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О НАМЕНИ И УПОТРЕБИ РЕЧНИКА

Циљ је овог реч ни ка да на што са же ти ји и пре глед ни ји 
на чин по мог не у те шко ћа ма и ди ле ма ма ко је се ја вља ју при 
сва ко днев ном из ра жа ва њу. Са ста вљен је на осно ву по сто је ће 
нор ме и пред ло га из не тих у струч ној лин гви стич кој ли те ра
ту ри. За раз ли ку од не ких ра ни јих при руч ни ка, реч ник се не 
огра ни ча ва на пра во пис и из го вор, не го се ба ви и пи та њи ма 
зна че ња, гра ма ти ке и упо тре бе ре чи. Оту да ни су си сте мат ски 
по пи си ва не ре чи са од ре ђе ним „те шким“ гла со ви ма (ч и ћ, х, 
ј и слич но), ме ђу ко ји ма је по до ста рет ких и не по треб них, већ 
се те жи ло да се ода бе ру они из ра зи, об ли ци и кон струк ци је 
ко ји ствар но за да ју те шко ће у је зич кој прак си на шег до ба. По
себ на па жња по кло ње на је но ви јим ре чи ма и име ни ма ко ја се 
ре дов но ја вља ју у штам пи. Ак цен ти ни су бе ле же ни, бу ду ћи да 
је њи хо во нор ми ра ње и те о риј ски и тех нич ки не из во дљи во у 
при руч ни ци ма овог оби ма. Ије кав ски об ли ци да ва ни су са мо 
у оним слу ча је ви ма кад по сто ји ко ле ба ње, или кад се у истом 
сло гу ја вља ју и друк чи је об лич ке не из ве сно сти.

Тип упо тре бље них сло ва (обич на, по лу цр на, кур зив на) 
не ма ве зе с пра вил но шћу или не пра вил но шћу по је ди не ре чи. 
За сва ки об лик тре ба сма тра ти да је до бар уко ли ко ни је друк
чи је ре че но.

Из ве стан број пој мо ва об ра ђен је под оп штим на зи вом, 
ко ји је штам пан ве ли ким сло ви ма, нпр. ДА ТУ МИ, ГЕ НИ ТИВ 
МНО ЖИ НЕ, ИМЕ НА НА РО ДА и сл. Ве ћи на од ред ни ца да та је 
у об ли ку за себ не ре чи, али има и та квих ко је се од но се на по
је ди ни глас или сло во, на по че так или за вр ше так ре чи. Сто га, 
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ако се у реч ни ку не на ђе од ре ђе на реч, тре ба по тра жи ти њен су
фикс или за вр шни део: дер ма ти тис под -итис, ку пре шки под 
-шки, пре не ти под -не ти, итд.

ИВАН КЛАЈН

НАПОМЕНА УЗ ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ

У овом из да њу до да то је бли зу 500 но вих од ред ни ца, а 
мно ге дру ге су пре ра ђе не и до пу ње не. Из ба че не су од ред ни це 
ко је су се од но си ле ис кљу чи во на хр ват ску ва ри јан ту.

Пра во пи сна ту ма че ња ускла ђе на су с но вим Пра во пи сом 
Ма ти це срп ске (1993), уз из ве сна ма ла од сту па ња ко ја су на
зна че на као та ква. За по је ди не ре чи и да ље се упу ћу је на Пра
во пис из 1960. го ди не (скра ће ни ца П 60), бу ду ћи да је он имао 
знат но обим ни ји реч ник, а да су ње го ва основ на на че ла за др
жа на и у но вом Пра во пи су.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

в. — ви ди
ген. — ге ни тив
гр. — грч ки
дат. — да тив
енгл. — ен гле ски
ж. — жен ски
изг. — из го ва ра се
ијек. — ије кав ски
итал. — ита ли јан ски
књиж. — књи жев ни
лат. — ла тин ски
м. — му шки
мн. — мно жи на
нем. — не мач ки
П — Пра во пис срп ско га је зи ка, при ре ди ли М. Пе ши кан, 

Ј. Јер ко вић и М. Пи жу ри ца, Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 1993.

П 60 — Пра во пис срп ско хр ват ско га књи жев но га је зи ка, 
Но ви Сад – За греб 1960.

порт. — пор ту гал ски
ПР — Пра во пи сни реч ник (у Пра во пи су из 1993)
ПР 60 — Пра во пи сни реч ник (у Пра во пи су из 1960)
ср. — сред њи
сх. — срп ско хр ват ски
ум. — уме сто
уп. — упо ре ди
фр. — фран цу ски
шп. — шпан ски
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а, не по сто ја но: в. НЕ ПО СТО ЈА НО а.
-а (ИМЕ НА). Име на као Пе ра, Ива, Бо ра, Ми ша итд. ме ња ју се 

као и име ни це ж. ро да на -а: од Пе ре, Пе ри, за Пе ру итд. 
У ијек. кра је ви ма ова име на гла се Пе ро, Иво итд. и има ју 
дво ја ку про ме ну (в. -о). Фран цу ска му шка име на на -а бо
ље је ме ња ти као име ни це м. ро да: Ма ра (Ma rat), Ма раа 
(Ma ra ta), Ма рау (Ma ra tu) итд. Ипак се за по је ди на име на 
уоби ча ји ла про ме на као у ж. ро ду: Ди ма, Ди ме, Ди ми, Ди
мин (али при из вор ном пи са њу Du mas, Du ma sa, Du ma su, 
Du ma sov). В. -е (ФРАН ЦУ СКО); ИМЕ НИ ЦЕ МУ ШКОГ 
РО ДА НА -а; СКРА ЋЕ НИ ЦЕ НА -а.

аа. Дво стру ко а ја вља се у име ни ма као Ба ас (в. то), Ба ал (фе
нич ки бог), Вар ла ам (из сред њо ве ков не књи жев но сти), 
„Ха а рец“ (израeлски лист), Ча а да јев (ру ски књи жев ник: 
нео прав да но П 60 са жи ма ово име у Ча да јев).

Аб ду лах: в. ВО КА ТИВ.
або ли ра ти зна чи уки ну ти, або ли ци ја је уки да ње. Мо гу се од

но си ти на суд ски по сту пак или на пре су ду, али не на чо ве
ка. Ни је до бро „био је або ли ран“ уме сто „био је осло бо ђен 
пре су де“.

Або ри џи ни (не Або ри џа ни: енгл. Abo ri gi nes). По тре бан из раз, 
под усло вом да се не упо тре бља ва као за јед нич ка име ни ца 
уме сто уро ђе ник или ста ро се де лац, не го с ве ли ким сло
вом као на ци о нал но име аустра лиј ских до мо ро да ца.

ABC: в. Еј-Би-Си.
Авар и Ава рин; мн. Ава ри.
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Ав га ни стан ај де

Ав га ни стан, ав га ни стан ски су је ди ни код нас уоби ча је ни об
ли ци, ма да је из вор но Аф га ни стан, аф га ни стан ски. Тер
мин Ав га ни или Ав ган ци, ко ји озна ча ва нај број ни ју на ци ју 
на под руч ју Ав га ни ста на, тре ба раз ли ко ва ти од тер ми на 
Ав га ни стан ци – ста нов ни ци или др жа вља ни Ав га ни ста на.

авио-кар те, авио-ме ха ни чар, авио-са о бра ћај итд.
АВ НОЈ, АВ НОЈа и Ав ној, Ав но ја; ав ној ски, бо ље не го ав но-

јев ски.
ага и бег. За пра ве аге и бе го ве (исто риј ске лич но сти) ти ту ла 

се по сле име на пи ше с цр ти цом: Сма ил-ага, Мех мед-ага, 
Ибра хим-бег, Га зи Ху срев-бег итд. Ако се до да је са мо из 
по што ва ња или у ша ли, пи ше се са ста вље но с име ном: Ав-
да га, Су ља га, Оме ра га, Мех мед бег итд.

агро- спо је но: агро ком би нат, агро тех ни ка итд.
Agu i lar, Agu ir re (шп.) из го ва ра се Аги лар, Аги ре.
ад (под зем ни свет), ад ски: бо ље хад, хад ски.
аде ква тан, аде кват но: на гла сак је на пр вом сло гу.
адре сант зна чи по ши ља лац (пи сма и сл.); при ма лац је адре-

сат.
ад хе зи ја, ад хе зи ван, ад хе зи о ни, ад хе рен тан (не атх-).
аеро- увек са ста вље но: аеро клуб, аеро ми тинг, аеро за га ђе ње 

итд.
азбест ни.
Ази ја: Ази јац, Азиј ка, азиј ски (да нас обич ни је) и Ази јат, Ази

јат ки ња, ази јат ски (обич но с при зву ком при ми тив но сти, 
вар вар ства и сл.).

Аиша и Ај ша.
аја то лах, мн. аја то ла си.
Аја чо (Ajac cio, глав ни град Кор зи ке), пре ма ита ли јан ском из

го во ру. Фран цу зи из го ва ра ју Ажак сио.
ај вар, обич ни је не го хај вар.
ај де, ајд (без апо стро фа); в. хај де.
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Ај зен штајн Али та ли ја 

Ај зен штајн, не Еј зен штејн; в. РУ СКА ИМЕ НА.
а ка мо ли.
-ак: в. БРО ЈЕ ВИ (при бли жни).
аква ри јум и аква риј.
Акви ла: в. Л’Акви ла.
акорд: ген. мн. акордâ и ако ра да.
ак си ом и ак си о ма.
акт: мно жи на је ак то ви у зна че њу „сли ка на гог те ла“, ак ти 

у (рет ком) зна че њу „чин, по сту пак“, ак ти (м.) или ак та 
(ср.) у зна че њу „спи си“. По не ки гра ма ти ча ри су без ствар
ног раз ло га за бра њи ва ли об лик ак та, пре у зет из ла тин
ског, зах те ва ју ћи да се ка же „ста ви ти у ак те“ и сл.

ак ту е лан, ак ту ел ност, обич ни је не го ак ту а лан, ак ту ал ност.
ала (ажда ја, чу до ви ште) обич ни је и бо ље не го ха ла.
Аланд ска остр ва не не го Оланд ска (в. то).
ала пљив не не го ха ла пљив.
алат ка, дат. алат ки, ген. мн. алат ки.
ал бум: у па де жи ма на гла сак оста је на сло гу ал-, не на -бу-.
ал ва: в. х.
ал га, дат. ал ги, ген. мн. ал ги и алгâ.
Алек си је. Ру ски па три јарх зо ве се Алек си је II, што је цр кве но

сло вен ски об лик име на (у ру ском Алексиǔ). Дру го је Алек
сеј (Алексеǔ, ру ско на род но име).

али би (мн. али би ји) зна чи пр вен стве но „до каз да се у вре ме 
из вр ше ња кри вич ног де ла окри вље ни на ла зио на дру гом 
ме сту“. Про ши ре но зна че ње „из го вор“ или „оправ да ње“ 
на ста ло је у аме рич ком ен гле ском и да нас се пре не ло и у 
дру ге је зи ке, али га стро ги сти ли сти не одо бра ва ју.

али јан са; Све та али јан са.
Али та ли ја (Ali ta lia, ва зду хо плов на ком па ни ја): не Ал Ита ли

ја.
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ал ка  ан гли зам 

ал ка (дат. ал ци, ген. мн. ал ки), обич ни је не го хал ка; Сињ ска 
ал ка, ал кар увек без х.

ал ко-тест (с цр ти цом пре ма П).
ало и ха ло (те ле фон ски по зив).
Ал пи, у Ал пи ма и Ал пе, у Ал па ма.
ал тер на ти ва. Ову реч у на че лу тре ба упо тре бља ва ти са мо 

кад су по сре ди две мо гућ но сти, нпр.: „Дру га ал тер на ти ва 
из гле да нам при хва тљи ви ја“. У ре че ни ца ма као „По сто
ји још не ко ли ко ал тер на ти ва“, а по го то ву у спо ју „је ди на 
ал тер на ти ва“, бо ље је упо тре би ти дру гу име ни цу: мо гућ-
ност, ре ше ње, из лаз, пут, или од ско ра по пу лар ни ан гли
ци зам оп ци ја.

ал фа: ал фа зра ци, ал фа че сти це (цр ти ца нео ба ве зна); ал фа, 
бе та и га ма зра ци (без цр ти це); в. ЦР ТИ ЦА 5, 6.

Аље хин (уоби ча је но, ма да је ру ски из го вор Аљо хин).
ам, амај ли ја, амал, амам: в. х.
Ама зон ка, дат. Ама зон ки (у грч кој ми то ло ги ји), с ма лим а у 

зна че њу „ра то бор на же на“.
ам бар, бо ље не го хам бар.
аме рич ки: в. Ин ди јан ци.
ами но-ки се ли на, ами но-гру па.
амо ра лан зна чи „ко ме не до ста је осе ћа ње мо ра ла“; ни је исто 

што и не мо ра лан (по ро чан, по ква рен).
Амунд сен, не Амунд зен.
анал ге зи ја, анал ге тик; анал ге тич ки (не анал ге зич ки).
ана ли. Ова име ни ца има са мо мно жи ну; по гре шно је „анал“ у 

укр ште ним ре чи ма.
ан га жман: у пре но сном зна че њу (по ли тич ки, дру штве ни а., 

а. пи сца и сл.) бо ље је ре ћи ан га жо ва ност или ан га жо-
ва ње.

ан гли зам и ан гли ци зам (реч или из раз енгл. по ре кла).
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Ан глоАме ри кан ци  Ан ти христ

Ан гло-Аме ри кан ци (= Ен гле зи и Аме ри кан ци); ан гло-аме рич-
ки и ан гло-аме ри кан ски. Са ста вље но пи са ње Ан гло а ме ри
кан ци, ан гло а ме рич ки, -икан ски до пу шта се кад је зна че ње 
„Аме ри кан ци ен гле ског по ре кла“.

Ан гло сак сон ци, ан гло сак сон ски. По ред основ ног зна че ња (не
ка да шњи ста нов ни ци Ен гле ске), код нас и у дру гим европ
ским је зи ци ма упо тре бља ва се и у зна че њу „на ро ди ен гле
ског је зи ка“.

ан гло фон (ко ји го во ри ен гле ски), бо ље не го ан гло фон ски. Уп. 
фран ко фон.

Ан да лу зи ја, ан да лу ски (бо ље не го ан да лу зиј ски), Ан да лу жа
нин, ан ка (не Ан да лу зи јац, иј ка).

Ан ди, у Ан ди ма, ре ђе Ан де, у Ан да ма; анд ски.
ан ђел ски и ан ђе о ски.
анек си ја: гла гол је анек ти ра ти.
ан кет ни од бор је из раз у по ли тич ком реч ни ку, на стао бу квал

ним пре во ђе њем фран цу ског com mis sion d’en qu ê te. Код нас 
тре ба ре ћи ис тра жни од бор (фр. en qu ê te зна чи ис тра га).

ан самбл, ген. мн. ан сам ба ла.
Ан тарк тик, ан тарк тич ки.
Ан твер пен (фла ман ски) и Ан верс (фран цу ски) рав но прав не 

су ва ри јан те, ма да је код нас пр ва обич ни ја; не Ан тверп, 
што је ен гле ски об лик.

ан те да ти ра ти и ан ти да ти ра ти (ста ви ти ра ни ји да тум од пра
вог).

ан ти- се пи ше са ста вље но: ан ти ал ко хо ли чар, ан ти та ле нат, 
ан ти и сто риј ски итд. С цр ти цом са мо ис пред име на (Ан-
ти-Ди ринг) и ис пред по но вље ног пре фик са, нпр. ан ти-ан-
ти ну кле ар ци.

ан ти вла дин в. ме ђу вла дин.
Ан ти христ; с ма лим а у оп штем зна че њу „без бо жник, не вер

ник“.
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Ан то ан  Ар го на ут и ар го на ут

Ан то ан (фр. An to i ne), не Ан ту ан; в. -оа.
Ан то а нет(а) (фр. An to i net te), Ан то ни је та (итал. An to ni et ta) и 

Ан то не ла (итал. An to nel la). Не по сто ји име Ан то а не ла.
Ан то нио, Ан то ни ом, Ан то ни ов (не -ијем, -ијев): в. -ио.
Ан чи ца, Ан чи цин: в. -чи ца.
ао и о: в. СА ЖЕ ТИ СА МО ГЛА СНИ ЦИ.
-аоц по гре шно, тре ба -алац (слу ша лац, гле да лац, чи та лац, по-

зна ва лац, пре га лац итд.; ге ни тив мн. слу ша ла ца, гле да ла-
ца, чи та ла ца итд.). Уп. -иоц.

апен ди ци тис, не апен ди цит.
АПО СТРОФ се ста вља уме сто јед ног или ви ше из о ста вље

них сло ва: ал’, ил’, је л’, ’оћу, ви’ш, гос’н, из вол’те, итд. Не 
ста вља се у ре чи ма с, к, нек, у кр њим об ли ци ма ин фи ни
ти ва (ра дит, чи тат, доћ) и гла гол ског при ло га са да шњег 
(тра жећ, зна јућ), ни ти у ста рин ским об ли ци ма као међ 
(од ме ђу), нит (од ни ти), рад (од ра ди). Не упо тре бља ва се 
ни при са жи ма њу са мо гла сни ка (в. то). В. и: де; ле.

a pri o ri (две ре чи у ла тин ском; по ПР са ста вље но, апри о ри); 
апри о ран, апри ор ност, апри о ри стич ки, апри о ри зам. Су
прот но: a po ste ri o ri.

ап сцес, не ап цес.
ап сци са, не ап ци са.
Апу ли ја, по кра ји на на ју го и сто ку Ита ли је; не тре ба код нас 

упо тре бља ва ти итал. об лик Пу ље (Pu glie).
ара бе ска: као гро те ска (в. то).
Ара гон, бо ље не го Ара го ни ја; ара гон ски.
ар би тар, ар би тра (зло у по тре бља ва се у спорт ским из ве шта

ји ма уме сто обич ни јег „су ди ја“). Не ар би тер, осим као 
ла ти ни зам: Пе тро ни је Ар би тер (рим ски пи сац), ar bi ter 
ele gan ti a rum (изг. еле ган ци ја рум), на зив за от ме ног чо ве ка 
или ки цо ша.

Ар го на ут и ар го на ут: в. МИ ТО ЛО ШКА ИМЕ НА.
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Ар кан зас  ат мос фе ра

Ар кан зас (Ar kan sas): у ен гле ском се из го ва ра Ар кен со, али је 
код нас уоби ча јен из го вор Ар кан зас (ка кав је не ка да по
сто јао и у САД).

Арк тик, арк тич ки.
Ар ле кин или Ар ле ки но (лик из итал. ко ме ди је); ар ле кин или 

хар ле кин (ла кр ди јаш).
Ар мен итд.: в. Јер мен.
ар те ри о скле ро за.
ар те ски (бу нар), бо ље не го ар те шки; по гре шно је ар тер ски.
ар тикл и ар ти кал; ген. мно жи не ар ти ка ла.
ар ти ље ри ја (не ар ти ле ри ја), ар ти ље риј ски, ар ти ље рац.
ар хи би скуп: по гре шно ум. над би скуп (в. то); ар хи е пи скоп (без 

ј јер је сло же на реч); ар хи је реј, ар хи је реј ски.
ар хив и ар хи ва у зна че њу „збир ка до ку ме на та“ и „оде ље ње 

уста но ве у ко ме се чу ва ју слу жбе ни спи си“; са мо ар хив 
као на зив на уч не уста но ве или име струч ног ча со пи са.

ар чи ти: бо ље хар чи ти.
аси ми ли ра ти и аси ми ло ва ти под јед на ко су до бри об ли ци.
аспект: из аспек та (не че га), бо ље не го са аспек та.
Астек (не Ац тек); мн. Асте ци (не Ац те ки); астеч ки (не асте-

шки).
аст ма, аст ма ти чан, аст ма ти чар.
асу ра, атар: в. х.
ас фалт, ас фалт ни, ас фал ти ра ти, ас фал тер, не асвалт итд.
ате ље (м. ро да), мн. ате љеи.
атен тат. Ни је до бро „по ку шај атен та та“, јер са ма реч атен-

тат (од лат. at ten ta re – по ку ша ти) има пр во бит но зна че ње 
по ку шај уби ства.

Ати на (град); (Па ла да) Ате на (бо ги ња).
Атлан тик, атлант ски; Атлант ски оке ан; Атлант ски пакт 

(в. НА ТО).
ат мос фе ра, ат мос фер ски, не ат мо све ра, ат мо свер ски.




