личиле на права 
чуда  

(Андрић: 21) 

 

 

1.придев 
 ,,неслућен“ 
 
2.придев 
,,неочекиван“ 
 
 
 
__________________ 
односна реченица  
,, личити“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 
 
 
 
 

односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
___________ 
односни 
атрибут 

26. тим скупим 
сазнањем 
(Андрић: 21) 

 

1.заменица  
,,тај“ 
 
 
 
2.придев  
,,скуп“ 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2. 
инструментал 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 

27. свака битка 
унапред добивена 

1.заменица  
,,сваки“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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(Андрић: 21) 

 

2.придевска синтагма 
,,добивена“ 

2.номинатив 
једнине 
 

2.конгруентни 
атрибут 

28. веровања у пакао 
(Андрић: 22) 

 

 у  +  именица 
,,пакао“ 

у + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

29. сам Створитељ 
(Андрић: 22) 

 

придев 
 ,,сам“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

30. срећно незнање 
(Андрић: 25) 

 

придев  
,,срећан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
 

31. физичке патње 
сваке врсте 
(Андрић: 27) 

 

1.придев  
,,физички“ 
 
2.именичка синтагма 
,,врста“ 
 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

32.  високог мишљења 
које је имао о себи 

 (Андрић: 29) 

 

1.придев  
,,висок“ 
 
2.односна реченица 
,,имати“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 

33.  неповерење 
према људима 
(Андрић: 31) 

 

према + именица 
,,људи“ 

према + 
локатив 
множине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

34. 1.напрезањима 
која је од њега 
тражила стечена 
победа  

(Андрић: 31) 

______________ 

2. стечена победа  

(Андрић: 31) 

 

односна реченица 
,,тражити“ 
 
 
 
 
_________________ 
придев  
,,стечен“ 

односна 
заменица 
,,који“ 
 
 
 
___________ 
номинатив 
једнине 

односни 
атрибут 
 
 
 
 
_____________ 
конгруентни 
атрибут 

35. питања којима се 
заратило 
(Андрић: 31) 

односна реченица 
,,заратити“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 
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36. погрешних 
представа о свету 
(Андрић: 32) 

 

1.придев 
,,погрешан“ 
 
2.о + именица  
,,свет 

1.генитив 
множине 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

37. то наше вајкање 
(Андрић: 34) 

 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.заменица  
,,наше“ 
 
 

1. номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

38.  1. у изузетним и 
судбоносним 
догађајима као 
што су ова 
бомбардовања из 
ваздуха 

(Андрић: 34) 

_______________ 

2.ова бомбардо-
вања из ваздуха 

(Андрић: 34) 

 

1.придев  
,,изузетан“ 
 
2.придев 
,,судбоносан“ 
 
 
 
_________________ 
1. заменица ,,овај“ 
 
2.из + именица 
,,ваздух“ 

1.у + локатив 
множине 
 
2. у + локатив 
множине 
 
 
 
___________ 
1. номинатив 
множине 
 
2.из + 
генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 _____________ 
1. конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

39. понављање једног 
истог биолошког 
феномена 
(Андрић: 37) 

 

именичка синтагма 
,,феномен“ 

генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

40. из последњих 
ратовања против 
Немаца  

(Андрић: 39) 

 

1.придев  
,,последњи“ 
 
2.против + именица  
,,Немац“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.против + 
генитив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

41. опасно осећање 
сопственог 

1.придев  
,,опасан“ 
 

1.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
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савршенства 
(Андрић: 39) 

 

2.именичка синтагма 
,,савршенство“ 

2.генитив 
једнине 

2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

42. поштовања које 
тој личности 
указујемо 
(Андрић:  40) 

 

односна реченица 
,,указивати“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

43. борба између 
политичких група 
(Андрић: 41) 

 

између + именичка 
синтагма  
,,група“ 

између + 
генитив 
множине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

44. његовој тежњи за 
успоном  

(Андрић: 42) 

 
 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.за + именица 
,,успон“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.за + 
инструментал
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.рекцијски 
атрибут 

45. његова схватања 
живота  

(Андрић: 43) 
 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.именица  
,,живот“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

46. продужењу 
живота  

(Андрић: 44) 
 

именица  
,,живот“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

47. својих 
многобројних 
гонилаца  
(Андрић: 46) 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев 
,,многобројни“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

48. поштовању које 
имамо за 
покојника 
(Андрић: 47) 

 

односна  реченица 
,,имати“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 
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49. старачка 
говорљивост  

(Андрић: 48) 

 

придев  
,,старачки“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

50. то старачко 
ћутање  

(Андрић: 48) 

 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.придев  
 ,,старачки“ 
 
 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

51. понижења које 
осећамо 

 (Андрић: 49) 

 

односна реченица 
,,осећати“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

52. 1.рано легање и 
рано устајање 
(Андрић:53) 

  

2. рано устајање 
(Андрић: 53) 

придев  
,,ран“ 
 
 
_________________ 
придев  
,,ран“ 
 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 
___________ 
номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 
_____________ 
конгруентни 
атрибут 

53. 1.наше испадање и 
остајање у месту 
(Андрић: 54) 

 

 

 

 

2.остајање у месту 
(Андрић: 54) 

1.заменица  
,,наш“ 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
2.у + именица 
,,место“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
 
 
 
 
___________ 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

54. неким осећањем 
кривице  

(Андрић: 58) 
 

1.заменица  
,,неко“ 
 
2.именица  
,,кривица“ 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2.генитив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
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једнине 
 
 

објекатско 
значење 
 
 

55. упорном 
прогањању 
невининих људи 
(Андрић: 58) 
 

1.придев  
,,упоран“ 
 
2.именичка синтагма 
,,људи“ 

1.датив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

56.  везивање са 
људима  
(Андрић: 6o) 

са + именица 
 ,,људи“ 

са + 
инструментал 
множине 

рекцијски 
атрибут 

57. 1.невини кривци, 
прави мученици, 
који су на свет 
дошли са низом 
нетачних 
представа о себи 
(Андрић: 61) 

 

 
_______________ 
2. прави 
мученици, који су 
на свет дошли са 
низом нетачних 
представа о себи 
(Андрић: 61) 
 
 
 
 
______________ 
3. нетачних 
представа о себи 
(Андрић: 61) 
 
 
 

1.придев  
,,невин“ 
 
2.именичка синтагма 
,,мученик“ 
 
3.односна реченица 
,,доћи“ 
 
 
__________________ 
1.придев 
 ,,прави“ 
 
2. односна реченица 
,,доћи“ 
 
 
 
 
 
__________________ 
1.придев  
,,нетачан“ 
 
2.о + заменица 
,,себе“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 
 
3.односна 
заменица 
,,који“ 
 
 

1.номинатив 
множине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 
 
 
 
 
___________ 
1.номинатив 
множине 
 
 
2.о + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
3.односни 
атрибут 
 
_____________ 
1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 
 
 
 
 
 
___________ 
1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
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58. свако поштовање 
према човеку 
(Андрић: 62) 

 

1.заменица  
,,сваки“ 
 
2.према + именица 
,,човек“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.према + 
локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

59.  племенитија 
осећања којих 
самовољни људи 
нису потпуно 
лишени  

(Андрић: 62 
 

1.придев  
,,племенит“ 
 
2.односна реченица 
,,лишити“ 

1.номинатив 
једнине, 
компаратив 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 

60. нашег постојања у 
овом свету 

(Андрић: 64) 
 

1.заменица  
,,наш“ 
 
2. у + именичка 
синтагма  
,,свет“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

61. мученике који 
пате без јасног 
циља и правог 
смисла 

 (Андрић: 65) 
 

односна реченица 
,,патити“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

62. 1.свако људско 
осећање има израз 
који се сматра 
правим  

(Андрић: 65) 

 

 

________________ 

2.израз који се 
сматра правим 
(Андрић: 65)  

 

1.заменица  
,,свако“ 
 
2.придев  
,,људски“ 
 
 
 
 
__________________ 
односна  реченица 
,,сматрати“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 
 
 
 
___________ 
односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
_____________ 
односни 
атрибут 
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63. путовања која су 
за мене увек била 
тешка 

 (Андрић: 65) 
 

односна  реченица 
,,бити“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

64. несигурним 
осмејком који 
треба да покаже 
како је се не 
бојимо 

 (Андрић: 67) 
 

1.придев  
,,несигуран“ 
 
2. односна  реченица 
,,треба показати“ 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 

65. због ограниченог 
познавања 
природних закона 
(Андрић: 67) 

 

1.придев 
,,ограничен“ 
 
2.именичка синтагма 
,,закон“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење  

66. претерано 
вајкање на 
старост 
 (Андрић:  68) 

1.придев  
,,претеран“ 
 
 2.на + именица 
,,старост“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.на + 
акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

67. таква кукњава 
одвратна 

(Андрић: 68) 

 

1.заменица  
,,такав“ 
 
2.придев  
,,одвратан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

68. са мировањем 
после смрти 
(Андрић: 68) 

 

после + именица 
,,смрт“ 

после + 
генитив 
једнине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(време) 

69. друштвене 
промене 

 (Андрић: 68) 

 

придев  
,,друштвен“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 

70. у своју малу џепну 
бележницу 

1.заменица  
,,свој“ 

1.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
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(Андрић: 72) 

 

 
2.придев  
,,мали“ 
 
3.придев  
,,џепни“ 

 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнине 

 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 

71. оправдање за 
подјармљивање 
(Андрић: 72) 

 

за + именица 
..подјармљивање“ 

за + акузатив 
једнине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

72. од сталног и 
мучног осећања 
(Андрић: 72) 

 

1.придев  
,,стални“ 
 
2.придев  
,,мучан“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

73. у сталном 
грчевитом 
кретању  

(Андрић: 75) 

 

1.придев  
,,стални“ 
 
2.придев  
,,грчевит“ 

1.локатив 
једнине 
 
2.локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

74. временско 
опадања  

(Андрић: 75) 

 

придев 
,,временски“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

75. 1.у њиховој 
потреби за 
причањем о 
старењу 

(Андрић: 75) 

 

______________ 

2.причањем о 
старењу 

(Андрић: 75) 

 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.за + именичка 
синтагма  
,,причање“ 
 
 
_________________ 
о + именица 
,,старење“ 

1.локатив 
једнине 
 
2.за + 
инструментал 
једнине 
 
 
__________ 
о + локатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 
____________ 
рекцијски 
атрибут 
 

76. гунђање старца 
при крају живота 
( Андрић: 76) 
 

именичка синтагма 
,,старац“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
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77. 1.негодовање 
новорођенчета 
означава почетак 
његовог успона 
(Андрић: 77) 

 

 

 

2.почетак његовог 
успона 
(Андрић: 77) 

именица 
,,новорођенче“ 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
именичка синтагма 
,,успон“ 
 

генитив 
једнине 
 
 
 
 
 
 
___________ 
генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
 
 
 
 
 

падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 
 

78. њихова 
пропињања 
(Андрић: 78) 

 

заменица  
,,његов“ 
 
 

номинатив 
множине 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

79. 1.питање људског 
постојања 
(Андрић: 79) 

 

2.људског 

постојања 

(Андрић: 79) 

 

именичка синтагма 
,,постојање“ 
 
 
_______________ 
придев 
 ,,људски“ 

генитив 
једнине 
 
 
___________ 
генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
____________ 
конгруентни 
атрибут 

80. слутње нечег 
(Андрић: 79) 

 

заменица  
,,нешто“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

81. пука игра случаја 
(Андрић: 79) 

 

1.придев  
,,пук“ 
 
2.именица  
,,случај“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

82. моћно расуђивање 
(Андрић: 79) 

 

придев  
,,моћан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
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83. због њиховог 
наглог опадања 
(Андрић: 80) 

 

1.заменица  
,,његов“ 
 
2.придев  
,,нагао“ 
 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

84. без икаквог 
објашњења  
(Андрић: 81) 

 

заменица  
,,икакав“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

85. наше постојање 

(Андрић: 83 

 

заменица  
,,наш“ 
 
 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

86. велики гониоци 
нових истина 
(Андрић: 85) 

 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.именичка синтагма 
,,истина“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење  

87. разна путовања 
(Андрић: 87) 

 

придев  
,,разни“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

88. великих, 
неочекиваних 
унутрашњих 
промена 

 (Андрић: 87) 

 

1.придев  
,,велик“ 
 
2.придев 
,,неочекиван“ 
 
 
3.придев 
,,унутрашњи“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 
 
3.генитив  
множине 
 
 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
 

89. свог сопственог 
смисла  

(Андрић: 89) 

 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,сопствени“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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90. повратке других 
(Андрић: 91) 

 

редни број  
,,други“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

91. право значење 
путева  

(Андрић: 91) 

 

1.придев  
,,прави“ 
 
2.именица  
,,пут“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

92. развитак једне 
личности 
(Андрић: 94) 

 

именичка синтагма 
,,личност“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 

93. то ширење 
(Андрић: 94) 

 

заменица  
,,тај“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

94. истинске и 
оправдане обавезе 
(Андрић: 95) 

 

1.придев  
,,истински“ 
 
2.придев  
,,оправдан“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

95. због синоћњих 
лакомислених 
одлука  

(Андрић: 95) 

 

1.придев  
,,синоћњи“ 
 
2.придев 
,,лакомислен“ 

1.генитив  
множине 
 
2.генитив  
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

96. у најдубљим 
наслагама које 
никада не излазе 
на светлост дана 
(Андрић: 95) 

 

1.придев  
,,дубок“ 
 
2.зависна реченица 
,,не излазити“ 

1.локатив 
множине, 
суперлатив 
 
2.односна 
реченица 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 

97. поглед људских 
очију  

(Андрић: 95) 

 

именичка синтагма 
,,око“ 

генитив  
множине 

падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 



156 
 

98. у стравичном 
чуђењу  

(Андрић: 95) 

 

придев  
,,стравичан“ 

локатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

99. површно учешће у 
нашој невољи 
(Андрић: 97) 

 

1.придев  
,,површан“ 
 
2.у + именичка 
синтагма  
,,несрећа“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

100. 1.сведок наших 
младалачких 
уживања  

(Андрић: 97) 

_______________ 

2.наших 
младалачких 
уживања  

(Андрић: 97) 

 

именичка синтагма 
,,уживање“ 
 
 
 
_________________ 
1.заменица  
,,наш“ 
 
2.придев 
,,младалачки“ 

генитив  
множине 
 
 
 
___________ 
1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 

падежни 
атрибут – 
објекатско 
значење 
 
_____________ 
1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

101. свима нашим 

знаним и 

незнаним, 

видљивим или 

невидљивим 

прогонитељима 

(Андрић: 98) 

 

1.заменица  
,,сви“ 
 
2.заменица  
,,наши“ 
 
3.придев  
,,знан“ 
 
4.придев  
,,незнан“ 
 
5.придев  
,,видљив“ 
 
6.придев  
,,невидљив“ 
 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2. 
инструментал 
једнине 
 
 3. 
инструментал 
једнине 
 
4. 
инструментал 
једнине 
 
5. 
инструментал 
једнине 
 
6. 
инструментал 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.конгруентни 
атрибут 
 
5.конгруентни 
атрибут 
 
 
6.конгруентни 
атрибут 
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102. у борби за 

одржање 

(Андрић: 99) 

 

за + именица 
,,одржање“ 

за + акузатив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 

103. самог постојања  

 

придев 
 ,,сам“  
 
 
 
 
 

генитив 
једнине 
 
 
 
 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
 
 
 

104. јаловог расипања 

снага 

 (Андрић: 101) 

 

1.придев  
,,јалов“ 
 
2.именица  
,,снага“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

105. тог поређења 

(Андрић: 102) 

 

заменица 
 ,,тај“ 

генитив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

106. морално огорчење 

(Андрић: 102) 

 

придев  
,,моралан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

107. сваког личног 

моралног 

усавршавања 

страшног и 

немилосрдног 

(Андрић: 102) 

 

1.заменица  
,,сваки“ 
 
2.придев  
,,личан“ 
 
3.придев  
,,моралан“ 
 
4.придев  
,,страшан“ 
 
5.придев 
,,немилосрдан“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнине 
 
4.генитив 
једнине 
 
 
5.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 
4.конгруентни 
атрибут 
 
5.конгруентни 
атрибут 
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108. чудно осећање 

(Андрић: 103) 

 

придев  
,,чудан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

109. о овом мом 

путовању низбрдо 

(Андрић: 103) 

 

1.заменица  
,,овај“ 
 
2.заменица  
,,мој“ 
 
 
 
3.прилог  
,низбрдо“ 

1. 
локатив 
једнине 
 
2.локатив 
једнине 
 
 
3.прилог за 
место 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
3. 
неконгруентни 
прилошки 
атрибут (место) 

110. без икаквог 

оклевања 

(Андрић: 103) 

 

заменица 
 ,,икакав“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

111. вешто 

употребљаваним 

наборима своје 

хаљине  

(Андрић: 103) 

 

1.придевска синтагма 
,,употребљаван“ 
 
2.именичка синтагма 
,,хаљина“ 

1. 
инструментал 
множине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

112. својим слободним 

понашањем 

(Андрић: 104) 

 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,слободан“ 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2. 
инструментал 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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113. искушење за све 

око себе  

(Андрић: 104) 

 

1.за + елидирана 
именичка синтагма 
(,,људи“) 
 
 

1.за + 
акузатив 
множине 
 
 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

114. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.урођено осећање 

кривице 

(Андрић: 104) 

 

 

________________ 

2.нездраво 

осећање 

нестварне 

кривице, које је 

болест многих 

људи и омиљени 

предмет 

књижевности 19. 

века 

 (Андрић: 104) 

 

1.придев  
,,урођен“ 
 
2.именица  
,,кривица“ 
 
 
 
 
 

1. придев  
,,нездрав“ 
 
 
2.именичка синтагма  
,,кривица“ 
 
 
 
 
3.односна реченица 
,,бити“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
 
 
___________ 
1.номинатив 
једнине 
 
 
2.генитив 
једнине 
 
 
 
 
3.односна 
заменица 
,,који“ 

 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 
 
_____________ 
1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 
 
3.односни 
атрибут 
 

115. од самог почетка 

(Андрић: 104) 

придев  
,,сам“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

116. то болесно 

осећање  

(Андрић: 105) 

 

1.заменица  
,,тај“ 
 
2.придев 
 ,,болестан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

117. трајању више партитивна синтагма 
,,много“ 

прилог за 
количину, 

падежни 
атрибут с 
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десетина столећа 

(Андрић: 106) 

 

 

компаратив прилошким 
значењем 
(време) 

118. усавршавања које 

је у току живота, 

као терен у рату 

(Андрић: 107) 

 

односна реченица 

,,бити“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 
 

119. постизавање 

вишег степена 

(Андрић: 107) 

 

именичка синтагма 

,,степен“ 

 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

120. унутарње ћутање 

(Андрић: 107) 

 

придев  

,,унутарњи“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

121. одраз унутарњих 

кивних и злоћудних 

монолога 

(Андрић: 108) 

 

именичка синтагма 

,,монолог“ 

 генитив 
множине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

122. вишегодишње 

ћутање 

 (Андрић: 108) 

 

придев 

,,вишегодишњи“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

123. од дављења у 

нечистоћи 

(Андрић: 109) 

у + именица 

,,нечистоћа“ 

  у + локатив 
једнине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 
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124. због уображених 

грешних 

поступака 

(Андрић: 110) 

 

1.придев  

,,уображен“ 

2.придев  

,,грешан“ 

1.генитив 
множине 
 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 

125. стална тежња 

(Андрић: 110) 

 

придев  

,,стални“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

126. својим тражењем 

савета  

(Андрић: 111) 

 

1.заменица  

,,свој“ 

 

2.именица  

,,савет“ 

1. 
инструментал 
jeднине 
 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

127. то спуштање 

(Андрић: 111) 

 

заменица  

,,тај“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

128. непрестана игра 

(Андрић: 111) 

 

придев 

 ,,непрестан“ 

 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 

129. утврђено осећање 

времена 

(Андрић: 112) 

 

1.придев  

,,утврђен“ 

 

2.именица  

,,време“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

130. у општем, 

безименом 

постојању 

(Андрић: 113) 

1.придев  

,,општи“ 

 

1.у + локатив 
једнине  
 
2.локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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 2.придев 

 ,,безимен“ 

131. њихова схватања 

(Андрић: 113) 

 

заменица  

,,његов“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

132. источњачко 

бежање у Сутра 

(Андрић: 113) 

 

1.придев 

,,источњачки“ 

2.у + поименичени  

прилог за време, 

именица  

,,сутра“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2. у + 
акузатив 
једнине  

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(време) 

133. тамна 

непостојања 

(Андрић: 113) 

 

придев  

,,таман“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

134. до последњег 

предсмртног 

трзаја 

 (Андрић: 113) 

 

1.придев  

,,последњи“ 

2.придев 

,,предсмртни“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

135. од првог покрета у 

мајчиној утроби 

(Андрић: 113) 

 

1.редни број  

,,први“ 

2.у + именичка 

синтагма  

,утроба“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.у + локатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

136. за своје даље 

напредовање 

(Андрић: 114) 

 

1.заменица  

,,свој“ 

2.придев  

,,даљи“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.акузатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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137. чврсте сведоке на 

које се увек могу 

позвати  

(Андрић: 114) 

 

1.придев  

,,чврст“ 

2.односна реченица  

,,позвати“ 

1.генитив 
множине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.односни 
атрибут 

138. завршених 

доживљаја 

(Андрић: 116) 

 

придев  

,,завршен“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 

139. наше слутње 

(Андрић: 117) 

 

заменица  

,,наш“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

140. оним слутњама 

које 

наговештавају 

истину  

(Андрић: 117) 

 

1.заменица  

,,онај“ 

2.односна реченица 

,,наговештавати“ 

1. 
инструментал 
множине 
 
2.односна 
заменица 
,,који“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
2.односни 
атрибут 

141. глувим и немим 

кајањем  

(Андрић: 117) 

 

1.придев  

,,глув“ 

2придев  

,,нем“ 

1. 
инструментал 
једнине 
 
2. 
инструментал 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

142. блажени рајски 

житељи 

 (Андрић: 117) 

 

1.придев  

,,блажен“ 

2.придев  

,,рајски“ 

1. номинатив 
множине 
 
2. номинатив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

143. његових страдања 

(Андрић: 118) 

 

заменица  

,,његов“ 

генитив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
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144. оштроумни и 

упорни 

истраживач 

(Андрић: 118) 

 

1.придев 

,,оштроуман“ 

2.придев  

,,наиван“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

145. сазнањем добра 

(Андрић: 118) 

 

именица  

,,добро“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

146. досадне и глупе 

бројанице 

(Андрић: 119) 

 

1.придев  

,,досадан“ 

2.придев  

,,глуп“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

147. наступањем 

старења  

(Андрић: 130) 

 

именица  

,,старење“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

148. избављење 

човечанства 

(Андрић: 121) 

 

именица 

,,човечанство“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

149. лична осећања 

гнева, протеста, 

гађења и огорчења 

(Андрић: 122) 

 

1.придев  

,,лични“ 

2.именица  

,,гнев“ 

3.именица  

,,протест“ 

4.именица 

 ,,гађење“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 
3.генитив 
једнине 
 
4.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
 
3.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење  
 
4.падежни 
атрибут –
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5.именица 

,,огорчење“ 

објекатско 
значење 
 
5. падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

150. наши обрачуни са 

границама 

(Андрић: 123) 

 

1.заменица  

,,наш“ 

2.са + именица 

,,граница“ 

1.номинатив 
множине 
 
2.са + 
инструментал
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
 

151. само наше 

постојање, као 

такво, нераздвојно 

везано  

(Андрић: 123) 

 

1.придев  

,,само“ 

2.заменица  

,,наш“ 

3.придевска синтагма 

,,везано“  

1.номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 
 
 
 
3. номинатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
3 конгруентни 
атрибут 
 

152. безгранично 

непостојање 

(Андрић: 123) 

 

придев 

,,безграничан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

153. човековог 

развитка  

(Андрић: 124) 

 

придев  

,,човеков“ 

 

генитив 
једнине 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 

154. 1.мисао о 

постојању 

кривице  

(Андрић: 124) 

о + именичка 

синтагма 

,,постојање“ 

 

о + локатив 
једнине 
 
 
 
 
 

рекцијски 
атрибут 
 
 
 
 
 



166 
 

 

 

2.о постојању 

кривице  

(Андрић: 124) 

 

 

 

 

именица 

 ,,кривица“ 

 
 
 
 

 
генитив 
једнине 

 
 
 
 

 
падежни 
атрибут  -
субјекатско 
значење 

155. патња која почива 

на заблуди и 

жалосном 

неспоразуму 

(Андрић: 124) 

 

односна реченица 

,,почивати“  

 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

156. у том дивљењу 

(Андрић: 125) 

 

заменица  

,,то“ 

локатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

157. његова мала и 

ограничена 

предвиђања 

(Андрић: 125) 

 

1.заменица  

,,његова“ 

2.придев  

,,мали“ 

3.придев 

,,ограничен“ 

 

1. номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 
 
 
 
3. номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
3.конгруентни 
атрибут 

158. људски поступци 

(Андрић: 126) 

 

придев  

,,људски“ 

номинатив 
множине 
 

конгруентни 
атрибут 

159. борба за опстанак  

(Андрић: 126) 

 

1.за + именица 

,,опстанак“ 

за + генитив 
једнине 
 
 

рекцијски 
атрибут 
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160. исход свих наших 

многих и 

разноврсних 

напора  

(Андрић: 127) 

 

именичка синтагма 

,,напор“ 

генитив 
множине 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

161.  поремећаја од 

којих ови људи 

пате  

(Андрић: 128) 

 

односна реченица 

,,патити“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

162. игра случаја 

(Андрић: 128) 

 

именица  

,,случај“ 

генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

163. незаслужена казна 

(Андрић: 129) 

 

придев  

,,незаслужен“ 

номинатив 
једнине 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 

164. борбе које су 

досад смишљали 

(Андрић: 131) 

 

односна реченица 

,,смишљати“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 
 

165. њихов суд 

погрешан 

(Андрић; 131) 

 

1.заменица  

,,његов“ 

 

2.придев  

,,погрешан“ 

1.номинатив 
једнине 
 
 
 
2. номинатив 
једнине 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 

166. њиховог 

посматрања 

заменица  

,,његов“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
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(Андрић: 131) 

 
167.  казна неправедна 

(Андрић: 131) 

 

придев  

,,неправедан“ 

 

 

номинатив 
једнине  
 
 
 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 

168. продужење 

живота 

 (Андрић: 132) 

 

именица  

,,живот“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 

169. наше патње 

(Андрић: 133) 

 

заменица  

,,наш“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

170. њиховом гледању 

 (Андрић:. 133) 

 

заменица  

,,његов“ 

датив  
једнине 

конгруентни 
атрибут 

171. предвиђања 

погрешна 

(Андрић: 134) 

 

придев  

,,погрешан“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

172. друкчијег 

мишљења 

(Андрић: 134) 

 

придев 

,,другачији“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

173. тешког осећања 

страха  

(Андрић: 135) 

 

1.придев  

,,тежак“ 

 

2.именица  

,,страх“ 

1.генитив 
једнине 
 
 
2. генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.падежни 
атрибут –
објекатско 
значење 
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174. у сталном 

сударању 

(Андрић: 135) 

 

придев  

,,сталан“ 

локатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

175. у општем и 

заједничкм 

ћутању, где се 

ништа не креће и 

где нико не мисли 

(Андрић: 130) 

 

1.придев  

,,општи“ 

 

2.придев 

,,заједнички“ 

 

3.односне реченице 

,,не кретати“,  

,,не мислити“ 

1.локатив 
једнине 
 
 
 
2.локатив 
једнине 
 
 
 
 
3.односни 
прилози 
,,где“ 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
3.односни 
атрибути –
напоредни 
однос 

176. мрачна 

непостојања 

(Андрић: 140) 

 

придев  

,,мрачан“ 

номинатив 
множине 

конгруентни 
атрибут 
 
 

177. основно људско 

поштовање 

(Андрић: 143) 

 

1.придев  

,,основни“ 

2.придев  

,,људски“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

178. тај свој суд 

(Андрић: 143) 

 

1.заменица  

,,тај“ 

2.заменица  

,,свој“ 

1. номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

179. једини могућни 

изглед 

1.придев  

,,једини“ 

1. номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
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 (Андрић: 144) 

 

2.придев  

,,могућ“ 

једнине 
 

атрибут 
 

180. свог непостојања 

(Андрић: 145) 

 

заменица  

,,свој“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

181. мојим садашњим 

схватањима 

(Андрић: 145) 

 

1.заменица  

,,мој“ 

2.придев  

,,садашњи“ 

1 
инструментал  
множине 
 
2. 
инструментал  
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

182. промене и појаве 

овог света 

(Андрић: 146) 

 

именичка синтагма 

,,свет“ 

генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

183. сигурног пада  

(Андрић: 146) 

 

придев 

 ,,сигуран“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

184. неко разумно 

решење  

(Андрић: 147) 

 

1.заменица  

,,неко“ 

 

2.придев  

,,разуман“ 

1. номинатив 
једнине 
 
 
 
 
2.номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

185. своје слабо и 

недоследно 

веровање 

(Андрић: 147) 

 

1.заменица 

 ,,свој“ 

 

2.придев  

,,слаб“ 

 

1.акузатив 
једнине 
 
 
 
2. акузатив 
једнине 
 
 
 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
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3.придев 

,,недоследан“ 

3. акузатив 
једнине 
 

3 конгруентни 
атрибут 
 

186. њихово држање 

(Андрић: 147 

 

заменица  

,,њихов“ 

номинатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

187. њихово упорно 

старачко ћутање 

(Андрић: 147) 

 

1.заменица  

,,њихов“ 

2.придев  

,,упоран“ 

3.придев  

,,старачки“ 

1. номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 
 
3. номинатив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.конгруентни 
атрибут 
 

188. без најмањег 

предаха  

(Андрић: 147) 

 

придев 

 ,,мали“ 

генитив 
једнине, 
суперлатив 
 

конгруентни 
атрибут 
 

189. нашег људског 

схватања  

(Андрић: 148) 

 

1.заменица  

,,наш“ 

 

2.придев  

,,људски“ 

1.генитив 
једнине 
 
 
 
 
2. генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 

190. трајност нашег 
постојања 
(Андрић: 149) 

именичка синтагма 
,,постојање“ 

генитив 
једнине 
 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 

191. мисли о свету 

(Андрић: 149) 

 

о +  именица  
,,свет“ 

о + локатив 
једнине 
 

рекцијски 
атрибут 

192. најискренијим 

људским 

1.придев  
,,скривен“ 
 

1. 
инструментал  
множине, 

1.конгруентни 
атрибут 
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признањима 

(Андрић: 149) 

 

2.придев  
,,људски“ 

суперлатив 
 
2. 
инструментал  
множине 

2.конгруентни 
атрибут 

193. о дубоком 

размишљању 

(Андрић: 150) 

 

придев 
 ,,дубок“ 

локатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

194. свога неуспелог 

полета 

 (Андрић: 150) 

 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев 
,,неуспешан“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

195. без икаквог  

жаљења 

 (Андрић: 150) 

 

заменица  
,,икакав“ 

генитив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

196. јасно сазнање 

(Андрић: 150) 

 

придев 
 ,,јасан“ 

номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 

197. његови залети 

(Андрић 151) 

заменица 
 ,,његов“ 

номинатив 
множине 
 

конгруентни 
атрибут 

198. избављење које 

није дошло 

(Андрић: 151) 

 

односна реченица 
,,доћи“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 
 

199. нагле и чудне 

промене  

1.придев  
,,нагао“ 
 
2.придев  

1.номинатив 
множине 
 
2.номинатив 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
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(Андрић: 151) 

 

,,чудан“ множине 
 

атрибут 

200. свој грешан 

поступак према 

ближњима 

(Андрић: 152) 

 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев  
,,грешан“ 
 
3.према + именица 
,,ближњи“ 

1.акузатив 
једнине 
 
2.акузатив 
једнине 
 
3.према + 
локатив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 

201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.дуготрајно 

робовање 

(Андрић: 153) 

 

 

 

_______________ 

2.рђава управа  

(Андрић: 153) 

 

придев 
 ,,дуготрајан“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
придев  
,,рђав“ 

номинатив 
једнине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
номинатив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
конгруентни 
атрибут 

202. појава у људском 

животу 

 (Андрић: 153 

 

у + именичка 
синтагма  
,,живот“ 

у +  локатив 
једнине 

падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(место) 

203. притиску 

простора 

(Андрић: 153) 

 

именица  
,,простор“ 

генитив 
једнине 

падежни 
атрибут –
субјекатско 
значење 
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204. телесног и 

духовног 

бивствовања 

(Анддрић: 154) 

 

1.придев 
 ,,телесни“ 
 
2.придев 
 ,,духовни“ 

1.генитив 
једнине 
 
2.генитив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

205. тешког живљења 

(Андрић: 154) 

 

придев 
 ,,тешко“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 

206. своме развитку 

(Андрић: 154) 

 

заменица  
,,свој“ 

датив једнине конгруентни 
атрибут 

207. своје непогрешне 

критике  

(Андрић: 155) 

 

1.заменица  
,,свој“ 
 
2.придев 
,,непогрешан“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

208. пораз без којег у 

рату тешко може 

проћи 

(Андрић: 155) 

 

односна реченица 
,,моћи проћи“ 

односна 
заменица 
,,који“ 

односни 
атрибут 

209. мојих рођених 

мисли  

(Андрић: 157) 

 

1.заменица  
,,мој“ 
 
2.придев  
,,рођен“ 

1.генитив 
множине 
 
2.генитив 
множине 
 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 

210. неког  оклевања 

(Андрић: 157) 

 

заменица  
,,неко“ 

генитив 
једнине 
 

конгруентни 
атрибут 
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211. 1.мишљу о 

постојању смрти 

(Андрић: 158) 

_______________ 

2.о постојању 

смрти 

(Андрић: 158) 

 

о + именичка 
синтагма 
,,постојање“ 
 
 
_________________ 
 
именица  
,,смрт“ 

о + локатив 
једнине 
 
 
 
___________ 
 
генитив 
једнине 

рекцијски 
атрибут 
 
 
 
_____________ 
 
падежни 
атрибут – 
субјекатско 
значење 

212. стална и упорна 

тежња ка 

недостижном 

савршенству 

(Андрић: 158) 

 

1.придев  
,,сталан“ 
 
2.придев  
,,упоран“ 
 
2.ка + именичка 
синтагма 
,,савршенство“ 

1.номинатив 
једнине 
 
2. номинатив 
једнине 
 
3. ка + датив 
једнине 

1.конгруентни 
атрибут 
 
2.конгруентни 
атрибут 
 
3.падежни 
атрибут с 
прилошким 
значењем 
(циљ) 

213. 
 
 
 
 
 
 
 

1.добронамерне 

савете  

(Андрић: 159) 

 

 

 

 

 

_______________ 

2.упуте за живот  

(Андрић: 159) 

 

придев 
,,добронамеран“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
 
за + именица 
,,живот“ 

номинатив 
множине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________ 
 
за + акузатив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________ 
 
падежни 
атрибут с 
придевским 
значењем 
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214. нашег дивљења  

(Андрић: 160) 

 

заменица  
,,наш“ 

генитив 
једнине 

конгруентни 
атрибут 
 

 

       

     Након табеларног приказа наводимо резултате о типу конституентских 

јединица, синтаксичкој функцији модификатора и типу девербативних именица. 

 

 
 
6.3.Тип конституенске јединице 

      Из Андрићевих ,,Знакова поред пута“ ексцерпирали смо  232 примера. 

Анализирали смо 354 модификатора девербативних именица. Показатељи 

фреквентности конституенских јединица су следећи: 157 придева (44,35%), 75 

заменица (21,18%), 34 именичких синтагми (9,60%), 49 именица (13,84%),  31 

зависна реченица (8,75%), 4 придевске синтагме (1,12%),  4 придевске синтагме 

(1,12%), 2 броја (0,56 %), 1  прилога  (0,56%).     

 

 
     Придеве смо поделили на описне: бивши,  велик, сигуран, силан, равномеран, 

истовремен, непрегледан, међусобан, сам, кратак, варљив, општи, неслућен, 

неочекиван, скуп, сваки, срећан, физички, висок, изузетан, судбоносан, посљедњи, 

опасан, многобројан, старачки, упоран, невин, прави, племенит, тежак, несигуран, 

ограничен, претеран, одвратан, друштвен, мали, џепни, сталан, мучан, пуки, 

нагао, велик, разни, сопствени, истински, оправдан, лакомислен, дубок, стравичан, 

површан, знан, незнан, видљив, невидљив, јалов, моралан, страшан, немилосрдан, 

чудан, слободан, урођен, нездрав, унутарњи, уображен, грешан, непрестан, општи, 

последњи, далек, блажен, нем, оштроуман, наиван, досадан, глуп, лични, мали, 

незаслужен, чудан, неправедан, погрешан, непоколебљив, погрешан, тежак, 

сталан, општи, заједнички, основни, једини, разуман, недоследан, упоран, 

старачки, мали, скривен, дубок, неуспешан, јасан, духовни,непогрешив,  рођени, 

добронамеран, сталан, упоран; присвојне: људски, источњачки, рајски; придеве 
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месног значења: џепни, унутрашњи; придев временског значења: садашњи, 

синоћњи. 

     Заменице смо, као и у претходним поглављима поделили на: присвојне: свој, 

наше, наш, његова, своји, наш, наш, своја, њихова, нешто, свој, сви, наши, моје, 

своје, његово, наше, оно, његова, њихов, наше, наше; показне: ти, то, таква, тај, 

ово; општу: свако; неодређене: неки, икакав, неко. 

    Бројеви су са малим бројем потврда, укупно три: општи: један; редни: други, 

први. 

     Прилози су потврђени свега са два примера: низбрдо, сутра ( поименичен), 

Предлошко - падежне конструкције. Предлошко – падежним конструкцијама се 

означавају прилошка значења; места, времена, циља, начина. 

    Значење места, као оно које има највише потврда у корпусу, налазимо у 

примерима као што су следећи: просијања на зградама (на + локатив), 

бомбардовања из ваздуха (из + генитив), покрет у мајчиној утроби (у + локатив). 

    Значење времена илуструјемо примером: мировањем после смрти (после + 

генитив). 

       Значење циља потвђујемо примером: тежња ка недостижном савршенству 

(ка + датив једнине). 

 

6.4. Синтаксичка функција модификатора 

    Конгруентних атрибута имамо 238 (67,23%), а падежних 84 (23,72%), односних 

атрибута имамо 31 (8,75%), неконгруентни атрибут 1 (0,28%). 

     Функцију конгруентних атрибута у највећем броју, као и уз друге именице,  

врше придеви као што показују и следећи примери: највећи и најсигурнији 

осветник, кратких и варљивих остварења, опасно осећање, стална тежња; 

заменице: своје бивше поступке, наших жеља, наше неразумевање, тим сазнањем, 

свака битка; бројеви: једно давање. 

      Падежне атрибуте смо разврстали на: падежне атрибуте с придевским 

значењем (поступак према ближњима), падежне атрибуте с прилошким значењем 

(покрета у мајчиној утроби), рекцијске атрибуте (мишљу о постојању смрти), 
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падежне атрибуте – објекатског значења (тражење савета), падежне атрибуте – 

субјекатског значења (трајност нашег постојања). 

   Прилошки неконгруентни атрибут (значење места) имамо у примеру: путовање 

низбрдо.    

    Оне које издвајамо због бројности у односу на исте атрибуте у другим 

поткорпусима су односни атрибути, којих имамо 31 попут примера: понижења 

које осећамо. 

  

6.5. Типови девербативних именица  

      

       Девербативне именице смо поделили према категоријалној припадности на:  

  Nomina actionis: поступак, утицај, жеља, остварење, притисак, умирање, 

неразумевање, колебање, заборав, давање, старење, занос, постојање, просијање, 

кликтај, веровање, патња, мишљење, неповерење, напрезање, представа, вајкање, 

догађај, понављање, ратовање, осећање, поштовање, борба, тежња, схватање, 

продужење, поштовање, ћутање, сажаљење, легање, испадање, прогањање, 

везивање, осећање, познавање, кукњава, мировање, промена, оправдање, кретање, 

опадање, пропињање, слутња, игра, расуђивање, објашњење, постојање, промена, 

значење, повратак, развитак, ширење, обавеза, одлука, чуђење, учешће, кретање, 

постојање, покрет, расипање, поређење, огорчење, усавршавање, осећање, 

понашање, искушење, почетак, кривица, трајање, усавршавање, постизавање, 

ћутање, подрхтавање, дављење, поступак, тежња, тражење, спуштање, 

пропадање, бежање, непостојање, напредовање, доживљај, оклевање, слутња, 

кајање, страдање, сазнање, наступање, избављење, обрачун, патња, дивљење, 

предвиђање, опстанак, резултат, поремећај, казна, огорчење, суд, посматрање, 

продужење, поштовање, схватање, промена, појава. Уз ове именице као 

модификаторе имамо: придеве, именице, именичке синтагме, заменице, бројеве, 

придевске синтагме, зависне реченице, поименичени прилог. Њихове синтаксичке 

функције су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, 

падежни атрибути с прилошким значењем, падежни атрибути – објекатског 
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значења, падежни атрибути – субјекатског значења, рекцијски атрибути, односни 

атрибути. 

       Резултативност имамо у примерима: жеља, мисао, остварење, потоп, 

утеха, питање, сазнање, битка, незнање, осмејак, причање, гунђање, негодовање, 

путовање, пад, решење, веровање, држање, предах, трајност, полет, жаљење, 

залет, избављење, бивствовање, живљење, развитак, критика, пораз, тежња,  

изглед,  савет, упут, дивљење, трзај, покрет, поступак, развитак, путовање и сл. 

Конституентске јединице модификатора уз ове именице су следеће: придеви, 

заменице, именичке синтагме, редни бројеви, зависне реченице, прилог. 

Синтаксичка функција модификатора ових именица је: конгруентни атрибут, 

падежни атрибути с придевским значењем, неконгруентни атрибут, односни 

атрибути, падежни атрибути с прилошким значењем (циљ). 

    Nomina agentis: господар, чувар, створитељ, гонилац, кривац, мученик, сведок, 

прогонитељ, житељ, истраживач. Уз ове именице смо као модификаторе 

евидентирали: придеве, бројеве, заменице, именице, именичке синтагме, односне 

реченице. Синтаксичке функције су им: конгруентни атрибути, падежни атрибути с 

придевским значењем, рекцијски атрибути, падежни атрибути – објекатског 

значења, падежни атрибути с прилошким значењем (места), односни атрибути. 

Немамо потврда изричних атрибута. 

       Nomina instrumenti: бројанице, играчка – уз њих као модификаторе имамо 

придеве и именицу са синтаксичким значењима конгруентних атрибута и падежног 

атрибута с придевским значењем. 

       Nomina loci: граница, насеље - уз ове именице модификатори су: придеви и 

именичка синтагма, а синтаксичка значења: конгруентни атрибути и падежни 

атрибути с прилошким значењем (место). 
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                                     VII. ДИСКУСИЈА_________________________ 

 

                                       

            Према једној од почетних хипотеза, модификатори  девербативних именица 

могу се јавити као следеће синтаксичке  јединице: реч, синтагма, зависна реченица. 

Анализом примера из наше грађе утврдили смо да се ова хипотеза показала тачном. 

Даље, претпоставили смо да се уз девербативне именице у улози модификатора 

јављају, као и уз друге именице: придеви, заменице, друге именице, бројеви, 

придевске и именичке  синтагме, предлошко – падежне конструкције, реченице. И 

ова претпоставка се показала тачном. Због глаголског порекла  девербативних 

именица требало је очекивати да ће се уз неке њихове категорије појавити и 

изразито глаголски модификатори, попут прилога. Истраживање је и ову 

претпоставку потврдило као тачну. Анализирали смо укупно 1159 примера. У 

оквиру њих, регистравали смо 1572 зависна члана – модификатора.  

      Из анализе примера дâ се уочити да је најфреквентнији падеж модификатора 

девербативних именица генитив. Њиме је исказано објекатско, субјекатско, многа 

придевска значења,  поједини рекцијски атрибути, значење места, времена, начина, 

узрока.  

    Објекатско и субјекатско значење, затим рекцијски атрибути, изрични атрибути, 

а потом и прилошка значења начина, узрока, средства,  типична су значења 

модификатора девербативних именица. 

 

7.1. Тип конституентске јединице 

        Према типу конституенске јединице и процентуално израженим показатељима 

добили смо следеће резултате: придева 620 (39,44%), именичких синтагми 331 

(21,05%), именица  308 (19,59%), заменица 193 (12,27%), зависних реченица 64 

(4,07%), бројева 18 (1,14%), придевских синтагми 16 (1,01%), прилога 2 (0,12%). 

Упоредном анализом поткорпуса имамо следеће показатеље: 
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      1.) Примери Блога Б92: евидентирали смо 309 модификатора уз девербативне 

именице. Према типу конституентске  јединице, фреквенција је следећа: придева 

има 114 (36,89%), именичких синтагми 82 (26,53%), именица 56 (18,12%), заменица 

39 (12,62%), зависних реченица 9 (2,91%), редних бројева 4 (1,29%), придевских 

синтагми 3 (0,97%), основних бројева 1(0,32%),  прилога: 1 (0,32%). 

 

     Придеве можемо поделити на описне, који су многобројнији, и присвојне. У 

групи  именица издвајају се, по бројности, заједничке, апстрактне, властите, pluralia 

tantum, збирне. Заменице се могу, уобичајено, поделити на именичке и придевске. 

Редни и основни бројеви су са мало потврда (укупно пет - с понављањима редног 

броја други). Прилози су потврђени само једним примером, то је прилог-

модификатор: одозго. Именица и именичких синтагми има укупно 138, и од тога 

већина представља предлошко – падежну конструкцију. Доминирају конструкције 

са генитивом. У примерима без предлога, највећу фреквенцију такође има генитив. 

Најважнија прилошка значења исказана предлошко – падежним конструкцијама су: 

начинска, месна, временска, и узрочна. Значење времена је најмногобројније. Мање 

фреквентна значења овог поткорпуса  су: значење узрока и социјативно значење. 

 

2.) Примери Е – новина: имамо 323 модификатора уз девербативне именице. Према 

типу јединице и лексичком језгру модификатора, анализа је показала следеће 

резултате: имамо 121 придева (37,46%), именичких синтагми 82 (25,38%) именица 

68 (21,05%), заменица 35 (10,83%), зависних реченица 8 (2,47%), бројева 1 (0,30 %), 

придевских синтагми 8 (2,47 %).  

    Придеве смо поделили на: опине, присвојне и придеве временског односа. 

Именице смо разврстали на: заједничке, властите, апстрактне. Заменице смо 

поделили на присвојне и показне. Имамо само једну потврду броја. Прилога у 

функцији модификатора у овом поткорпусу немамо 

    Предлошко – падежне конструкције смо поделили према значењу на: месно, 

временско, узрочно, значење циља. Најбројнија су значења места, а с мало потврда: 

значења циља и значења узрока. 
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 3.) Примери Пешчаника: имамо укупно 297 модификатора. Према броју 

заступљености конституентских јединица добили смо следеће показатеље: придева 

104 (35,01%), именичких синтагми 84 (28,28%), именица 67 (22,55%), заменица 22 

(7,40%), зависних реченица 14 (4,71 %), бројева 6 (2,02%). 

     Придеви су подељени на описне и присвојне. Именице су разврстане на: 

заједничке, властите, девербативне, градивне, апстрактне. Заменице смо поделили 

на присвојне, показне и одричне, а бројеве на: основне и редне (редни број други 

понавља се пет пута). Предлошко – падежне конструкције, с именицама и 

именичким синтагмама, поделили смо према значењу на: месно, временско, 

социјативно. Најбројније је значење места, а социјативно са најмање потврда.  

 

 4.) Примери Корпуса: у овом поткорпусу имамо 270 модификатора. Према типу 

конституенских јединица које врше њихову функцију, најбројнији су придеви: 124 

(45,92%), именица има 68 (25,18 %), именичких синтагми  49 (18,14%), заменице 22  

(8,14%),  бројева 4  (1, 48%), 2 зависне реченице (0,74%), придевска синтагма 1  (0, 

37%). 

    Придеве смо поделили на: описне, присвојне и придеве временског односа. 

Већина придева налазе се у облику позитива. Један придев је у облику 

компаратива, а осам је у облику суперлатива.  Заменице смо поделили на присвојне 

и неодређене. Имамо три потврде бројева.  Већина именица је у склопу предлошко 

– падежних  конструкција. Имамо потврда следећих значења: места, средства,  

намене. Доминирају конструкције са генитивом и акузативом.  

 

5.) Примери ,,Знакова поред пута“: имамо 354 модификатора девербативних 

именица. Показатељи фреквентности конституенских јединица су следећи: 157 

придева (44,35%), 75 заменица (21,18%), 34 именичких синтагми (9,60%), 49 

именица (13,84%),  31 зависна реченица (8,75%), 4 придевске синтагме (1,12%),  4 

придевске синтагме (1,12%), 2 броја (0,56 %), 1  прилога  (0,56%).     
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    Придеве смо разврстали на описне, присвојне, придеве месног значења, придеве 

временског односа.Заменице су разврстане на присвојне и показне. Имамо само три 

потвре бројева. Прилози су потврђени са два примера: низбрдо, сутра.  

    Предлошко – падежним конструкцијама означавају се прилошка значења: места, 

времена, циља. Значење места је најмногобројније, а с најмање потврда значења 

циља. 

       У сваком поткорпусу, исказано процентуално, највише је придева. У 

поткорпусима електронских медија придеве, по бројности, следе: именичке 

синтагме, а потом именице. Једино је у Корпусу редослед измењен: након 

најбројних придева следе именице, а потом именичке синтагме. У ,,Знаковима 

поред пута“ редослед је другачији: након најбројнијих придева, следе заменице, а 

потом именице. Придеви су најбројнији тип конституентских јединица 

модификатора анализираних девербативних именица, а како су они и 

најфреквентнија врста речи која може да врши функцију конгруентних атрибута, 

овај податак је компатабилан са чињеницом да су, гледано по синтаксичкој 

функцији, конгруентни атрибути с највише потврда наших ексцерпираних примера.  

      Утврдили смо да су према типу конституенских јединица у улози модификатора 

девербативних именица најфреквентнији  придеви, што је и очекивано, ако се има у 

виду Спенсеров (1990: 70)  став да се глагол модификује прилозима, а изведене 

именице, као и све друге именице, модификују придевима.10 По чињеници, да су од 

свих типова модификатора девербативних именица анализираних  у нашем 

корпусу, најфреквентнији придеви - оне (девербативне именице) се не разликују од 

других врста именица. Истовремено,  у првом делу Спенсерове тврдње, да се 

глаголи модификују прилозима, а уз девербативне именице евидентирали смо и  

прилоге као њихове модификаторе, проналазимо и очигледну везу са њиховим 

глаголским пореклом. Наводимо три примера прилога - модификатора из грађе: 

наређење одозго (Блог Б92), путовање низбрдо (,,Знакови поред пута“), бежање у 

Сутра (,,Знакови поред пута“). У прва два наведена примера прилозима месног 

значења модификују се именице: наређење и путовање. Трећи пример је нешто 

другачији. Прилог сутра поименичен је, и као такав употребљен у предлошко – 

                                                 
10 Наведено према: Б. Ковачевић: Глаголске именице у српском језику и герунд у енглеском, 2006.  
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падежној конструкцији: у + акузатив. Графемски облик, поименичени прилог 

написан великим словом, даје додатну нијансу значења овако изведеној именици, 

појачава њен значај као када се нпр. именице: Љубав, Истина, Слобода, Човек и сл. 

напишу овако - великим словом.  

       Тврдње о прилозима у функцији атрибута, према навођењима М. Зника (1983: 

194), донедавно су изазивале чуђење иако је било радова у којима се помињала и та 

могућност. Б. Станковић (1986: 63) пише: ,,Позицију зависне компоненте у 

атрибутској функцији може заузимати придевска реч, именица у зависном 

падежу без предлога и с предлогом и непромењива реч. Синтагматска веза се 

заснива на слагању /тип: нова кућа/...., супстативној рекцији /мотор нове 

конструкције, цветњак пред кућом/... и прикључењу /помало формалист/.“11 

    Именичке синтагме, као друге по бројности, имамо у примерима Блога Б92, Е –

новина и Пешчаника – који припадају аналитичком публицистичком поджанру. У 

Корпусу су друге по бројности именице, а у ,,Знаковима поред пута“ заменице. И 

ово објашњавамо стилском припадношћу: у књижевном тексту имамо највише 

примера са неколико атрибута у препозицији, а да би се избегло нагомилавање 

истоврсних атрибута, писац користи све могућности богатства језика. Што се тиче 

Корпуса, који припада поджанру дневне штампе, и као такав има карактеристику  

кратке и јасне информативности, именице, а не именичке синтагме, друге су по 

бројности.  

  

7.2.Синтаксичка функција модификатора 

      Према синтаксичкој функцији модификатора статистика је показала следеће 

резултате: конгруентних атрибута имамо 856 (54,45%), а падежних 627 (39,88%), 

односних и изричних атрибута 64 (4,07%), 2 (0,12%) атрибутива, 2 неконгруентна 

прилошка атрибута (0,12%), 2 (не)конгруентна (препозициона) атрибута (0,12%). 

     Однос конгруентних и падежних атрибута у нашем истраживању је: 856 према 

627, у корист конгруентних атрибута. Иако је конгруентних атрибута више, 

квантитативна разлика није толико велика с обзиром на број анализираних 

примера, а и на чињеницу да неретко уз одређену девербативну именицу имамо и 

                                                 
11 Наведено према: M. Znika: Jedan pogled na ,,sročne“ i nesročne“ atribute, 1983. str. 194. 
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предмодификатор и постмодификатор. Овај безмало уједначен однос, повезујемо са 

тврдњом М. Ковачевића (1982: 81 -92) да је  фреквенција синтагми са падежним 

атрибутима већа у 20. него у 19. веку. Констатација М. Ковачевића односи се на 

књижевни језик. Ипак, да се тендеција уједначавања повећава, и то не само у 

књижевном језику,  указују и резултати овог рада.  

     О падежним атрибутима М. Зника (1983: 198) каже: ,,Њихова чистота у 

стандардном језику зависи од врсте стила.“ Ми нисмо анализирали примере свих 

функционалних стилова да бисмо таквом анализом могли дати увид у 

функционалну дистинкцију. Нашим корпусом могуће је направити једино паралелу 

између публицистичког и књижевноуметничког стила, и то само условну, јер наша 

два поткорпуса нису уједначеног броја примера, а књижевноуметнички стил 

заступљен је само примерима из једног дèла,  једног аутора. Али, ни наш поткорпус 

из електронских медија не припада истом подстилу - онако како их разлучује Б. 

Тошовић (1988: 82): ,,Велики број жанрова налазимо у публицистичком 

функционалном стилу, прије свега, у новинарском стилу, у коме се они 

разврставају у три основна поджанра: а) информативни (новинарски чланак, 

краћа информација, преглед писања штампе, саопштење, интервју, извјештај и 

сл.), б) аналитички (уводник, коментар, осврт, критички чланак, приказ, рецензија 

итд.), в) књижевнопублицистички (репотража, фељтон, памфлет и др.). Према 

овој подели анализирани примери Корпуса припадају информативном поджанру, а 

примери Блога Б92, Е – новина и Пешчаника - аналитичком. Примери из Корпуса, 

припадају дискурсу дневне штампе и условљени су специфичностима система овог 

поджанра: потребом за брзом, јасном и кратком информацијом. Отуда у примерима 

из Корпуса углавном имамо или само један конгруентни атрибут или један 

конгруентни + један падежни атрибут. Конјукцијских низова готово да нема. Исто 

тако, и из истих разлога, немамо ни један изрични атрибут, а само два односна 

атрибута. Дневну штампу (Корпус) као поджанр карактерише кондезована 

информација која има за циљ да својом кратком и јасном информативношћу 

привуче читаочеву пажњу. Развијеније синтагматске јединице не би одговарале 

основним специфичностима овог поджанра. Овим карактеристикама овај 

поткорпус разликује се од од осталих поткорпуса електронских медија. 
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    Примери Блога Б92, Е – новина и Пешчаника развијеношћу синтагматских 

структура сличнији су репрезенту кљижевног језика, иако међу њима има извесних 

диференцијалних црта које би се пре могле приписати особеностима поетског 

језика И. Андрића него дистинктивном цртом на релацији публицистички стил : 

књижевноуметнички стил, односно, дистинкцијом модификатора девербативних 

именица из поткорпуса електронских медија у односу на модификаторе 

девербативних именица из књижевног поткорпуса. 

    У следећем потпоглављу сагледаћемо анализиране модификаторе у функцији 

конгруентних атрибута. 

 

     7.2.1. Конгруентни атрибути 

 

           Функцију конгруентних атрибута врше придевске јединице: придеви, 

придевске синтагме, придевске заменице и редни бројеви. Међу побројаним 

јединицама које имају службу конгруентних атрибута, најфреквентнији су придеви. 

Придеви спадају у групу променљивих, несамосталних речи. 

      Очекивано, према једној од наших почетних хипотеза, као и уз друге именице, 

по типу модификатора, као најфреквентнији у сваком од пет поткорпуса, 

преовлађују описни придеви. По овој својој карактеристици, да уза се, понајчешће 

вежу придеве или неку другу придевску реч, девербативне именице се не разликују 

од именица другачијег значења или порекла. Конгруентни атрибути по 

дефиницији, конгруирају са именицом у роду, броју, падежу.  

   У поткорпусу Блога Б92 конгруентних атрибута има 49,83%,  у поткорпусу   Е – 

новина има их 53,25%, у поткорпусу Пешчаника 48,48 %, У Корпусу 54,81%, а у 

,,Знаковима поред пута“ 67,23%%.  Међу примерима електронских медија Корпус 

има највећи постотак конгруентних атрибута, а ,,Знакови поред пута“ 

процентуално највише у односу на све ексцерпиране примере. Остали поткорпуси 

су углавном процентуално уједначени. Разлог за  већи број конгруентних атрибута 

у Корпусу требало би потражити у поджанровској припадности ових примера, које 

карактерише, како смо већ напоменули потреба за брзом,  јасном и кратком 

инфомацијом. Анализирани примери овог поткорпуса понајчешће имају само један 
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модификатор и то управо конгруентни атрибут.. Разлог за процентуално највећи 

број ове врсте модификатора у ,,Знаковима поред пута“ такође би требало 

потражити  како у жанровској припадности примера, тако и у већ поменутој 

разуђености Андрићевих реченица, јер у овим примерима конгруентне атрибуте 

често налазимо у конјукцијском низу.  

      Семантичко  конкретизовање именице условљено је управо модификатором,  

јер он даје именици конкретну, одређену нијансу значења. Тако нпр. следећи 

модификатори недвосмислено сврставају целе синтагме у политички дискурс: 

политички, владарски, невладин, полицијски, међунационални. Т. Прћић (1997:  29) 

разликује намеравано од протумаченог значења. Намеравано је оно које енкодер 

има намеру да пренесе, а протумачено оно које декодер успе да протумачи. 

Намеравано значење би, према скали прозирности коју аутор наводи, било оно које 

је семантички прозирно и предвидљиво, очекивано. Односно, оно које се налази у 

семантичком пољу именице (у нашем случају девербативне) као могући 

модификатор конкретизације дате именице. Већина анализираних примера је 

оваква, нпр.: развојне путање, њихово постојање, добро понашање, гледање 

филмова, нова питања, хедонистички образац живљења, једноставно одбацивање, 

жестока борба, физичко кажњавање, сурово кажњавање, истакнути борац, добра 

игра, слагање боја, познанство из детињства, потпуно укидање, самостални 

метод учења, критичко мишљење, општи потоп, продужење живота  и др. Као 

илустрацују непредвидљивог, екстерног обележја наводимо пример: највећи и 

најсигурнији осветник. Уз девербативну именицу осветник очекивани маркер, 

модификатор, био би онај који има негативну квалификацију којом би се истакла 

природа осветника нпр. крволочан, страшан, неумољив. Ми овде, насупрот 

очекиваним модификаторима, имамо: највећи и најсигурнији чиме они додатно, 

иако неочекивано, квалификују именицу осветник, декодирајући је као онога који 

се не може избећи – јер је сигуран у својој накани, он је онај који не одустаје од 

освете – што га чини највећим. У примеру кратка варљива остварења која 

заклањају видик уз девербативну именицу остварења очекивани модификатори би 

били неки од следећих: велико, успешно, које даје нови полет, које доноси 

испуњење, задовољство и сл. Међутим, модификаторима кратко, варљиво, које 
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заклања видик указује се на његов привид, кратковекост, заслепљујуће дејство. 

Исто тако у примерима у којима налазимо модификаторе с негативном 

конотацијом нпр: паранаучни, стереотипни, псеудопоетичан, нетачан, немио, зао, 

наопак, сраман и сл. управо су модификатори ти, који преносе негативну 

конотацију  на девербативну именицу коју означавају. 

    При разврставању придева у функцији конгруентних атрибута  користили смо 

поделу Јахић, Халиловић, Палић (2000: 399) и груписали их  у четири подврсте: 

квалитативне, квантитативне, посесивне и референцијалне атрибуте. 

    Функцију квалитативних атрибута врше описни придеви, који су, као што смо 

већ напоменули,  и најфреквентнији. Најчешће, њима је означена  позитивна 

особина појма означеног девербативном именицом нпр. сигуран, породичан, 

подобан, аргументован, стваран, естески (Блог Б92 ); отмен, отворен, главни, 

активан, млад, стилски (Е - новине); популаран, сталан, побољшан, нов, значајан, 

слободан (Пешчаник); истакнут, славан, неуморан, наградни, сјајан, чувен 

(Корпус); срећан, сталан, изузетан, оправдан, блажен, јасан (,,Знакови поред 

пута“), мада, у мањем броју, има и оних којима се означава негативна или 

непожељна особина. Илустрације ради набрајамо по три таква примера из сваког 

поткорпуса: очајнички, болан, неправилан (Блог Б92); прост, присилан, 

псеудопоетски (Е – новине); забрињавајући, разоран, привидан (Пешчаник); 

срушен, фуриозан, љут (Корпус); несигуран, стравичан, неуспешан (,,Знакови 

поред пута“).  

            Описних придева - модификатора девербативних именица са функцијом 

квалитативних атрибута имамо са највише потврда у раду. Наводимо део сваког 

од поткорпуса са таквим примерима: Блог Б92: оправдано питање, обимни радови, 

безусловно одлагање, једини изузетак, додатни притисак, поклоњена играчка, 

снажна порука, додатна подршка, вековно трајање,  различита интересовања, 

подобни купац, научни развој, успешно пензионисање, огромна незапосленост, 

различити догађаји, стварно унапређење, суштинско питање, бројна питања, 

поетске импликације; Е – новине: последње предавање, материјална производња, 

паранаучни закључак, нормативно регулисање, традиционално понављање, 

премијерни наступ, отмено држање, незадовољни наследници, концептуалне 
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заводнице, талентована ученица, незадрживи успон, обавезно образовање, 

романтична прича, упорно вежбање, чаробни напитак, штедни улог, последња 

одбрана, немио догађај, дубоко неслагање, реалистична прича, топли поглед, 

наопаки покушај; Пешчаник: финална потрошња, јавна потрошња, спољна размена, 

развојне путање, граничне блокаде, добро понашање, популарна схватања, 

тржишно надметање, привидно разрешење, хедонистичко живљење, укорењено 

уверење, неформално објашњење, четворогодишње мировање, једноставно 

одбацивање, забрињавајуће оцене, годишњи извештај, случајна расподела, 

инфраструктурна улагања,  значајна одступања, бесповратна помоћ, пријатељска 

утакмица; Корпус: ватрена борба, важна борба, велика борба, заједничка борба, 

жестока борба, права борба, предизборна борба, еколошка борба, енергична борба, 

неопходна борба, непрестана борба, љута борба, храбри борац, познати борац, 

доказани борац, истакнути борац, фер борац, истрајан борац, моћан борац, 

некадашњи борац, непоколебљив борац, неустрашив борац, омиљен борац, 

убедљиви борац, стваралачка игра, добра игра, фуриозна игра, изванредна игра, 

лепршава игра, луда игра, наградна игра, најбоља игра, велика игра, аутоматска 

игра, добар играч, најбољи играч, некадашњи играч, оштар играч, даровити играч, 

најефикаснији играч, најкориснији играч, најуспешнији играч; ,,Знакови поред 

пута“: највећи осветник, најсигурнији осветник, силан притисак, равномеран 

притисак, истовремени притисак, кратка остварења, варљива остварења, последњи 

траг, физичке патње, погрешне представе, опасно осећање, упорно прогањање, 

невини кривци, друштвене промене, стравично чуђење, морално огорчење, чудно 

осећање, нестварне кривице, незаслужена казна, тешко осећање, основно 

поштовање, недоследно веровање,  јасно сазнање, духовно бивствовање. 

     Понекад, када је реч о непромењивим придевима, а таквих има и у српском 

језику, имамо потврда  и непотпуне конгруенције. ,,Непотпуна конгруенција 

постоји онда када зависни члан није у свему категоријално усклађен са управним 

делом. У српском језику је ретка непотпуна конгруенција у именичкој синтагми“ 

(Пипер, Клајн: 266). Примери непотпуне конгруенције односе се пре свега на 

придеве-модификаторе страног порекла. Такви су следећи примери: фер игра, 

бруто улагања, супер занимање. Ове примере смо у раду синтаксички уврстили у 
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(не)конгруентне атрибуте, с oбзиром на чињеницу да су у питању придеви страног 

порекла који не подлежу правилима конгруенције српског језика. 

     Квантитативним атрибутима се садржај девербативне именице одређује по 

броју, количини, а то су промењиви бројеви.  Промењивих бројева, имамо  са 

далеко мањим бројем потврда у односу на горе поменуте описне придеве: једног 

италијанског произвођача кацига,  једна фотографска радња, једна реалистичка 

прича, један борац,  један играч, један напад, четири године. Међутим, немају сви 

ови наведени примери значење квантитативности. Тако у примеру једног 

италијанског произвођача, број  један не означава количину, него је број преузео 

значење неодређене заменице неко, тако се синтагме једног италијанског 

произвођача и неког италијанског произвођача, семантички делимично поклапају, 

те би се могле посматрати синонимно. Истоветна замена броја неодређеном 

заменицом могла би се применити и у примерима: једна фотографска радња, једна 

реалистичка прича, један борац,  један играч, један напад.  

      У функцији посесивних атрибута налазимо присвојне придеве и присвојне 

заменице. Обе подврсте речи налазимо у сваком од поткорпуса. У примерима са 

Блога Б92 тако, нпр. налазимо: средњошколски, људски, војнички, немачки, 

европски и др. а присвојне заменице у примерима као што су: своју границу, наша 

осећања, своје постојање и сл. У примерима Е – новина: српски, Савин, 

југословенски, наш, Ваш, своје. Примери са Пешчаника: блискоисточни, дунавски, 

Милановићев, њихов, њен, свој. У Корпусу: митровачка, олимпијско, Манакова, 

свој, његов, њихово. У ,,Знаковима поред пута“: људски, источњачки, рајски, свој, 

њихов, моје, наше.  

    Функцију референцијалних атрибута врше показне заменице, неодређене 

заменице, редни бројеви. Неколики примери којима то потрђујемо су: то трајање, 

први окрет, неко метанисање (Блог Б92); то, ово, та, неколико, без потврде редних 

бројева (Е – новине); такав, ова, овај, други (Пешчаник); овај, ово (једини примери 

Корпуса); ти, то, други (,,Знакови поред пута“). 

 Веза модификатора - атрибута са именицом може бити слабија или јача, у 

зависности од редоследа у атрибутском низу. Издвајају се примери у којима:  
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а) само један модификатор у функцији конгруентног атрибута стоји непосредно 

испред именице нпр. ментално уравнотежавање, дисциплински поступак, удаљено 

насеље, потпуно укидање. Овакви примери су најмногобројнији,  и 

б) модификатори (атрибути) који припадају конјукцијском атрибутском низу: наша 

ратна победа, досадашњим најновијим предложеним изменама, загарантована 

додатна подршка, тројно основно школовање, наше средњошколско летње 

метанисање. 

      Уобичајено место конгруентног атрибута је испред именице, али не и нужно. У 

корпусу имамо и примера инверзије конгруентног атрибута: вежбанке плаве, 

питање потпуно оравдано, казна неправедна, привиђења погрешна или, Андрићев 

пример: сваког личног моралног усавршавања страшног и немилосрдног (са три 

премодификатора и два постмодификатора, иако свих пет врше функцију 

конгруентних атрибута). Он дакле, не мора обавезно бити испред именице коју 

модификује. Ћорац (1974: 115) такве атрибуте, који стоје после именице, означава 

као постпонирани атрибут. Инверзирани атрибут добија тако експресивну вредност 

и више се тиче стила писања. 

     Примери из књижевног језика имају више потврда конјукцијских низова од 

примера из електронских медија. Најрепрезентативнији је у том смислу, већ 

поменут Андрићев пример: сваког личног моралног усавршавања страшног и 

немилосрдног (Андрић: 107) у коме налазимо пет конгруентних атрибута, два су 

инверзирана из стилских разлога; и други, такође Андрићев пример: свима нашим 

знаним и незнаним, видљивим или невидљивим прогонитељима – у коме налазимо 

шест напоредних конгруентних атрибута у конјукцијском низу . 

     У оквиру конјукцијског низа уочљиво је да је веза модификатора са именицом 

чвршћа и прецизнија што је он ближи именици. Ако то посматрамо на примеру: 

досадашњим најновијим предложеним изменама, најважнију информацију 

добијамо управо модификатором предложеним изменама, потом најновијим, а с 

најмање информативне актуелности има најудаљенији модификатор: досадашњи. 
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7.2.2. Падежни  атрибути 

 

      Падежни атрибути се јављају у свим зависним падежима, у падежном или 

предлошко – падежном облику. Разврстали смо их на: падежне атрибуте с 

придевским значењем (заборав са надом), падежне атрибуте с прилошким 

значењем (остајање у месту), рекцијске атрибуте (тежњи за успоном), падежне 

атрибуте – објекатског значења (одузимање људског живота), падежне атрибуте – 

субјекатског значења (поглед људских очију). Падежни атрибути с прилошким 

значењем могу се даље делити на следећа значења: места, времена, узрока, намере, 

начина, социјативно,  средства, циља. 

     Процентуално исказани падежни атрибути по поткорпусима изгледају овако: 

Блог Б92 46,60%, Е – новине 44,27 %, Пешчаник 46,80%, Корпус 43,33%, ,,Знакови 

поред пута“ 23,72%. Уочили смо да су примери електронских медија процентуално 

уједначени, за разлику од књижевног текста. У ,,Знаковима поред пута“ имамо 

мање падежних атрибута, а више конгруентних.  

     За наше истраживање, а у складу са постављеним циљевима, изузетно су 

интересантни управо примери модификатора с функцијом падежних атрибута с 

прилошким значењем, затим они са објекатским и субјекатским значењима, и 

рекцијски атрибути. Када је нпр. реч о  атрибутима с прилошким значењем и 

њиховим модификовањем девербативних именица, насупрот онима који 

модификују именице другачијег значења, постоје извесне разлике у вези са 

могућношћу њиховог везивање за одређена прилошка значења. Наиме,  уз именице 

које имају конкретно/предметно значење као нпр. столица у кухињи елидирањем 

реченице: Столица је у кухињи добијена је ендоцентрична синтагма са 

постмодификатором. Код девербативних именица, а пре свега оних из категорије 

Nomina actionis, није дошло до елидирања реченичне структуре него до 

номинализације самог глагола (лексичко – синтаксичка деривација) М. Ковачевић 

(1992: 2). Ово појашњава чињеницу о способности девербативних именица  да уза 

се вежу изразито глаголске модификаторе као што су прилози или модификаторе с 

изразито прилошким значењима: начинско, узрочно, значење средства. Ово постаје 
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уочљивије уколико имамо у виду да  прилоге повезујемо с њиховим латинским 

етимолошким значењем: ad – verbum (уз – глагол).  

     Примери електронских медија имају нешто више модификатора у функцији 

падежних атрибута с прилошким значењем у односу  на примере из Андрићевих 

,,Знакова поред пута“: Блог Б92 (9,93%), Е – новине (5,65%),  Пешчаник (5,62%), 

Корпус (5,41%), ,,Знакови поред пута (2,82%). Овде би, као једно од могућих 

објашњења било, да је та разлика  процентуално најмање заступљености падежних 

атрибута с прилошким значењем у књижевном тексту у односу на примере 

електронских медија надомештена знатно већим бројем односних атрибута у овом 

поткорпусу. 

     

 

7.2.2.1. Падежни атрибути објекатског и субјекатског значења 

 

      М. Омеровић (2008: 72) указује да падежни атрибути настају деловањем језичке 

економије. Ово се пре свега, односи на атрибуте објекатског и субјекатског 

значења. Конституентска  јединица у посесивном генитиву има два могућа 

значења: субјекатско и објекатско. Субјекатско је могуће трансформисати у 

реченицу: певање птица – птице певају, а објекатско није: гледање телевизије.  

       Ж. Станојчић, Љ. Поповић (2011; 292): ,,Две посебне врсте присвојног 

генитива су тзв. субјекатски и објекатски генитив. Оба ова генитива се 

употребљавају у атрибутској функцији уз именице најчешће (подвукла Л.Н. Ч) 

изведене од глагола. Исту поделу налазимо и код М. Ковачевића (1992: 4): 

неконгруентни атрибут – субјекатског значења, настао је номинализацијом 

субјекатско-предикатске везе као у примеру: вика деце, и неконгруентни атрибут – 

објекатског значења, настао је номинализацијом објекатских синтагми као у 

примеру: кречење собе.  

        Модификатори у функцији падежних атрибута објекатског значења настали  

су, речено је већ,  номинализацијом објекатских синтагми. Ове синтагме с 

девербативним именицама као управним члановима могуће је трансформисати у 
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реченицу на следећи начин: x (он, неко) ради нешто. Ово ћемо приказати путем 

навођења неких од ексцерпираних примера ове врсте модификатора из наше грађе: 

     а) примери Блога Б92: обогаћивање културних добара → x (он, неко) обогаћује 

културна добра (пр. 8.), заштита угрожених птица на Хавајима → x (он, неко) 

штити угрожене птице на Хавајима (пр.105.-2), осећај топлине → x (он, неко) осећа 

топлину (пр.120.), повећање узгоја → x (он, неко) повећава узгој (пр. 136.), 

подизање воћњака → x (он, неко) подиже воћњак (пр.147.), оснивање странке → x 

(он, неко) оснива странку (пр. 151.), илустровање података → x (он, неко) 

илуструје податке (пр. 169.), наоружавање народа → x (он, неко) наоружава народ 

(пр. 170.), укидање војног рока → x (он, неко) укида војни рок (пр. 174.), стварање 

друштва → x (он, неко) ствара друштво (пр. 181.), оснивање ваневропског покрета 

→ x (он, неко) оснива ваневропски покрет (пр. 200.), стезање каиша → x (он, неко) 

стеже каиш (пр. 205.), унапређење нормативног оквира → x (он, неко) унапређује 

нормативни оквир (пр. 210.); 

       б)примери Е – новина: препричавање енциклопедијских података о 

досељавању старих Словена→ x (он, неко) препричава енциклопедијске податке о 

досељавању старих Словена (пр. 1.-1), свирање клавира → x (он, неко) свира 

клавир (пр. 31.), склапање мировних уговора → x (он, неко) склапа мировне уговоре 

(пр. 40.), укидање забране → x (он, неко) укида забрану (пр.59.), спровођење 

коренитих реформи у области судства → x (он, неко) спроводи корените реформе 

у области судства (пр. 66.), скупљање прашине → x (он, неко) скупља прашину (пр. 

104.), пуњење касице → x (он, неко) пуни касицу (пр. 110.), стварање тржишта за 

британске издаваче → x (он, неко) ствара тржиште за британске издаваче (пр. 130.-

1), бомбардовање Срба → x (он, неко) бомбардује Србе (пр. 136.), отимање 

националних добара → x (он, неко) отима национална добра (пр. 140.), читање 

рукописа → x (он, неко) чита рукопис (пр. 153.), грађењу главног лика → x (он, 

неко) гради главни лик (пр. 163.), губитак времена → x (он, неко) губи време (пр. 

175.);  

       в) примери ,,Пешчаника“: прислушкивање афера → x (он, неко) прислушкује 

афере (пр. 12.), очување културне и научне баштине → x (он, неко) чува културну 
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и научну баштину (пр. 22.), уклањање жељезничких пруга → x (он, неко) уклања 

жељезничке пруге (пр. 41.), отварање приступних преговора → x (он, неко) отвара 

приступне преговоре (пр. 48.), гледање филмова → x (он, неко) гледа филмове (пр. 

63.), продаја играчака → x (он, неко) продаје играчке (пр. 66.), читања текстова → 

x (он, неко) чита текстове (пр. 86.), откривање Поглавља 35 → x (он, неко) открива 

Поглавље 35 (пр. 88.), добијања Нобелове награде → x (он, неко) добија Нобелову 

награду (пр. 97.-2), усвајање Акционог плана → x (он, неко) усваја Акциони план 

(пр. 162.), увођење система → x (он, неко) уводи систем (пр. 171.), доношење 

закона → x (он, неко) доноси закон (пр. 173.), подизање пољуљаног рејтинга → x 

(он, неко) подиже пољуљани рејтинг (пр. 198.); 

      г) примери Корпуса: кажњавање криваца → x (он, неко) кажњава кривце (пр.7.), 

кажњавање починилаца → x (он, неко) кажњава починиоце (пр. 8.), очување бића 

српског народа → x (он, неко) чува биће српског народа (пр. 45.-2), играч утакмице 

→ x (он, неко) игра утакмицу (пр. 141.), играч билијара → x (он, неко) игра билијар 

(пр. 151.), играч меча → x (он, неко) игра меч (пр. 153.), играч шампионата → x 

(он, неко) игра шампионат (пр. 154.), играч првенства → x (он, неко) игра 

првенство (пр. 155.), играч турнира → x (он, неко) игра турнир (пр. 175.), играч 

меча → x (он, неко) игра меч (пр. 177.); 

        д) примери из ,,Знакова поред пута“: остварење апсолутне правде на земљи → 

x (он, неко) остварује апсолутну правду на земљи (пр.6.), чувар брата свога → x 

(он, неко) чува брата свог (пр. 12.),  осећање сопственог савршенства → x (он, 

неко) осећа сопствено савршенство (пр. 41.), схватање живота → x (он, неко) 

схвата живот (пр. 45.), продужење живота → x (он, неко) продужава живот (пр. 

46.), осећање кривице → x (он, неко) осећа кривицу (пр. 54.), познавање природних 

закона → x (он, неко) познаје природне законе (пр. 65.), расипања снага → x (он, 

неко) расипа снагу (пр. 104.), осећање нестварне кривице → x (он, неко) осећа 

нестварну кривицу (пр. 114.-2), тражење савета → x (он, неко) тражи савет (пр. 

126.), осећање гађења → x (он, неко) осећа гађење (пр.149.-3), осећање огорчења → 

x (он, неко) осећа огорчење (пр. 149.-4), продужење живота → x (он, неко) 

продужава живот (пр. 168.), осећање страха → x (он, неко) осећа страх (пр. 173.). 
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      Уз девербативне именице из категорија Nomina actionis, Nomina agentis и, ређе, 

уз Nomina instrumenti и Nomina loci могу стајати модификатори са функцијом 

падежног атрибута – објекатског значења. Тип модификатора и његова 

конституентки облик је именица или именичка синтагма у посесивном генитиву 

без предлога. У неколико примера, оних код којих је модификатором означено 

живо биће,  могућа је двострука интерпретација пр. 136. из Е – новина: 

бомбардовање Срба, могуће је трансформисати и неко бомбардује Србе али, и 

Срби бомбардују. Исто такву двоструку могућност трансфомације имају и следећи 

примери  Пешчаника: пр. 58.-1: смењивање појединаца (може: неко смењује 

појединце и(ли) појединци смењују), пр. 77. очекивање нових гледалаца (може: 

неко очекује нове гледаоце и(ли) нови гледаоци очекују), пр.155. избор судија (неко 

бира судије и(ли) судије бирају). Овакав је и 8. пример Корпуса: кажњавање 

криваца (неко кажњава кривце и(ли) кривци кажњавају). У раду смо се определили 

за објекатско значење, јер смо имали увид у реченичне контексте којима ове 

синтагме припадају.  

   Падежни атрибут – субјекатског значења, настао је  номинализацијом 

субјекатско-предикатске везе. На ексцерпираним примерима које наводимо 

указујемо на процес номинализације.  

      Следе примери:  

а) Блога Б92: уверавања представника власти → представник власти уверава (пр. 

10.-1), пажња ученика → ученик пази (пр. 14), одобрење Лисабона → Лисабон 

одобрава (пр. 26.), молбе неких утицајних људи → неки утицајни људи моле (пр. 

54.), подршка Британије → Британија подржава (пр. 62.), постојање социјалних 

мањина → социјалне мањине постоје (пр. 87.), почетак авантуре → авантура 

почиње (пр. 88.), рад школе → школа ради (пр. 98.), настанак насеља → насеље 

настаје (пр. 167.), покрет младих људи → млади људи покрећу (пр. 198). 

 б) примери Е – новина: предавање покојног Деретића → покојни Деретић предаје 

(пр. 18.), мржња наших очева → наши очеви мрзе (пр. 22.), подршка војске → 

војска подржава (пр. 62.), згражавање поданика → поданици се згражавају (пр. 70.), 

постојање царства мрачних сила → мрачне силе постоје (пр. 94.-2), удружење 
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лопова → лопови се удружују (пр. 116.), кључање јуначке крви → јуначка крв 

кључа (пр. 117.), трабуњање извесне Јелене Радојковић → извесна Јелена 

Радојковић трабуња (пр. 125.), састанак српских војника → српски војници се 

састају (пр. 177.), помоћ мафијаша из Вијести → мафијаши из Вијести помажу (пр. 

185.); 

  в) примери са Пешчаника: потрошња домаћинстава → домаћинства троше (пр. 

6.), постојање дипломатских односа ове две земље → дипломатски односи ове две 

земље постоје (пр. 57.), пад продаје кокица → продаја кокица пада (пр. 64.), одлука 

надлежног органа → надлежни орган одлучује (пр. 109.), сукоб међу женама → 

жене се сукобиле (пр. 118.), извештај ЕК→ ЕК извештава (пр. 142.), напредак 

Србије → Србија напредује (пр. 143.), охрабрење функционера ЕУ → функционери 

ЕУ охрабрују (пр. 146.), сарадња између власти и организација цивилног друштва 

→ власт и цивилно друштво сарађују (пр. 175.), цурење информација → 

информације цуре (пр. 178.), предлог Србије → Србија предлаже (пр. 191.), сукоб 

између муслимана и француске полиције → муслимани и француска полиција су се 

сукобили (пр. 219.);  

 г) примери Корпуса: борба радника → радници се боре (пр. 18.), борба нашег 

народа → наш народ се бори (пр. 22.), игра будале → будала игра (пр. 106.), игра 

Пољака → Пољаци играју (пр. 115.), игра речи → речи играју (пр. 117.), игра наше 

селекције →  наша селекција игра (пр. 121.), игра нашег тима → наш тим игра 

(пр.123.), игра нашег везног реда  → наш везни ред игра (пр.124.), игра наше 

селекције → наша селекција игра (пр. 126.), игра комплетног тима → комплетан 

тим игра (пр.134.), игра живота → живот игра (пр.138.); 

 д) примери ,,Знакова поред пута“: гунђање старца → старац гунђа (пр.76.), 

негодовање новорођенчета → новорођенче негодује (пр. 77.-1), значење путева → 

путеви значе (пр. 91.), поглед људских очију → људске очи гледају (пр. 97.), 

наступање старења → старење наступа (пр. 147.), постојању кривице → кривица 

постоји (пр. 154.-2), трајност нашег постојања →  наше постојање траје (пр. 190.), 

притиску простора → простор притиска (пр. 203.), постојању смрти →  смрт 

постоји (пр. 211.-2). 
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      Модификатори девербативних именица у функцији падежних атрибута 

субјекатског значења исказани су или именицом или именичком синтагмом (имамо 

и два примера поименичавања: пример бр.39 Е – новина: трка неравноправних, и 

пример бр.1 Блога Б92: препричавање истих)  у посесивном генитиву. 

    Девербативне именице, као управни чланови ових синтагми, припадају 

категоријама Nomina actionis или Nomina agentis. Сви модификатори се налазе у 

посесивном генитиву, осим три изузетка са сајта Пешчаника: пример бр.118: сукоб 

међу женама, пример бр.175. сарадња између власти и цивилног друштва и пример 

бр.219. сукоб између муслимана и француске полиције. Овде придодајемо и пример: 

борба између нових и старих (пр. 11. Е - новине). У три од четири наведена 

примера имамо предлог између + генитив као конституентски облик модификатора, 

а једино у примеру бр. 118. имамо конституентски облик међу + инструментал.  

 

 7.2.2.2. Рекцијски атрибути 

 

       Ови атрибути показују са чиме је повезано релационо значење девербативне 

именице.  Падеж и предлошко – падежна конструкција рекцијског атрибута  зависи 

од рекције именице.  Када је реч о врстама речи на које рекција (уопштено) може да 

се односи, то су: глаголи, именице, придеви. Именице с рекцијским атрибутима 

углавном су мотивисане глаголом, тако да се рекција девербативних именица  

поклапа са њиховим мотивним глаголом нпр. шутање некога = шутати некога, 

чување некога = чувати некога, пристајање на нешто = пристати на нешто.  

     Ово бисмо могли довести у везу са Белићевим становиштем (1941: 24) где 

говорећи о инфинитиву каже да је и сам по пореклу именица и да као такав има 

самосталност управо зато што је именица. А на другом месту (1941: 87) аутор 

додаје да глаголска именица јесте самостално употребљени облик глаголског 

безвременског партиципа. Ово Белићево становиште олакшава анализу примера у 

којима су модификатори са функцијом рекцијских атрибута. Рекцијске атрибуте 

као модификаторе девербативних именица повезујемо са пореклом (глаголским) 

ових именица. Рекција мотивних глагола еквивалентна је рекцији изведених 

именица. Илустрације ради, а пре детаљније анализе примера из грађе наводимо  
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неколике примере: осећање у вези са тим = осећати у вези са тим, знање о љубави 

= знати (нешто) о љубави, знања из историје и других грана културе = знати 

(нешто) из историје и других грана културе, борба између нових и старих = борити 

(се) између нових и старих, предавања о узбудљивом животу = предавати о 

узбудљивом животу, борба са демонским силама = борити се са демонским силама, 

поука о борби = поучити о борби, бежање од људи = бежати од људи, борби за 

Косово = ботити се за (нешто) Косово итд.  

       Доминантни предлошко – падежни облик рекцијских атрибута које смо 

анализирали је: за + акузатив (за некога/нешто). Наводимо потврде из грађе:  

  изборима за градску власт (пр. 72. Блог Б92),  илустрација за нешто(пр. 157. Блог 

Б92), дозволу за рад (пр. 34. Е – новине), оптужбу за издају земље (пр. 75. Е –

новине), хвале за актуелно политичко руководство (пр. 187. Пешчаник),  борба за 

медијски простор (пр. 12. Корпус), борба за власт (пр. 14. Корпус), борба за 

егзистенцију (пр. 16. Корпус), борба за живот (пр. 23. Корпус), борба за сваку 

лопту (пр. 24. Корпус), борба за друго место (пр. 25. Корпус), борба за шансу (пр. 

26. Корпус), борба за опстанак (пр. 35. Корпус), борба за стварање (пр. 42. 

Корпус), борба за очување (пр. 44. Корпус), борба за Дучићево место (пр. 54. 

Корпус),  борба за власт (пр. 58. Корпус), борба за права жена (пр. 61. Корпус), 

борба за социјалну правду (пр. 65. Корпус), борба за женска права (пр. 67. Корпус), 

борац за слободу (пр. 70. Корпус), борба за одржање (пр. 102.  ,,Знакови поред 

пута“), борба за опстанак (пр. 159. ,,Знакови поред пута“). 

      Предлошко – падежну конструкцију на + акузатив (на некога/нешто) 

потврђујемо следећим примерима: утицај на српски живаљ (пр. 158. Блог Б92), 

притисак на њега (пр. 219. Блог Б92), прилагођавање на кризу (пр. 1. Пешчаник), 

утицај на нас (пр.2. ,,Знакови поред пута“). Конструкцију  у + акузатив (у + 

некога/нешто) имамо у само једном примеру: веровања у пакао. 

           О + локатив (о некоме/нечему) налазимо у следећим примерима: предавање о 

кашики (пр. 16. Блог Б92), преговор о репрограмирању (пр. 206. Блог Б92), 

предавање о народној култури (пр. 16. Е – новине), предавање о ненаучним 

истраживањима (пр. 17. Е – новине), питања о блузу (пр. 28. Е – новине), предавање 

о свом узбудљивом животу (пр. 72, Е – новине), прича о неузвраћеној љубави (пр. 
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79. Е – новине), истраживање о наркокартелу (пр. 189. Е – новине), писање о 

садашњости (пр. 45. Пешчаник), знање о љубави (пр. 84. Пешчаник), увид о 

таквој, двострукој и необичној природи (пр. 85. Пешчаник), извештај о стању (пр. 

147. Пешчаник), представа о свету (пр. 36. ,,Знакови поред пута“), причање о 

старењу (пр. 75.-2 ,,Знакови поред пута“), мисли о свету (пр. 191. ,,Знакови поред 

пута“), мишљу о постојању смрти (пр. 211.-1 ,,Знакови поред пута“). 

      Рекцијски атрибут у инструменталу без предлога и са предлозима: са  и за, 

везничким изразима у вези са имамо у следећим примерима: подсећања у вези са 

улогом школског библиотекара (пр. 96. Блог Б92), захтјев за солидарношћу (пр. 20. 

Е – новине), управљање земљом (пр. 64. Е – новине), дружењу с највећим 

уметницима свога доба (пр. 73. Е – новине), борби са демонским силама (пр.92. Е – 

новине), жеља за извесном Зорицом (пр. 103. Е – новине), задивљавања 

бизарностима (пр. 165. Е – новине), трагање за истином (пр. 21. Пешчаник), 

трагање за руским гасом у Европи (пр. 127. Пешчаник), тежњи за успоном (пр. 44. 

,,Знакови поред пута“), везивању са људима (пр. 56. ,,Знакови поред пута“). 

       Рекцијски атрибут у генитиву има неколико потврда у нашој грађи, генитив без 

предлога (некога/нечега), против + генитив (некога/нечега), од + генитив 

(некога/нечега): борба против демона (пр. 96. Е – новине), поклоници овог култа 

(пр. 108. Е – новине), дистанцирање од прокламоване левице (пр. 19. Пешчаник). 

      Пример: пресуда Дарку Шарићу, једини је пример рекцијског атрибута у нашем 

раду у дативу (некоме/нечему).   

       Дакле, рекцијске атрибуте налазимо у свим зависним падежима, међу којима је 

најфреквентнији акузатив, а од конструкција са акузативним рекцијским атрибутом 

доминантна је конструкција: за + акузатив (некога/нешто). Рекцијски атрибути у 

већини наведених примера  указују на релационо значење девербативних именица 

категорије Nomina actionis, а два од наведених примера припадају категорији 

Nomina agentis, оба с истом именицом: борац као управним чланом. 
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7.2.2.3. Падежни атрибути с придевским значењем 

 

     Наша анализа показује да се девербативне именице својом карактеристиком 

везивања модификатора са синтаксичком функцијом падежних атрибута с 

придевским значењем не разликују од именица другачијег порекла и значења. 

,,Падежни атрибути с придевским значењем исказују садржај који се приписује 

именичком појму као квалификација (стална или везана за актуелну ситуацију) или 

као конкретизација припадања. Овакви атрибути , дакле, одговарају на питања: 

какав?, од чега?, које врсте?, чији? и сл.“ (Ж. Станојчић,  Љ. Поповић 2011:  275). 

У сваком од пет поткорпуса имамо потврда ових модификатора, и то не само уз 

именице из категорије Nomina actionis него и из категорија Nomina agentis, Nomina 

loci, Nomina instrumenti – али, у  знатно мањем броју. Модификаторе у функцији 

падежних атрибута с придевским значењем наводимо по поткорпусима. 

    Примери са Блога Б92:  

      3. мерама против мера (против + генитив), 13. предавање из своје предметне 

области (из + генитив), 82. упутство о укључивању компјутера (о + локатив), 105. 

покушајима заштите угрожених птица на Хавајима (генитив),  59. насиље те 

групације (генитив), 63. порука човечности (генитив), 128. почетак блога (генитив), 

129. куцање чаша (генитив), 171. учесници трибине (генитив). 

      У овом поткорпусу доминантан падеж је генитив без предлога и са предлозима. 

Осим њега, имамо локатив, акузатив и датив.       

Следе примери Е – новина: 

      44. заводници новог доба (генитив), 50. игре престола (генитив), 51.-1 подршка 

за учвршћење своје власти (за + акузатив), 82. судија за прекршаје (за + генитив), 

95. поуке о борби (о + локатив), 129. продавница центра (генитив), 154. радња 

романа (генитив), 159. прича овог романа (генитив), 203. оличење једноличности 

(генитив). 

        И овде је генитив најзаступљенији конституентски облик модификатора.       

Примери са сајта ,,Пешчаника“:  

15. споразум о уласку у Енергетску заједницу ЕУ (о + локатив), 18. 

приближавање народном духу (датив), 24. питање сукоба интереса (генитив), 
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70. схватање о томе (о + локатив), 79.-1 служба за здравствену заштиту (за + 

акузатив), 174. организације цивилног друштва (генитив), 217. вођа ISIS-a 

(генитив), 223. регрути Исламске државе (генитив). 

      Очекивано, и овде је  најфреквентнији падежни облик генитив без предлога и са 

предлозима. Осим њега,  имамо примера падежних атрибута с придевским 

значењем и у локативу, акузативу, дативу, инструменталу.      

       Примери Неетикетираног Корпуса Математичког факултета у Београду:  

9. држач за флаше (за + акузатив), 29. борба без милости (без + генитив), 33. 

борба са пуно обрта (са + генитив), 61. борба за права жена (за + акузатив), 63. 

борба необичног кова (генитив), 161. играч Црвене звезде (генитив), 165. играч 

руске репрезентације (генитив), 166. Играч Југобанке (генитив), 167. играч 

Олимпије (генитив).    

     Генитив је доминантни падеж и овог дела грађе. Поред њега евидентирали смо 

и: акузатив, локатив и инструментал.  

      Примери из ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића: 

3. играчка маште (генитив), 15. заборав са надом (са + инструментал), 31. патње 

сваке врсте (генитив), 33. неповерење према људима (према + локатив), 57.-3 

представа о себи (о + локатив), 66. вајкање на старост (на + акузатив), 13.-1. 

заборав тела (генитив), 81. игра случаја (генитив), 121. одраз унутрашњих и кивних 

злоћудних монолога (генитив). 

       И у поткорпусу књижевног језика  најфреквентнији падеж је генитив без 

предлога, мада има примера, у мањем броју потврда,  и генитива с предлогом. Од 

осталих падежа евидентирали смо: инструментал, локатив и акузатив. 

         

 

7.2.2.4. Падежни атрибути с прилошким значењем 

 

       М. Ковачевић (1992: 4) набраја девет типова падежних атрибута девербативних 

именица с прилошким значењем: месно (разврстава га на локационо, 

оријентационо и циљно), временско, узрочно, начинско, намерно, значење 

допуштања, условно значење, социјативно значење,  значење средства. У месно и 
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временско значење убраја и прилоге у падежне атрибуте.  Наше истраживање има 

највише потврда значења места и времена, а поједина значења потврђена су само са 

по једним примером. Наводимо евидентиране примере за значења која су 

потврђена у нашој грађи: 

 а) месно значење означено је конструкцијама: поред, иза, са, преко, из + генитив; 

у + акузатив;  у, на, по + локатив: 

 

у + локатив:  

 

рушење у Савамали (Блог Б92 пр.5.), 

неучествовање у јавним стварима (Блог Б92 пр. 19.),  

читуља у новинама (Блог Б92 пр.30.),  

породилиште у Краљице Наталије (Блог Б92 пр. 33.),  

питање у квизу (Блог Б92 пр. 37.),  

предавање у школи (Блог Б92 пр. 84.),  

седење у парку (Блог Б92 пр. 131.),  

насеља у Војводини (Блог Б92 пр. 156.),  

дешавања у Сирији (Блог Б92 пр. 177.),  

кретање у географском простору (Е – новине пр. 9),  

збивања у српској средњовековној држави (Е – новине пр. 10.),  

отимачина у Великој Британији (Е – новине пр. 32.), 

одрастању у пагоди (Е – новине пр.74.), 

 деловање у организму (Е – новине пр. 119.), 

 ложач у јавном купатилу (Е – новине пр. 145.),  

промјене у друштву (Е – новине пр. 178.),  

дешавања у судници (Е – новине пр. 188.),  

улагање у тужилаштво (Пешчаник пр. 172.),  

пуцњава у Rue de Charoone (Пешчаник пр. 214.),  

догађај у Паризу (Пешчаник пр. 224.),  

борилиште у Словенији (Корпус пр. 97.),  

остајање у месту (,,Знакови поред пута“ пр. 53.-2),  
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постојање у овом свету (,,Знакови поред пута“ пр .60.),  

покрет у мајчиној утроби (,,Знакови поред пута“ пр. 135.), 

 дављење у нечистоћи (,,Знакови поред пута“ пр. 123.),  

појава у људском животу (,,Знакови поред пута“ пр. 202.), 

 

на + локатив:  

 

рад на компјутеру (Блог Б92 пр. 81.),  

боравак на земљи (Блог Б92 пр. 188.),  

радња на Рабу (Е – новине пр.174.), 

боравак на Јадрану (Е – новине пр. 176.),  

преокрет на тржишту челика (Пешчаник пр. 16.), 

 гласање на Генералној конференцији (Пешчаник пр. 190.),  

реакција на друштвеним мрежама (Пешчаник пр. 227.),  

играч на овом турниру (Корпус пр. 156.),  

игралиште на Малом Калемегдану (Корпус пр. 185.), 

 

по + локатив: 

 

 лутање по Америци (Пешчаник пр. 101.),  

игра по жици (Корпус пр. 111.),  

 

поред + генитив : 

 

путања поред масивног Сунца (Блог Б92 пр. 225.), 

 

иза + генитив: 

 

скривање иза маске (Е – новине пр. 30.),  

 

са + генитив: 
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 захвалница са универзитета (Пешчаник пр. 28.),  

страшило са свог распећа (Корпус пр. 103.-1), 

 

преко + генитив : 

покрет преко европског тла (Блог Б92 пр. 11.),  

 

из + генитив: 

 

повлачење из Бордоа (Блог Б92 пр. 27.),  

пуштање из боце (Блог Б92 пр.74.),  

излазак из шестогодишње рецесије (Пешчаник пр. 2.),  

играч из Црне Горе (Корпус пр. 174.),  

бомбардовање из ваздуха (,,Знакови поред пута“ пр.38.-2.), 

 

у + акузатив : 

 

 долазак у Далмацију (Блог Б92 пр. 57.), 

  

б) значење времена означемо је конструкцијама: после, пре, из, са, током + 

генитив, на + акузатив, у + локатив: 

 
после + генитив:  

 

изјава после добијања Нобелове награде (Пешчаник пр. 97.),  

мировање после смрти (,,Знакови поред пута“ пр. 68.), 

 
пре + генитив:  
 
размена пре кризе (Пешчаник пр. 10.), 
 
 
из + генитив:  
 
познанство из дјетињства (Е – новине пр. 171.),  
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са + генитив:  
 
догађај са краја априла (Блог Б92 пр. 50.),  
 
 
током + генитив:  
 
окупација током Другог светског рата (Блог Б92 пр. 190.), 
 
 
на + акузатив: 

 

занимање на данашње време (Блог Б92 пр. 146.),  

састанак на православни Божић (Е – новине пр. 177.), 

 
у +акузатив 
 
бежање у Сутра (,,Знакови поред пута“ пр. 132.), 
 
у + локатив: 
 
 радионица у касним вечерњим сатима (Блог Б92 пр. 70.), 
 
  
 
 
в)значење начина означено је конструкцијама: са + инструментал, на + локатив: 
 
са + инструментал: 

 поређење са наизменичном струјом (Блог Б92 пр. 118.), 

 

 

г)значење циља означено је конструкцијом ка + датив: 

 

ка + датив: 

 

 тежња ка недостижном савршенству (,,Знакови поред пута“ пр. 212.), 
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пут ка опоравку (Блог Б92 пр. 29.),  

успон ка највишим врховима (Е – новине пр. 55.), 

 

 

д)значење узрока означено је конструкцијом: поводом + генитив: 

 

поводом + генитив:  

окупљање поводом петнаест година матуре (Блог Б92 пр. 173.), 

 

ђ)социјативно значење означено је конструкцијом са + инструментал: 

 

са + инструментал:  

сарадња са колегама (Блог Б92 пр. 102.), 

 колаборација са фашистичким односно нацистичким окупатором (Блог Б92 пр. 

189.),  

споразум са владом Косова (Пшчаник пр. 46.), 

 преговарање са ЕУ (Пешчаник пр. 176.),  

 

е)значење средства означено је безпредложним инструменталом: 

 

 

инструментал без предлога:  

игра речима ((Корпус пр. 116.), 

 игра светлима (Корпус пр. 120),  

игра црним фигурама (Корпус пр.128.),  

постојање уметношћу (Блог Б92 пр.46.), 

 

ж)значење намене означено је конструкцијом за + акузатив: 

 

за + акузатив:  

игралиште за мини голф (Корпус пр. 190.). 
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7.2.3. Односни и изрични атрибути 

 

     Зависне реченице, односне и изричне могу имати функције односних и изричних 

атрибута. У ,,Знаковима поред пута“ имамо највише потврда ових атрибута 

(односних) – готово као сви поткорпуси електронских медија заједно. У даљем 

тексту наводимо анализиране примере из грађе. Прво наводимо примере односних 

атрибута: 

     а) примери Блога Б92: владар који у складу са својим способностима покушава 

да разуме  (пр. 12.), такмичари који доносе личности са нашим именом (пр. 32.), 

извештаја који је доставио редакцији (пр. 61.), додацима што скупо продају (пр. 

67.), сазнања која је током живота стекао (пр. 143.); 

      б) примери Е – новина: предавања која су држали, пре свега, студентима 

књижевности (пр.5.), забављачице које су пролазиле кроз дугогодишњу обуку у 

плесу (пр.49.). раста који су службени гласници у другим земљама имали (пр. 86.), 

напитак који нису користили Гали (пр. 106.) читаоци којима глава поваздан лебди 

(пр. 121.), говору који обилује оваквим реченицама (пр. 124.), спој који доказује 

бесмисао паркова (пр. 196.); 

       в) примери Пешчаника: избеглица које ЕУ на челу са Немачком жели да прими 

(пр. 29.), питања која за кафанског теоретичара очигледно нема смисла (пр. 34.), 

осећања која везујемо за љубав према другој особи (пр.72.), понашања која воде ка 

повољним исходима (пр. 75.), извештаја који се односе на владавину права (пример 

144.-1), оцена која преовлађује (пр. 149.), споразуми који су потписани у Бриселу 

(пр. 188.), усхичења која није сакрио (пр. 194.); 

       г) примери Корпуса: игралиште које се налазило на крају (пр. 188.), игралиште 

које ће бити покривено (пр. 189.);  

     д) примери ,,Знакова поред пута“: колебања у ком је било и животињског 

страха и неке жеље (пр. 11.-1), заборав којим би се могло предахнути (пр. 14.), 

мисли са којима човек ни не може да се помири (пр. 18,), заноса које не осећамо 

(пр.19.),  остварења која заклањају видик (пр.20.), потоп који предтавља наш 

живот (пр. 24.), помоћи које су личиле на права чуда (пр. 25.-2.), мишљења која је 
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имао о себи (пр. 32.), напрезања која је од њега тражила стечена победа (пр. 34.), 

питања којима је заратило (пр.35.), поштовања која тој личности дугујемо (пр. 

42.), поштовања које имамо за покојника (пр.48.), понижења која осећамо (пр. 51.), 

мученици који су на свет дошли са низом нетачних представа о себи (пр. 57.-2), 

осећања којих самовољни људи нису потпуно лишени (пр.59.), мученике који пате 

(пр. 61.), израз који се сматра правим (пр.62.-2), путовања која су за мене увек била 

тешка, (пр. 63.), осмејком који треба да покаже колико је се не бојимо (пр. 64.), 

наслагама које никад не излазе на светлост дана (пр. 96.) осећање које је болест 

многих људи (пр. 114.), усавршавања које је у току живота, као терен у рату 

(пр.118.), сведоке на које се увек могу позвати (пр. 137.), слутњама које 

наговештавају истину (пр. 140.), патња која почива на заблуди и жалосном 

неспоразуму (пр. 155.), поремећаја од којих ови људи пате (пр. 161.), борбе које су 

досад смишљали (пр. 164.), ћутању где се ништа не креће (пр. 175.), ћутању где 

нико не мисли (пр. 175.), избављење које није дошло (пр. 198.), пораз без којег у 

рату један од двојице противника тешко може проћи (пр. 208.). 

       Односни атрибути модификују девербативне именице различитих категорија: 

Nomina actionis, Nomina agentis, Nomina loci. Односне реченице се, осим 

уобичајеног увођења заменицом који, могу увести, у неким случајевима, и 

односним прилогом месног значења где као што је случај са две односне реченице 

– модификаторима у примеру 175. у ком заправо постоји два модификатора у 

напоредном односу уз девербативну именицу ћутање: где се ништа не креће и где 

нико не мисли. 

       Изричне реченице се као модификатори с функцијом изричних атрибута 

јављају само уз девербативне именице из категорија Nomina actionis i Nomina 

agentis. Изричним реченицама се исказује садржај предиката, а он је у нашем 

случају номинализован. Изрични атрибути могу стајати само уз девербативне 

именице, и то само као модификатори ових двеју њихових категорија. Немамо 

много оваквих   потврда у грађи, али су евидентиране. Набрајамо их: 

      а) Блог Б92: одобрење да почне да издаје визе по сопственој савести (пр. 25.), 

закључка како су ове официјелне биографије засновале на задовољењу форме (пр. 

40.),  питање да ли има живота после смрти (пр. 65.),  
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     б) Пешчаник: интерес да се одговорно односе према преузетим обавезама (пр. 

133), уверење да је човек неизлечива звер (пр. 235.).  

 

   7.2.4.. Атрибутиви  

      За атрибутиве  имамо свега две потврде, и то уз исту именицу: 143. пример из 

Корпуса: играч весељак, бадаваџија. 

 

7.2.5. Неконгруентни атрибути  

     Речено је већ да се у улози модификатора девербативних именица, а то у нашем 

случају значи – атрибута, могу наћи и прилози, што смо поткрепили навођењем 

примера: наређењима одозго, путовање низбрдо. Ове синтагме  у контексту 

реченице могле би да овако гласе: Наређење је дато одозго. Путовање је било 

низбрдо или: Наредили су одозго;  Путовали смо низбрдо. Месни прилози одозго и 

низбрдо  у наведеним синтагмама добили су, делимичном трансформацијом,  и 

начинско значење јер би се уз овако употребљене девербативне именице: наређење 

и путовање могло поставити и питање: какво? 

      Палић (2007: 110) пишући о томе да се уз девербативну именицу као зависни 

чланови могу јавити и начински прилози који означавају начин реализације 

глаголског процеса обележеног девербативном именицом наводи примере: читање 

наглас, испитивање усмено, промена набоље, певање углас. Даље,  наводи и 

примере прилога који су имали примарно месно значење, а које се транспоновало 

из месног у начинско: кретање унапред, трчање унатрашке. Иако би се наши 

примери  могли означити и као транспоновани, јер се уз наведене именице заиста 

може поставити и питање какво?, определили смо се да их квалификујемо као оне 

који означавају месно значење, сматрајући да им је месно значење примарно, што 

се не би могло рећи и за наведени Палићев пример: трчање унатрашке.   

      Посебно је интересантан наш пример: бежање у Сутра у коме је дошло до 

поименичавања временског прилога сутра који код Андрића налазимо написаног 

великим словом, бар из два разлога: да се укаже на поименичавање, а и на Сутра у 

значењу будућности, оне коју бисмо могли означити као: светла будућност и тиме 
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јој дати виши смисао, попут онога када именице као што су Слобода, Истина, 

Човек, напишемо управо овако – великим словом. 

     И придеви страног порекла  који се налазе у предпозицији: фер игра, бруто 

улагање, супер занимање означили смо као (не)конгруентне јер они то суштински и 

јесу, не конгруирају с именицом коју одређују. Ови примери, иако означени исто 

као неконгруентни, разликују се од примера: наређењима одозго, путовање 

низбрдо,  најпре по врсти речи (фер, бруто и супер су придеви, а одозго и низбрдо 

прилози). Наведени примери придева непромењиви су с обзиром на своје порекло 

из страног језика и неадаптирани су, а наведени прилози су по својој општој 

карактеристици непромењива врста речи (ако изузмемо могућност компарације 

појединих прилога за начин). Непромењиви придеви се по правилу налазе у 

препозицији, а прилози уз девербативне именице у постпозицији. 

 

 

7.3. Типови девербативних именица и њихови модификатори 

    Именице из категорије Nomina actionis и њихови модификатори могу се 

деконструисати у исходишну глаголску синтагму. Код именица из категорија 

Nomina agentis, Nomina loci, Nomina instrumenti деконструкција је могућа само 

преко семантичке парафразе, описним путем. Код именица Nomina actionis након 

почетне лексичке деривације: глагол → именица + модификатор,  могуће је 

извршити поновну деконструкцију на релацији:  деривирана именица → глагол + 

модификатор, а да се при томе не наруши семантика. У конкретној примени, 

реченичној, економичности ради или из стилских особености, често ће се 

употребљавати номинална синтагма. Повратна деконструкција именица у глаголе 

неколиких примера из нашег истраживања изгледа овако: 

рушење у Савамали – рушити у Савамали, наређења одозго – наређивати одозго, 

долазак у Далмацију – долазити у Далмацију, радионица у касним вечерњим 

сатима – радити у касним вечерњим сатима, улазак у тунел – улазити у тунел, рад 

на компјутеру – радити на компјутеру, предавање у школи – предавати у школи, 

седење у парку, седети у парку, долазак на власт – долазити на власт, улазак у 

политику – улазити у политику, понављање по одређеном типу – понављати по 
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одређеном типу, предавања о свом узбудљивом животу – предавати о свом 

узбудљивом животу, причање о неузвраћеној љувави – причати о неузвраћеној 

љувави, борба против демона – борити (се) против демона, боравак на Јадрану – 

боравити на Јадрану, састанак на православни Божић – састати (се) на православни 

Божић, сарадња са окупатором – сарађивати са окупатором, стављање на погрешну 

страну – ставити на погрешну страну, излазак из шестогодишње кризе – излазити 

из шестогодишње кризе, споразум о уласку у Енергетску заједницу ЕУ - 

споразумети (се) о уласку у Енергетску заједницу ЕУ, путовање у забрањену 

чернобилску зону – путовату у забрањену чернобилску зону, избор у звање – 

изабрати у звање, надзор над својим споменицима – надзирати над својим 

споменицима, борба за Косово – борити (се) за Косово, играч на овом турниру – 

онај који игра на овом турниру, игралиште на Малом Калемегдану – место на ком 

се игра на Малом Калемегдану, насеље на некој влажној стрмини – населити (се) 

на некој влажној стрмини, постојање у овом свету – постојати у овом свету, учешће 

у нашој несрећи – учествовати у нашој несрећи, борба за одржање – борити (се) за 

одржање, покрет у мајчиној утроби – покретати (се) у мајчиној утроби, путовање 

низбрдо – путовати низбрдо, дављење у нечистоћи – давити (се) у нечистоћи, 

бежање у Сутра – бежати у Сутра, појава у људском животу – појавити (се) у 

људском животу, тежња ка недостижном – тежити ка недостижном.  

 

      Примери са Блога Б92 имају   243 девербативне именице,  222 су из категорије 

Nomina actionis, 12 именица из категорије  Nomina agentis, 5 именица из категорије 

Nomina instrumenti, и као најмалобројније, оне из категорије Nomina loci, свега 4 

именице. Као модификатори ових именица јављају се: придеви, придевске 

синтагме, заменице, бројеви, именице, именичке синтагме, прилози, зависне 

реченице.  

    Функције ових модификатора су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с 

придевским значењем, падежни атрибути с прилошким значењем, падежни 

атрибути – објекатског значења, падежни атрибути – субјекатског значења, 

рекцијски атрибути, односни атрибути, прилошки неконгруентни атрибути. Међу 

примерима овог поткорпуса имамо и оних именица којима је означен резултат 
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радње. Уз именице којима се означава резултативност  највише је придева као 

модификатора; оправдано питање, витамински додатак, критичко мишљење. У 

овом поткорпусу имамо и именица из категорија Nomina agentis, Nomina loci (4 

потврде), и Nomina instrumenti (5 потврда). Разлика међу типовима модификатора 

именица Nomina actionis/Nomina аgentis је у томе што се уз именице из категорије 

Nomina actionis као модификатори, према анализи, могу се јавити: придеви, 

заменице, бројеви, прилози, именице, именичке синтагме, зависне реченице а уз 

именице из категорије  Nomina аgentis немамо потврда бројева нити прилога. По 

синтаксичкој функцији, разлика међу њима је  у томе што уз именице Nomina 

аgentis немамо потврда прилошких значења. Уз именице из категорије Nomina loci 

евидентирали смо следеће типове модификатора: придеве, именице, именичке 

синтагме, са синтаксичким функцијама: конгруентнигх атрибута, падежних 

атрибута с прилошким значењима (место, време). Уз именице категоријалне 

припадности Nomina instrumenti имамо следеће типове модификатора: именице, 

именичке синтагме, придеве са синтаксичким функцијама: конгруентних атрибута, 

падежних атрибута са придевским значењем,  падежних атрибута - објекатског 

значења.  

      У примерима Е – новина имамо 229 именица. Уз именице из категорије Nomina 

actionis као модификаторе имамо: придеве, именице, именичке синтагме, заменице, 

бројеве, зависне реченице. Њихове функције су: конгруентни атрибути, падежни 

атрибути с придевским значењем, падежни атрибути с прилошким значењем, 

рекцијски атрибути, падежни атрибути – објекатског значења, падежни атрибути – 

субјекатског значења, односни атрибути, неконгруентни атрибут.  Уз именице 

категорије Nomina agentis јављају се модификатори у функцији конгруентних 

атрибута, падежних с придевским значењем, објекатског и субјекатског значења, а 

примери 145. и 146. имају падежно значење с прилошким значењем (ложач у 

јавном купатилу – значење места, и радник у геолошким експедицијама – значење 

места). Уз ову категорију именица, у овом поткорпусу, немамо потврда односних 

атрибута. 

     Уз именице ове категорије Nomina loci као модификаторе евидентирали смо: 

придеве, бројеве,  именице са синтаксичким функцијама: конгруентних атрибута, 
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падежних атрибута с придевским значењем и падежних атрибута с прилошким 

значењем (место). Уз именице категорије Nomina instrumenti модификатори су: 

заменице, придеви, односне реченице који су у функцијама: конгруентних и 

односних  атрибута. 

      У 249 примера са ,,Пешчаника“ уз именице категоријалне припадности Nomina 

actionis као модификаторе имамо: придеве, заменице, бројеве, зависне реченице. 

Њихове функције су: конгруентни атрибути, падежни атрибути – објекатског 

значења, падежни атрибути – субјекатског значења, рекцијски атрибути, падежни 

атрибути с придевским значењем, падежни атрибути с прилошким значењем 

(значење места, времена, начина, социјативно значење).    Уз именице из категорије 

Nomina agentis као модификаторе имамо: придеве, заменице, бројеве, именице, 

именичке синтагме, зависне реченице. Њихови модификатори имају следеће 

синтаксичке функције: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским 

значењем, падежни атрибути – објекатског значења, рекцијски атрибути, односни 

атрибути. У овом поткорпусу немамо падежних атрибута с прилошким значењем, 

нити изричних атрибута. Уз именице Nomina loci имамо следеће типове 

модификатора: именице, придеве. У синтаксичкој функцији: падежних атрибута с 

придевским значењем, објекатско значење, конгруентних атрибута. Уз именице 

Nomina instrumenti евидентирали смо следеће типове модификатора: именице и 

именичке синтагме са синтаксичким функцијама: падежног атрибута са прилошким 

значењем (место) и падежног атрибута са придевским значењима.  

       205 именица из Корпуса  у категорији Nomina actionis као модификаторе имају 

највише придева  и заменица у функцији конгруентних атрибута. Модификатори 

ових именица су и са следећим синтаксичким функцијама:   падежни атрибут с 

прилошким значењем, рекцијски атрибути,  падежни атрибут – објекатског 

значење,  падежни атрибут – субјекатског значење, падежни атрибут с придевским 

значењем. Именице категорије Nomina agentis као модификаторе имају: придеве, 

заменице, бројеве, именице, именичке синтагме, зависну реченицу, а њихове 

функције су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, 

рекцијски атрибути, атрибутиви, падежни атрибути – објекатског значења, односни 

атрибути, падежни атрибути с прилошким значењем (места), атрибутиве. Именице 
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Nomina instrumenti као модификаторе имају придеве, заменице, именице, именичке 

синтагме. Синтаксичке функције ових модификатора су: конгруентни атрибути, 

падежни атрибути с придевским значењем, падежни атрибути с прилошким 

значењем  (место). Именице из категорије Nomina loci као модификаторе имају 

придеве, заменице, именице у функцијама: конгруентних атрибута и падежних 

атрибута с прилошким значењем (места, намене), односне атрибуте. 

        232  именице   Nomina actionis  из ,,Знакова поред пута“   као модификаторе 

имају: придеве, именице, именичке синтагме, заменице, бројеве, придевске 

синтагме, зависне реченице, поименичени прилог. Њихове синтаксичке функције 

су: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, падежни 

атрибути с прилошким значењем, падежни атрибути – објекатског значења, 

падежни атрибути – субјекатског значења, рекцијски атрибути,  односни атрибути.  

      Уз именице Nomina agentis као модификаторе евидентирали смо: придеве, 

бројеве, заменице, именице, именичке синтагме, односне реченице. Синтаксичке 

функције су им: конгруентни атрибути, падежни атрибути с придевским значењем, 

рекцијски атрибути, падежни атрибути – објекатског значења, падежни атрибути с 

прилошким значењем (места), односни атрибути. Немамо порврде изричних 

атрибута. Уз именице Nomina instrumenti као модификаторе имамо придеве и 

именицу. Њихово синтаксичко значење је: конгруентни атрибути  и падежни 

атрибут с придевским значењем. У овом поткорпусу немамо именица из категорије 

Nomina loci. 

      

7.4. Паралела поткорпуса електронских медија/књижевног језика 

 

    С обзиром да смо само Андрићеве ,,Знакове поред пута“ узели као репрезент 

књижевног језика у односу на већи део нашег ексцерпираног корпуса који припада 

електронским медијима, ова паралела биће само условни показатељ  

(не)дистинкције на релацији  модификатори девербативних именица у књижевном 

језику : модификатори девербативних именица у електронским медијима. 

Анализом  учешћа појединих типова модификатора и анализом синтаксичке 
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функције модификатора девербативних именица у оба дела корпуса добили смо 

резултате релативне уједначености, без великих одступања.  

      Књижевни корпус има процентуално највећи број модификатора у функцији 

конгруентних атрибута. Али, разлика је незнатна у односу на примере Е – новина 

који припадају корпусу електронских медија, те ово не би могло да представља 

релевантну дистинкцију на релацији електронски медији – књижевни језик. У 

књижевном језику имамо примере конгруентних атрибута у препозицији и 

постпозицији: таква кукњава одвратна, сваког личног моралног усавршавања 

страшног и немилосрдног, свака битка унапред добивена (придевска синтагма као 

постмодификатор са прилогом унапред као зависним чланом придевске синтагме).  

    У делу рада у коме смо анализирали односне атрибуте, констатовали смо да 

управо њих има у репрезенту књижевног језика приближно онолико колико их има 

укупно у четири поткорпуса електронских медија. Ово јесте дистинкција, а 

приписујемо је Анрићевој разуђеној реченичној конструкцији, која за разлику од 

публицистичког стила не тежи економичности исказа. 

   Прилога као модификатора има мало у целокупном корпусу, ипак има их у 

,,Знаковима поред пута“ – 2: путовање низбрдо, бежање у Сутра. Једино још у 

примеру Блога Б92: наређењима одозго имамо потврду прилога као модификатора 

девербативне именице. 

Једино веће одступање јесте у броју односних атрибута у Андрићевом тексту, који 

је уочљиво већи у односу на број анализираних примера електронских медија.  

     На основу нашег истраживања може се закључити да нема неке битније 

дистинкције између модификатора девербативних именица из поткорпуса 

електронских медија и репрезента књижевног језика. Уочене минималне разлике 

пре би се могле приписати особеностима поетског Андрићевог језика, разуђеношћу 

његових реченица него дистинкцијом. Ову компарацију би стога требало схватити 

само условно, не само због неуједначености анализираних примера кљижевног 

језика у односу на број анализираних примера из електронских медија, него и због 

тога што би за озбиљнију и детаљнију компарацију било упутно узети за анализу и 

дела још неких аутора. 
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                                     VIII. ЗАКЉУЧАК_______________ 

 

 

       

  Овим истраживањем настојали смо да анализирамо и класификујемо 

модификаторе девербативних именица. Наш корпус  чини 1159 конституентских 

јединица ексерпираних из две врсте извора: електронских медија (Блога Б92, Е – 

новина, Пешчаника, Корпуса) и ,,Знакова поред пута“ Ива Андрића. као репрезента 

књижевног језика. Евидентирали смо 1572 модификатора.  

      У уводном делу рада, осим изложеног предмета рада, хипотеза, теоријско – 

методолошког оквира, дали смо и преглед литературе у којој се обрађује 

проблематика девербативних именица.  Потом смо, у складу са насловом овога 

рада, путем пет табеларних приказа, анализирали  ексцерпиране јединице и 

разврстали их према типу модификатора, конституентском облику модификатора и 

синтаксичкој функцији модификатора. Након сваког табеларног приказа дали смо 

процентуално исказану фреквентност типова модификатора и дошли до следећих 

резултата: у сваком поткорпусу најфреквентнији су придеви, укупно их има 620, 

следе именичке синтагме: 331, именице: 308, заменице: 193. С најмање 

фреквенције су прилози којих има укупно два. Иако малобројни, значајни су нам с 

обзиром на тему нашег рада,  управо примери са прилозима као модификаторима. 

Уочили смо да се прилози налазе у постпозицији, тј. иза именице коју модификују. 

Такође, анализирали смо и процентуално исказали синтаксичке функције 

модификатора. Према синтаксичкој функцији модификатора статистика је показала 

следеће резултате: конгруентних атрибута имамо 856 (54,45%), а падежних 627 

(39,88%), односних и изричних атрибута 64 (4,07%), 2 (0,12%) атрибутива, 2 

неконгруентна прилошка атрибута (0,12%), 2 (не)конгруентна (препозициона) 

атрибута (0,12%). 
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     Однос конгруентних и падежних атрибута у нашем истраживању је: 856 према 

627, у корист конгруентних.  

       Конгруентне атрибуте смо  разврстали на: 1. квалитативне  и закључили да су 

очекивано, најфреквентнији, а међу њима  најбројнији су описни придеви, 2. 

квантитативне, који су исказани промењивим бројевима међу којима је и број један 

који је трансформисао значење броја у неодређену заменицу, 3.посесивне, који се 

исказује присвојним придевима и присвојним заменицама и 4. референцијалне који 

се означавају показним заменицама, неодређеним заменицама, редним бројевима. 

Утврдили смо да свака од подврста конгруентних атрибута има потврде у сваком 

поткорпусу. Како се конгруентни атрибути једнако и уобичајено фреквентно 

јављају и уз друге именице, а не само уз девербативне, навели смо само неке од 

примера тих потврда, без детаљније анализе сваког појединачног примера, 

сматрајући је излишном с обзиром на циљеве рада, односно,  да нам је један од 

примарних циљева да се утврде специфичности типичних модификатора 

девербативних именица. 

       У вези са конгруентним атрибутима евидентирали смо и непотпуну 

конгруенцију, код придева страног порекла, као што показују примери: фер игра, 

бруто улагања, супер занимање и означили их као (не)конгруентне атрибуте. 

Констатовали смо и инверзиране конгруентне атрибуте попут: вежбанке плаве и  

инверзију приписали стилским, експресивним својствима језика. 

       Падежне атрибуте разврстали смо на: падежне с придевским значењем, 

падежне с прилошким значењем, рекцијске атрибуте, атрибуте објекатског значења 

и атрибуте  субјекатског значења. Зависне реченице, односне и изричне, јављају се 

са функцијом односних и изричних атрибута. За атрибутиве  имамо свега две 

потврде, уз исту именицу: (143.пример из Корпуса): играч весељак, бадаваџија. 

      Посебну пажњу обратили смо на рекцијске атрибуте, објекатско и субјекатско 

значење, изричне атрибуте, прилошка значења: начина, узрока, средства, јер они – 

неки искључиво, а неки у већини случајева,  модификују само (или - у највећем 

броју случајева) девербативне именице. Овом карактеристиком, да уза се вежу 

модификаторе с овим синтаксичким функцијама, девербативне именице се 

разликују од именица другачијег значења.  
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      Објекатско значење настало је номинализацијом објекатских синтагми. 

Најмање потврда модификатора у овој функцији имамо у примерима Корпуса. 

Примери Блога Б92, Е – новина, Пешчаника имају уочљиво више потврда 

објекатског значења, не само у односу на Корпус, него и у односу на примере 

,,Знакова поред пута“. Објекатско значење модификатора углавном имамо уз 

именице из категорије Nomina actionis иако могу да модификују и именице из 

категорије Nomina agentis. Тип овог модификатора је именица или именичка 

синтагма у посесивном генитиву без предлога. Понекад, уколико је реч о живом 

бићу, могућа је двострука интерпретација као у примеру бомбардовање Срба, које 

може да значи 1.неко бомбардује Србе и 2.Срби бомбардују. Интерпретација 

зависи од реченичног контекста. 

      Субјекатско значење настало је номинализацијом  субјекатско – предикатске 

везе. И ови модификатори као и објекатски, по типу, исказани су или именицом 

или именичком синтагмом у посесивном генитиву без предлога. Могуће је да се 

искажу и конструкцијама: између + генитив (сарадња између власти и цивилног 

друштва) или конструкцијом међу + инструментал (сукоб међу женама). Све 

девербативне именице, управни чланови ових синтагми, из категорије су Nomina 

actionis. 

         Рекцијским модификаторима – атрибутима показује се чиме је повезано 

релационо значење девербативних именица. Падеж и предлошко – падежне 

конструкције зависе од рекције именице, која се поклапа са рекцијом основинског 

глагола од ког је изведена. Доминантни предлошко – падежни облик је: за + 

акузатив. Следе га: на + акузатив, у + акузатив, на + локатив, о + локатив, 

инструментал без предлога, са, за + инструментал, датив. Потврде рекцијских 

атрибута имамо у свим поткорпусима. Употребљавају се уз именице из категорије 

Nomina actionis, и уз именице из категорије Nomina agentis. 

        Модификаторима са функцијом односних атрибута могу се означити и 

именице другачијег значења а не само девербативне. По овој карактеристици ово 

није типични модификатор девербативних именица. Уколико означава 

девербативну именицу оне могу бити из једне од три категорије:  Nomina actionis, 

Nomina agentis, Nomina loci. Осим уобичајеног увођења односне реченице 
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заменицом који имамо пример у ком односну реченицу уводи прилог месног 

значења где: ћутању где се ништа не креће и где нико не мисли (пр. 179. ,,Знакови 

поред пута“). У наведеном примеру имамо заправо два таква односна атрибута у 

напоредном односу. 

       Изричним атрибутима модификују се искључиво девербативне именице. 

Изричним реченицама се исказује садржај предиката. Он је у нашем случају 

номинализован, чиме се јасно указује да је ова врста модификатора типична управо 

за девербативне именице. Изричне атрибуте имамо само уз именице Nomina 

actionis. 

      Падежни атрибути с прилошким значењем имају потврде следећих значења: 

места, времена, начина, циља, узрока, социјативно, значење средства, намене. 

Констатовали смо да  наше истраживање има највише примера с месним значењем. 

Оно је означено следећим конструкцијама: поред, иза, са, преко, из + генитив; у + 

акузатив;  у, на, по + локатив.  Значење времена обележено је конструкцијама: 

после, пре, из, са, током + генитив, на + акузатив, у + акузатив,  у + локатив.  

Значење начина исказано је конструкцијама: са + инструментал, значење циља 

означено је конструкцијом ка + датив, начење узрока исказано је конструкцијом: 

поводом + генитив, социјативно значење обележено је је конструкцијом са + 

инструментал, значење средства  исказано је безпредложним инструменталом. 

значење намене карактерише конструкција  за + акузатив. 

     Падежни атрибути с придевским значењем нису модификатори само 

девербативних именица него и именица другачијег значења. У сваком нашем 

поткорпусу имамо потврде ових модификатора. Они могу, према нашем 

истраживању, да означе све четири категорије девербативних именица: Nomina 

actionis, Nomina agentis, Nomina loci, Nomina instrumenti.  У свим поткорпусима  

доминантан падеж је генитив без предлога и са предлозима. 

      На основу анализе и спроведеног истраживања можемо закључити да је  

најфреквентнији падеж модификатора девербативних именица генитив, те га 

можемо сматрти и типичним . 
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 Што се тиче типичних значења модификатора девербативних именица она су: 

објекатско, субјекатско, рекцијски атрибути, падежни атрибути с прилошким 

значењима: начина, узрока, средства, те изрични атрибути.  

      Књижевни корпус има процентуално највећи број модификатора у функцији 

конгруентних атрибута. Разлика је ипак незнатна у односу на примере Е – новина 

који припада корпусу електронских медија, те ово не би могло да представља 

дистинктивно обележје на релацији електронски медији – књижевни језик.     

Констатовали смо да односних атрибута има највише у репрезенту књижевног 

језика, приближно онолико колико их има у сва четири остала поткорпуса. Ово 

јесте  дистинкција, али не она којом би се могли оштро разграничити 

модификатори именица из ова два поткорпуса. Ова условна разлика пре би се 

могла  приписати Анрићевој разуђеној реченичној конструкцији, која за разлику од 

публицистичког стила, не тежи економичности исказа. 

       Резултати овог рада отварају могућности даљих испитивања не само 

модификатора девербативних именица него и именица другачијег значења, чиме би 

се на ширем материјалу могла прецизније утврдити  и њихова својства и отвориле 

нове могућности истраживања. 
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	3.1.Извори
	      Примере које смо преузели са портала Е- новина пратили  смо у интервалу од 22. 4. 2015. до 27. 10. 2015. према следећем распореду у анализи:
	                        IV. АНАЛИЗА ГРАЂЕ СА ,,ПЕШЧАНИКА“_________
	    4.1.Извори
	   Примере са сајта ,,Пешчаника“ пратили смо у временском распону од 6. 10. 2015. до  14. 11. 2015. и то по следећем распореду: Владимир Глигоров, ,,Прилагођавање на кризу“ (примери 1-11),  Димиртије Боаров ,,Наизглед чудне ствари“, 9. 10. 2015. (примери 12 - 16), Хени Ерцег ,,Зокијев ногометаш“, 11. 10. 2015. (примери 17 - 20), Татјана Пауновић ,,Сумрак идеја“, 11. 10. 2015. (примери 21-28),  Дејан Илић ,,Крај транзиције“, 13. 10. 2015. (примери 29 - 32), Растислав Динић ,,Формуле национализма“, 15. 10. 2015. (примери 30 - 36), Димитрије Боаров ,,Дунавска оријентација – поново“, 16. 10. 2015. (примери 37- 45), Ерик Горди ,,Југоисточна Европа и ,,помирење“, 18. 10. 2015. (примери 46-61), Дејан Илић ,,Школа заљубљивања“, 18. 10. 2015. (примери 62 - 86), Саша Илић ,,Откривање Поглавља 35“ 18. 10. 2015. (примери 87 - 96), Светлана Слапшак ,,Купити слободу“, 18. 10. 2015. (примери 97 - 104), Весна Ракић – Водинелић ,,Симулакрум једне аутономије“, 28. 10. 2015. (примери 105 - 111), Ана Јовановић ,,Чуварке патријархата“, 30. 10. 2015. (примери 112 - 120), Димитрије Боаров ,,Рационална дипломатија“, 7. 11. 2015. (примери 121 – 128), Владимир Глигоров ,,Циљеви и средства“, 7. 11. 2015. (примери 129 – 141), Весна Ракић – Водинелић ,,Извештај ЕК о напретку Србије у 2015.“, 11. 11. 2015. (примери 142 – 181), Владимир Глигоров ,,Привлачност евра“, 11. 11. 2015. (примери 182 – 186), Натали Нојгаред, превод Мирослав Марковић ,,Победа за три гроша“, 14. 11. 2015. (примери 187 – 211), ,,Напади у Паризу“, (примери 212- 224), Светлана Слапшак ,,Људи у кавезу“ 14. 11. 2015. (примери 225-  237).
	15,,Семантика бројева у роману ,,Проклета авлија“ Иво Андрић у европском контексту, Институт за славистику Универзитета ,,Карл Франц“у Грацу 2015. - у штампи. 
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