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  А�ександар Ве�ики‚ Петар Пр�и‚ 
�ушан Си�ни‚ Мика А�ас‚ Црни 
Ђорђе‚ Стари Вујадин‚ Бик Који 
Седи‚ Ричард �а��ег Срца ит�.

3
Све  в л а с т и т е  именице пишу се великим почетним словом.

Имена‚ презимена и надимци људи:

  �ејан‚ Петар‚ �ука‚ Игор‚ Војис�а�‚ Нада‚ 
Јасна‚ Катарина‚ �ејана‚ Ирена имена; 
  Нико�ић‚ Нико�ин‚ Петро�‚ Петро�ић‚ 
Зеремски презимена;
  Чка�а‚ Шу�е‚ Врабац‚ Мо�ац‚ �ебе�и‚ Буца 
на�имци…

Заједничке именице (устаљени 
атрибути‚ звања‚ титуле и сл.) које су 
постале саставни део имена пишу се 
великим почетним словом:

За(1)

  кра� Ми�утин‚ с�ети И�ија‚ с�ети 
Петар‚ с�ети Са�а‚ ��адика �ани�о‚ 
поп Ми�утин‚ папа Јо�ан‚ с�ета браћа 
Ћири�о и Методије;
  бег Костадин‚ Константино�ић син‚ 
Ђурић отац‚ Пантић м�ађи;

  директор Нешић‚ секретарица Јасмина‚ 
председник разреда Јо�ан Са�ић‚  
б�агајница Но�ко� ит�. 

Ако додатак уз име (атрибут‚ звање‚ титула и сл.)  
није саставни део имена већ га само ближе  
одређује‚ пише се малим словом:

А
н

a

(2)

(4)
Ако помоћна реч није на првом 
месту‚ пише се малим словом:

  Шар� де Го�‚ Винсент ван Гог‚ �еонардо да 
Винчи‚ Оноре де Ба�зак‚ Херберт фон Карајан‚  
Јохан Во�фганг фон Гете‚ Тодор од Ста�аћа‚ 
Ми�ић од Мачве‚ Змај од Ноћаја ит�.

(3)
Ако се помоћна реч  нађе на почетку‚ 
пише се великим почетним словом:

 �е Го�‚ Ван Гог‚ �а Винчи

Помоћне речи (предлози и чланови) уз 
имена и презимена пишу се двојако:

Бик Који Седи
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Скраћени вишечлани називи држава, 
предузећа, установа, организација и 
сл. своде се на почетна слова: 

a

РС = Репуб�ика Србија
РЦГ = Репуб�ика Црна Гора
АПВ = Аутономна Покрајина Војво�ина
СА	 = Сје�ињене Америчке �ржаве
УН = Ује�ињене нације
ОУН = Организација ује�ињених нација
САНУ = Српска ака�емија наука и уметности
ЦАНУ = Црногорска ака�емија наука и умјетности
ВМА = Војноме�ицинска ака�емија
ЈАТ = Југос�овенски аеротранспорт
ФАП = Фабрика аутомоби�а Прибој
ПТТ = пошта-те�еграф-те�ефон
МС = Матица српска
�МС = ,етопис Матице српске
ОШ = основна шко�а
РТВ = ра�ио-те�евизија

Одређене скраћенице понашају се као 
именице (мењају се по падежима), нпр.:
О
и

б

НИН и�и Нин = Не�е0не информативне 
новине: Прочитао сам у НИН-у и�и Нину,

Танјуг = Те�еграфска агенција нове 
Југос�авије: Прене�и су вест из Танјуга.

Унеско: из Унеска, Унесков програм
Импекс = импорт-експорт: Ск�опи�и смо 

уговор са Импексом. 
Симпо = Сима Погачаревић: Купи�и смо 

намештај у Симпу.
Но!ит = Нова �итература: из Но�ита и�и  

из Но�ит-а, Но�итова издања

У формули именовања лица име 
+ очево име + презиме, често 
се скраћују име и очево име, док 
презиме увек остаје неокрњено:

Ув

Војис�ав В. И�ић  и�и  В. В. И�ић
Ми�ан Ст. Протић  и�и   М. Ст. Протић
С. Раичковић и�и  Ст. Раичковић

49
Редовно се скраћују називи држава и градова на 
аутомобилским таблицама и разним другим  ознакама:

BG = Београ�
PG = По�горица
VА = Ва0ево
ČА = Чачак
NS = Нови Са�
NI = Ниш

SM = Сремска Митровица
SU = Суботица
H = Мађарска
SCG = Србија и Црна Гора
I = Ита�ија
N = Хо�ан�ија
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37 а У навођењу података о месту и времену 
писања докумената, писама и сл. поступа 
се на следећи начин:

Београд, 25.X 2004. г. 
и�и

Београд, 25.10. 2004. г.

б
Ако се речи којима се казују звања, 
титуле, чинови, занимања и сл. 
нађу испред имена и презимена,  
не одвајају се запетом:

Учите�ица О�га Томић води IV разред.
наставник С�авко Терзић
пуковник Радоје Нешковић
директор шко�е Стојан И�ић  ит�.

Ако се измени редослед и име и презиме 
дође на прво место, запета се ставља:

О�ивера Рајић, учите�ица III разреда
Петар Нико�ић, судија у пензији
Немања Протић, ученик VI разреда и Тања 
Поштић, ученица IV разреда, успешно играју дуб�.

А
д(1)

Нови Сад, 25.X 2004. г.
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Посебним знацима обележава се акценат речи. 
Српски књижевни језик има четири акцента:
П
С

a

44

Генитивни знак (^) ставља се на крајњи самогласник 
генитива множине да би се разликовао од других 
облика с истим гласовима:

б

Није ти доста јабука (ном. ј�.).
Није ти доста јабукâ (ген. мн.).
�обио је позив од пријате�а (ген. ј�.).
�обио је позив од пријате�â (ген. мн.). Овај знак се употребљава ако текст није 

акцентован. Ако је текст акцентован, 
онда се разлике лако уочавају. 

к њ мр в гла трáва

т тка здр вље ша̀рен ру́ка

св дба в ковац расѐлити певу́шити

гу“сāр н јјачӣ бра̀нӣк Канáђанин

ми“шљēње К рловчāни чо̀вечнōст једностáвнōст

краткосилазни \\
краткоузлазни \ 
дугосилазни  
дугоузлазни /

кратки

\\ \

/

дуги

уз
ла

зн
и

си
ла

зн
и

Дужина самогласнка (слога) 
после акцента обележава се 
цртом изнад њега: 

(1)

ā, ē, ӣ, ō, ȳ

Акценат
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б Властита имена животиња:

 Шарац‚ Јабучи�о‚ Вихор‚ Стре�а‚ 
Пута� (коњи);

 Бе�и‚ Шаров‚ Џеки‚ Цу�е‚ �она‚ Хектор‚ 
Зиги (пси);

 Маца‚ Марко‚ Тигар‚ Мазу�ка‚ Цица 
(мачке).

в Властита имена из света маште‚ 
књижевних дела‚ филмова и стрипа:

 Бабарога‚ Баба Јага‚ Снешко Бе�ић (свет 
маште);

  А�и-баба‚ Баш-Че�ик‚ Пинокио‚ Црвенкапа‚ 
Пепе�уга‚ Снежана‚ Петар Пан‚ Пура 
Моца (�ичности књижевних �ела);

  Ши�а‚ Бе�ка‚ Паја Патак‚ Та�ични Том‚ 
Мики Маус‚ Маза и �уња‚ Понго‚ Том и 
Џери‚ Симба‚ Твити‚ Бетмен‚ Астерикс‚ 
Гаша‚ Хогар Страшни‚ Корто Ма�тезе‚ 
А�ан Форд (�ичности цртаних фи�мова и 
стрипа).

г Имена божанстава‚ светаца и бића 
из митологије пишу се великим 
почетним словом:

Богородица‚ Бог‚ Буда‚ Исус‚ Апо�он‚ Афродита‚ 
Зевс‚ Перун‚ Равијој�а‚ Кентаур‚ Химера ...

 Именица бог пише се малим словом када означава божанство у многобожачкој религији или 
када има опште значење:
  грчки бог ватре‚ словенски бог ветра и у изразима: 
  дај боже‚ буди бог с нама‚ богу плакати‚ боже сачувај ...

 Имен
ада

Korto Malteze
Korto Malteze
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a Великим почетним словом пишу 
се имена грађевина‚ објеката‚ 
споменика  и сл.

 Ка�емегдан (тврђава у Београ�у); 
  Жича‚ Сопоћани‚ Манасија‚ Крушедо�‚ 
Морача (манастири);
  Патријаршија‚ Генера�штаб‚ Бановина 
(згра�е); 
 Газе�а‚ �уга (мостови); 
 �авид‚ Венера (кипови) ит�.

9
б Ако је име састављено од двају или више 

делова‚ поред великог слова прве речи, 
великим почетним словом пишу се и све 
властите именице које садржи:

  Ђурђеви ступови‚ Пећка 
патријаршија‚ Беочински манастир 
(манастири);

  Нико�ајевска црква‚ А�машка црква‚ 
Саборна црква‚ Црква св. Марка и�и 
Маркова црква‚ Храм св. Саве (цркве); 

  Бранков мост‚ Варадинска дуга‚ 
Принципов мост‚ Стари же�езнички 
мост (мостови); 

  Споменик  незнаном јунаку‚ Споменик 
косовским јунацима‚ Споменик па�им 
војницима у ратовима 1912-1918 
(споменици); 

  Петроварадинска тврђава‚ 
Смедеревска тврђава (тврђаве) ит�.

Давид
ДаДавививидддд

Калемегдан

Пећка патријаршија

Савски мост

Петроварадинска тврђава
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Малим почетним словом пишу се називи 
различитих производа: 

  со�еа‚ нивеа‚ јекодерм (креме);
  азу�ин‚ ко�инос‚ ка�одонт‚ сигна� (пасте за зубе);
  аспирин‚ ана�гин‚ бруфен‚ сода бикарбона‚ 
пеници�ин (лекови);
  ми�ка‚ симче‚ марс (чоко�а�е);
  барбика‚ �его (�ечје играчке) ит�.

a

б Обратите пажњу на употребу великог и малог 
слова у случајевима када су неке заједничке 
именице добијене од властитих именица и 
подударају се са њима.

мерцедес (аутомоби�)    Мерцедес (�ично име)
фиат (марка аутомоби�а)    Фиат (назив фабрике)
рендген (апарат)     Рендген (презиме његовог прона�азача)
цепелин (врста �ети�ице)    Цепе�ин (презиме његовог творца)
жи�ет (ножић за бријање)   Жи�ет (презиме његовог изумите0а)
дрина (цигарете)     �рина (река)
август (месец у го�ини)    Август (�ично име)
ват‚ тес�а (мерне је�инице)   Ват‚ Тес�а (имена научника)
да�матинац (пас)     �а�матинац (становник �а�мације)
драго�уб (цвет)     �раго�уб (�ично име)

к а ! о $ о н т

Радим у Застави.

Возим заставу.


