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ПРЕДГОВОР

Овом књи гом на ста вља мо ева лу а ци ју (кри тич ко 
пре и спи ти ва ње) са вре ме не пра во пи сне нор ме срп ског 
је зич ког стан дар да .

Бу ду ћи да ни у дру гом из да њу Пра во пи са Ма ти це 
срп ске (2010) ни је по све ће на по треб на па жња ак цен ту-
а ци ји, па ни рјеч нич ки дио то га нор ма ти ва ни је ак цен-
то ван, ов дје се, по ред ор то е пи је и ор то гра фи је, об ли-
ка и зна че ња ри је чи и од но са вла сти тих име на и стан-
дард но је зич ке нор ме, на пр вом мје сту по све ћу је па жња 
про зо диј ским еле мен ти ма са вре ме ног срп ског је зич ког 
стан дар да (ак цен ту а ци ји) . У свим ра до ви ма те ме љи то 
се раз ма тра ста ње и про бле ми ор то гра фи је са вре ме ног 
срп ског пра во пи са и пред ла жу рје ше ња за ре кон струк-
ци ју по сто је ћих нор ми . 

У Пра во пи сном реч ни ку срп ског је зич ког стан дар-
да сви се ти пред ло зи и су ге сти је да ју на од го ва ра ју ћим 
мје сти ма, на ро чи то та мо гдје ПМС (2010) не ма рје ше ња 
или, рје ђе, гдје од сту па од да тих пред ло га . 

На тај на чин ће се по пу ни ти пра зни не у по сто је ћем 
пра во пи су срп ског је зич ког стан дар да и, у исто ври је ме, 
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на сто ја ти да се до при не се ње го вом уса вр ша ва њу и оса-
вре ме њи ва њу .

Сво јим при мјед ба ма и су ге сти ја ма ко нач ној вер-
зи ји ове књи ге знат но је до при нио ре цен зент, ака де мик 
Клајн, за што му ду гу јем ве ли ку за хвал ност . 

27 . ја ну ар 2011 . Ми лан Шип ка
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I. ПРОЗОДИЈА

О „РЕМЕЋЕЊУ” ОСНОВНИХ ПРАВИЛА  
СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКЕ (НОВОШТОКАВСКЕ)  

АКЦЕНТУАЦИЈЕ

Основ на пра ви ла срп ске стан дард но је зич ке ак цен туа ци је 
за  сни ва ју се на ак цен ту а ци ји ис точ но хер це го вач ких на род них 
го во ра . У два де се том ви је ку, ме ђу тим, у наш књи жев ни и стан-
дард ни је зик ушле су број не стра не ри је чи и име на из дру гих 
је зи ка са раз ли чи тим из вор ним ак цен ти ма, од ко јих се мно га те-
шко ак це нат ски при ла го ђа ва ју тим пра ви ли ма, што на ша кон-
зер ва тив на нор ма ти ви сти ка сма тра „ре ме ће њем си сте ма”, па тај 
про блем рје ша ва та ко што на вје штач ки на чин ми је ња си ла зне 
у уз ла зне ак цен те на сред њим сло го ви ма и сл . У овом ра ду ра с-
пра вља се о оправ да но сти та квог при сту па са вре ме ној ак це нат-
ској нор ми и пред ла же ела стич ни ји си стем пра ви ла, ко ји ви ше 
од го ва ра и ствар ном ста њу и го во ру обра зо ва них љу ди .

Кључ не ри је чи: ак цен ту а ци ја, основ на пра ви ла, кри те-
ри ју ми нор ми ра ња ра ни је и да нас, оправ да на и нео прав да на 
од сту па ња .

1. Од свих под руч ја опи сне и нор ма тив не гра ма-
ти ке срп ско га је зи ка (ра ни је ши ре − срп ско хр ват ског), 
на ши лин гви сти нај ма ње су па жње по све ћи ва ли про зо-
диј ској про бле ма ти ци, укљу чу ју ћи ту основ на пра ви-
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ла стан дард но је зич ке (но во што кав ске) ак цен ту а ци је, а 
по себ но од сту па њи ма од тих пра ви ла у жи вој је зич кој 
прак си . Она су у глав ним цр та ма утвр ђе на још у XIX 
ви је ку у ра до ви ма Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ре Да ни чи ћа, а 
на осно ву та да шњег ста ња у но во што кав ским го во ри ма, 
углав ном ис точ но хер це го вач ким .

1.1. Украт ко, та се пра ви ла те ме ље на че тво ро ак це-
нат ском си сте му и по стак це нат ским ду жи на ма, са утвр-
ђе ним мје стом по је ди них ак це на та на јед но сло жним и 
од ре ђе ним сло го ви ма ви ше сло жних ри је чи . Два си ла зна 
ак цен та − крат ки (топ, грм, ку ћа, са о бра ћај, пре по род) 
и ду ги (род, бол, сун це, сун ча ти се, Кар лов ча нин) сто је, 
по пра ви лу, на пр вом сло гу ви ше сло жних ри је чи, а са мо 
они на јед но сло жним . Два уз ла зна ак цен та − крат ки (се-
ло, пе ро, во да, ду би на, на јам ни на) и ду ги (рýка, глáдан, 
почéтак, ис корúсти ти) мо гу ста ја ти на свим сло го ви ма 
ви ше сло жних ри је чи, осим зад њег, као и јед но сло жних 
ри је чи, гдје се, као што је већ ре че но, на ла зе са мо си ла-
зни ак цен ти . По стак це нат ске ду жи не (ду ги не на гла ше-
ни сло го ви) сто је уви јек иза на гла ше них, ни ка ко ис пред 
њих, као у не ким ди ја лек ти ма .

1.2. Ова јед но став на пра ви ла, као и сва ко дру го 
пра ви ло, не са мо гра ма тич ко − по оној ла тин ској Nul-
la re gu la si ne ex cep ti o ne (Не ма пра ви ла без из у зет ка) − 
има ју та ко ђе из у зет ке ко је на ши гра ма ти ча ри, бар не ки, 
при хва та ју као стан дард не, али и зна тан број од сту па-
ња про тив ко јих се ве ћи на ста н дар до ло га упор но бо ри 
да не стек ну „пра во гра ђан ства”, тј . да им се не при-
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зна ре гу лар ност, а са мим тим и нор мар на упо тре ба у 
стан дард ном је зи ку, јер та од сту па ња, пре ма њи хо вом 
ми шље њу, „ре ме те основ на пра ви ла на ше стан дард но-
је зич ке (но во што кав ске) ак цен ту а ци је” . За што она пр ва 
од сту па ња (в . под 1 .2 .1 .1 . − 1 .2 .1 .3 .) ни су, а ова дру га (в . 
под 1 .2 .2 . и да ље) је су по гре шна и за што се упра во она 
про ти ве „чи сто ти” и „пра вил но сти” на шег је зи ка, кад 
се у оба слу ча ја на исти на чин кр ше иста пра ви ла, о то-
ме про тив ни ци би ло ка квих про мје на на ше ак це натске 
нор ме не ка жу ни шта . Они по ла зе од крај ње кон зер ва-
тив ног схва та ња: „Јед ном је та ко утвр ђе но и та ко мо ра 
оста ти за у ви јек .”, као да се у је зи ку у ме ђу вре ме ну ни-
шта ни је про ми је ни ло, у ње го вом су пра сег мен тал ном 
сло ју та ко ђе!

1.2.1. И по ред све ри гид но сти у при мје ни да тих 
основ них пра ви ла стан дард но је зич ке (но во што кав ске) 
ак цен ту а ци је, по себ но оних ко ја про пи су ју да си ла зни 
ак цен ти мо гу ста ја ти са мо на пр вим сло го ви ма ви ше-
сло жних ри је чи, а са мо они на јед но сло жним, те да се на 
кра ју ри је чи не мо же на ла зи ти ни је дан ак це нат, у не ким 
стан дард но је зич ким при руч ни ци ма до зво ље на су не баш 
ри јет ка и, да ка же мо − са свим оправ да на од сту па ња, иако 
ни су та ко озна че на, не го се узи ма ју као са став ни дио пра-
ви ла или, че шће, као нор ма лан об лик по је ди них ри је чи 
у рјеч ни ци ма . Та је чи ње ни ца ја сно ис так ну та и у Ен ци-
кло пе диј ском лек си ко ну „Мо за ик зна ња”, том I, 2004: 19: 
СРП СКО ХР ВАТ СКИ ЈЕ ЗИК, гдје се кон ста ту је:
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„Ма да је пра ви ло на шег књижевног је зи ка да не 
то ле ри ше ак цент си ла зне ин то на ци је ван пр вог сло га 
ви ше сло жних ре чи,  . . . у не ким сло же ни ца ма на и ћи ће 
се и на та кве ак цен те на не ким од уну тар њих сло го ва . 
Та кви су и ови при ме ри: ра но ра ни лац, ра но ра ни лач ки 
(да нас: ра но ра ни лац, ра но ра ни лач ки (М . Ш .), ку по про-
да ја, ку по про дај ни: а че сто се чу је и Ју го сла ви ја, те ле-
ви зи ја, за вр ше та ка, из у зе та ка . Не ка (а мо же се ре ћи и 
ве ли ку ве ћи ну − М . Ш .) од ових из у зе та ка усва ја и стан-
дард ни ор то еп ски нор ма тив, Пра во пис из 1960 . го ди не . 
И још не што, у на шем је зи ку, и књижевном и на род ним 
го во ри ма ње го ве уже осно ви це, по пра ви лу има мо ак-
цен то ван са мо је дан слог ви ше сло жних ри је чи . То се 
ви ди из ра ни је на ве де них при мје ра: пас, књи га, пи са ти, 
пре пи са ти, ис пре пи са ти, исп ре пи си ва ти . Има, ме ђу-
тим слу ча је ва, где и стан дард ни ор то еп ски нор ма ти ви 
до зво ља ва ју и по ја ву дво ја ких ак цена та уну тар јед не ре-
чи: нај ја сни ји, нај јед но став ни ји, нај ју жни ји, на род но о-
сло бо ди лач ки, кон тра ре во лу ци о на ран, кон тра ре во лу ци-
ја, кон тра шпи ју на жа . Као што се ви ди, у пи та њу су све 
сло же ни це са ве ћим бро јем сло го ва .” (Пе цо–Ста ној чић, 
1972: 19) .

И у при ка зу основ них пра ви ла на ше ста н дард не 
ак цен ту а ци је ауто ри овог при руч ни ка из д ваја ју на ве де-
не и још не ке из у зет ке, па ка жу:

„Ак цен ти си ла зне ин то на ци је  . . . ве за ни су за пр ви 
слог . На уну тар њим сло го ви ма ви ше сло жних ре чи, ако 
ни су сло же ни це и ту ђи це ко је се још ни су пот пу но при-



13

I . ПРОЗОДИЈА

ла го ди ле за ко ни ма на ше га је зи ка (ис та као М . Ш .), не 
на ла зи мо си ла зне ак цен те” (н . д .: 18) .

Ова ко ја сно фо рму ли сан и, ре као бих, са свим ис-
пра ван, од нос пре ма основ ним пра ви ли ма на ше стан-
дард но је зич ке ак цен ту а ци је ре зул тат је до брог по зна-
ва ња уста ље не го вор не си ту а ци је, а не кру тог др жа ња 
дав но утвр ђе них и у ме ђу вре ме ну пре ва зи ђе них нор ми . 
Да на шу стан дард но је зич ку ак цен ту а ци ју тре ба ино ви-
ра ти пре ма ствар ном ста њу го вор не прак се, осје ти ли су 
и са ста вља чи Пра во пи са 1960, па и не ки не кон зер ва тив-
ни лин гви сти и на срп ској и на хр ват ској стра ни, али су 
се су да ри ли с не про бој ним зи дом кру тих, кон зер ва тив-
них нор ма ти ви ста, ко ји не до пу шта ју ни ка кве про мје не . 
Та кво ста ње иза зи ва ве ли ка ко ле ба ња у прак си, па је то 
већ раз лог да се тај дио на ше стан дард но је зич ке про-
бле ма ти ке озбиљ но пре тре се .

Бу ду ћи да је та ма те ри ја обим на и ве о ма сло же на, 
па као та ква зах ти је ва мно го ве ћи про стор и мо но граф-
ску об ра ду, ко ја би да ле ко пре ма ши ла обим ове књи ге 
и на мје не са мог овог ра да, за др жа ће мо се са мо на не-
ко ли ко ка рак те ри стич них при мје ра и по ку ша ти да фор-
му ли ше мо ино ви ра на пра ви ла на ше стан дард но је зич ке 
ак цен ту а ци је, укљу чу ју ћи ту и нор мал не из у зет ке, ко ји 
не ће ре ме ти ти њи хо ву ис точ но хер це го вач ку осно ви цу, 
али ће ува жа ва ти са вре ме ну го вор ну прак су, чи ме ће се 
из бје ћи дис кре пан ци ја из ме ђу по сто је ће нор ме и ствар-
но га ста ња у го вор ној прак си обра зо ва них љу ди . При 
то ме ће мо се при је све га ру ко во ди ти ци ти ра ним ста во-
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ви ма из књи ге Пе цо–Ста ној чић 1972 и кри тич ким освр-
ти ма на по сто је ћи си стем нор ми у члан ци ма од ре ђе ног 
бро ја на ших лин гви ста об ја вље них у по сљед ње ври је-
ме . По ђи мо од већ по ме ну тих при мје ра си ла зних ак це-
на та у ви ше сло жним ри је чи ма .

1.2.1.1. У рјеч нич ком ди је лу Пра во пи са срп ско хр-
ват ско га књи жев ног је зи ка дви ју Ма ти ца (1960), на стр . 
572 ћир . изд ., сто ји: по љо при вре да, по љо при вред ник, 
по љо при вред ни ца, по љо при вред нич ки, са си ла зним 
ак цен том у сре ди ни ри је чи!?

У истом из во ру сто ји и ра но ра ни лац, ра но ра ни-
лач ки (стр . 658), ку по про да ја, ку по про дај ни (396), па 
и у ге ни ти ву мно жи не: за вр ше та ка (под од ред ни цом 
за вр ше так (292), из у зе та ка (под од ред ни цом из у зе-
так (334), али не и Ју го сла ви ја, те ле ви зи ја, не го Ју-
го сла ви ја (360) и те ле ви зи ја, уз те ле ви зи ја (732) . Ова 
je дру га од ред ни ца (те ле ви зи ја и те ле ви зи ја), као што 
ви ди мо, с два раз ли чи та ак цен та .

Ти ме је на чи њен прак тич ни пре се дан и ука за но на 
по тре бу ре кон струк ци је по сто је ће стан дард но је зич ке 
ак цен ту а ци је . Да ље од то га, ме ђу тим, ни је се оти шло . 

Да те при мје ре из ове тач ке, по твр ђу је и Пе ши кан 
2004: по љо при вре да и ра но ра ни лац – „да нас ка же мо ра-
ни лац, ра но ра ни лац”, и до да је но ве из са вре ме ног лек-
сич ког фон да: „ро кен рол, рен та кар, бе ри бе ри, бу ги ву ги, 
џи у џи цу, цик цак,  . . . ка ко ви ди мо из при ме ра, ак це нат је 
по не кад и на по след њем сло гу, чи ме се на ру ша ва још 
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јед но но во што кав ско пра ви ло .” (н . д .: 86) ко га у слу ча ју 
ра но ра ни лац, за пра во, у са вре ме ном је зи ку не ма .

1.2.1.2. Са ста вља чи на ших рјеч ни ка на ста ви ли су 
ове, и дру ге слич не ри је чи (са си ла зним ак цен ти ма на 
сред њим сло го ви ма) да би ље же с уз ла зном ин то на ци-
јом . Та ко у Реч ни ку Ма ти це срп ске (РМС) сто ји: по љо-
при вре да, по љо при вред ник, по љо при вред нич ки (IV: 
670), ра но ра ни лац и ра но ра ни лач ки (V: 403), ку по-
про да ја и ку по про да ја, ку по про дај ни и ку по про дај-
ни (III: 131), за вр ше та ка (II: 88), из у зе та ка (II: 439), 
све са уз ла зним ак цен ти ма ма у сре ди ни ри је чи или са 
си ла зним на пр вом сло гу (са мо у јед ном при мје ру)!?

Са свим друк чи је је у Реч ни ку Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти (РСА НУ), на рав но, у то мо ви ма ко ји 
об у хва та ју да те ри је чи, јер сви то мо ви још ни су из да-
ти: ку по про дај ни (XI: 57), за да та ка (V: 667), из у зе та ка 
(VII: 652), гдје, као што ви ди мо, си ла зни ак це нат сто ји 
на сред њем сло гу ви ше сло жне ри је чи (ку по про дај ни), а 
у ге ни ти ву мно жи не уз ла зни (за да та ка, из у зе та ка), а 
не задатака, из у зе та ка, као што је у Пра во пи су 1960 .

Нај но ви ји рјеч ник, из дат на срп ској стра ни, јед-
но том ни Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске (2007) 
сли је ди прак су РСА НУ, па би ље жи: по љо при вре да, по-
љо при вред ни, по љо при вред ник, по љо при вред нич ки (968), 
ра но ра ни лац, ра но ра ни лач ки (1128), ку по про да ја, ку по-
про дај ни (616), за вр ше та ка (386), из у зе та ка (466) . 

Кад је, да кле, ри јеч о на шим са вре ме ним рјеч ни-
ци ма, ту не ма чвр стог си сте ма ак цен ту а ци је, јер се по-
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је ди не ри је чи и об ли ци раз ли чи то ак цен ту ју, упра во кад 
је у пи та њу по ло жај си ла зних ак це на та у ви ше сло жним 
ри је чи ма . 

Ма да је дан од ри јет ких на ших рјеч ни ка, а, ваљ да, 
и је ди ни, из у зме ли се Пе цо–Ста ној чић 1972: 19, 18 . и 
Пе ши кан 2004 ко ји на не ким кон крет ним при мје ри ма 
по ка зу ју да си ла зни ак цен ти мо гу ста ја ти и на сред њим 
сло го ви ма ви ше сло жних ри је чи, ипак ни Пра во пи сни 
рјеч ник уз Пра во пис 1960 ни је до сље дан, ни ти има из-
гра ђе не кри те ри ју ме пре ма ко ји ма се ви ше сло жне ри је-
чи, из у зет но, мо гу из го ва ра ти са си ла зним ин то на ци ја-
ма на сред њим сло го ви ма . По ка за ће мо то на не ко ли ко 
при мје ра на ших сло же ни ца и стра них име на ко ја се још 
ни су до вољ но адап ти ра ла, па и у срп ско м је зи ку за др-
жа ва ју сво је из вор не ак цен те .

а . Уз од ред ни цу ју го за пад и још не ко ли ко њој слич-
них, ко је сли је де иза ње, у Пра во пи су 1960, на стр . 360, 
пи ше:

„ју го за пад и ју го за пад (стра на све та);
Ју го за пад и Ју го за пад (за пад не зе мље и на ро ди) 

13д; 87а
ју го за па дан и ју го за па дан, -дна 89б .
ју го за пад њак и ју го за пад њак, -аци”
И да ље:
„ју го и сток и ју го и сток (стра на све та; скраћ .); Ју

го и сток и Ју го и сток (ју го и сточ не зе мље и на ро ди) 13а .
ју го и сто чан и ју го и сто чан, -чна 89б; ју го и сточ на 

и ју го и сточ на Евро па 13ц
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ју го и сточ њак и ју го  и сточ њак, мн . -аци
Та ко је и у по лу сло же нич ким из ра зи ма:
ју го-ју го-ис ток (-ју го и сток) (скраћ . ЈЈИ) .” Итд .
Ов дје се до пу шта дво јак нач ин ак цен ту а ци је: ју го-

за пад и ју го за пад; ју го за пад њак и ју го за пад њак, -аци 
као и ју го и сток и ју го и сток, ју го и сточ њак и ју го  и-
сточ њак, мн . -аци и сл . (в . го ре!), а ду гог си ла зног ак-
цен та у ри је чи за пад, што је, ре кло би се, пот пу но пре-
вла дао у прак ски − не ма! А и он се ре дов но на ла зи на 
сред њем сло гу у ци ти ра ним сло же ни ца ма (ју го за пад, 
ју го за пад ни и сл .) .

1.2.1.3. Пре ма основ ним пра ви ли ма ста ндард не 
(но во што кав ске) ак це нту а ци је, јед но сло жне ри је чи мо-
гу има ти са мо си ла зне ак цен те . А сви на ши стан дар дно-
је зич ки нор ма ти ви при хва та ју као нор мал не уз ла зне ак-
цен те на јед но сло жним про кли ти ка ма, што је ре зул та т 
осла бље ног пре ла ска си ла з них ак це на та са ри је чи ко ја 
сли је ди иза њих, као у при мје ри ма од ку ће → од ку ће, 
по ку ћи → по ку ћи, на врх → на врх и сл . 

Ту би се мо гле убро ја ти и ак цен то ва не јед но сло-
жне ри је чи никл, сокл и сл ., ма да су ту, у су шти ни, у 
пи та њу дво сло жне ле ксе ме, ако се зад ње л узме као по-
се бан слог, јер се со нан ти че сто во ка ли зу ју (у овом слу-
ча ју л > о) . 

Пре ма истим тим пра ви ли ма, на зад њим сло го ви ма 
не мо гу ста ја ти ни си ла зни ни уз ла зни ак цен ти, осим, 
на рав но, по стак це нат ских ду жи на . Па ипак, у стан дард-
ним рјеч ни ци ма на ла зи мо и та ко ак цен то ва не ри је чи . 
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Не ки нор ма ти ви (као што је Пра во пис 1960) при хва та-
ју по је ди не лек се ме и са та квим ак цен том, као пра вил-
не . Ово ме тре ба до да ти и оста ле Пе ши ка но ве при мје ре: 
„бе ри бе ри, бу ги ву ги, џи у џи цу, цик цак” (н . д .: 86) . 

По ред већ на ве де них ри је чи, у Обрат ни ку (Ни ко-
лић 2000: 939) сто ји: „де бакл, ми ракл, спек такл, би цикл, 
мо тор би цикл, три цикл, мо то цикл, фа сцикл, би нокл, мо-
нокл .”, а не ке од ова ко ак цен то ва н их ри је чи на ла зе се и у 
дру гим рјеч ни цим, као што су: вергл, три англ, сингл, дубл, 
мебл, ан самбл . Ни ово, за пра во, не би се мо гло узе ти као 
из у зе так јер је у свим тим ри је чи ма крај ње л сло го твор но, 
па се ак це нат не на ла зи на зад њем не го на пред зад њем 
сло гу . То по твр ђу ју и на ше гра ма ти ке . Сте ва но вић, у I то-
му сво је гра ма ти ке, тач ка 58б, ка же „и глас л мо же би ти 
сло го тво ран”, на во де ћи као при мјер ди ја лек тал не то по ни-
ме Жлне, Јаблка, а за тим и стра на име на Влта ва, Плзењ, 
Влко . У 58б по ми ње и стра на име на Ибн (Са уд) и Идн и 
ка же „глас н се из го ва ра са мо гла снич ки, и ове ре чи су 
ствар но дво сло жне” . Слич но и у гра ма ти ци Ста ној чи ћа–
По по ви ћа, тач ка 68, „л и н мо гу би ти но си о ци сло га”, при 
че му они до да ју од ди ја лек тал них при ме ра и Влча Гла ва, 
а од стра них ре чи би цикл . Ba rić et al . (Hr vat ska gra ma ti ka, 
тач ка 56) на во де као при мје ре сло го твор них со на на та ma-
sa kr, ža nr, džentlmen, rehnši ber, njutn, bi cikl, fa scikl, šmirgl 
(по след ња два, на рав но, код нас би гла си ли фа сци кла, 
шмир гла) . Дра го љуб Пе тро вић у сво јој Фо но ло ги ји (стр . 
175) ка же да со нант по ста је сло го тво ран у „та квим гла-
сов ним кон тек сти ма у ко ји ма се у ње го вом не по сред ном 
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окру же њу ја вља ју гла со ви ни жег сте пе на со нор но сти”, 
на во де ћи од ди ја лек тал них при мје ра Жлне, слнце, слза, а 
од по зајм ље ни ца Влта ва, Плзен,  . . . и стиплчез . При мје ре 
с фи нал ним л, ти па би цикл, не по ми ње, али сва ка ко је и 
ту л сло го твор но јер је ве ће со нор но сти од прет ход ног су-
гла сни ка и од па у зе ко ја слије ди . Тре ба да ци ти ра мо још и 
ово из уџ бе ни ка Ђор ђа Жи ва но ви ћа Пољ ски у 100 лек ци ја, 
Бе о град 1976, стр . 34: „Ма да у на шем је зи ку по пра ви лу 
не би тре ба ло да има са мо гла снич ког л, ми га ипак до ста 
че сто из го ва ра мо као са мо гла сник и та да оно чи ни слог . То 
би ва у стра ним рије чи ма, као: би цикл, мо нокл, ан самбл, 
Влта ва .” Он то на по ми ње због по ре ђе ња са пољ ским, да 
би об ја снио да је ту од lew ге ни тив lwa, јед но сло жно, или 
да се при дјев sre brny из го ва ра дво сло жно, не тро сло жно .

Из све га ово га мо же се за кљу чи ти да су код нас 
рије чи као никл, сингл дво сло жне, а оне као би цикл тро-
сло жне, та ко да не ма го во ра о си ла зном ак цен ту у јед-
но сло жној ре чи или у по сљед њем сло гу . При ме ри као 
џентлмен и стиплчез нај бо ље по ка зу ју да је л сло го твор-
но, јер је не мо гу ће за ми сли ти су гла снич ку гру пу „нтлм” 
или „плч” . За то ове ри је чи не би тре ба ло ни по ми ња ти 
као из у зет ке од си ла зних ак це на та на кра ју сло га .

1.2.1.4. Све ово по ка зу је да основ на пра ви ла стан-
дард но је зич ке (но во што кав ске) ак цен ту а ци је ни су без 
изу зе та ка, а не ки при мје ри, као и не баш ма ли број 
пред ло га из ло же них у струч ној штам пи и ди ску си ја ма 
на на уч ним ску по ви ма о том пи та њу, ука зу ју и на по тре-
бу њи хо ве ре кон струк ци је у том прав цу .



20

Стандарднојезичка преиспитивања 3

2. Су прот но при мје ри ма на ве де ним под тач ка ма 
1 .2 .1 .1 . до 1 .2 .1 .4 ., ме ђу ко ји ма се на ла зи и до ста оних 
ко је стан дард но је зич ка нор ма при хва та, иако „од у да-
ра ју од основ них пра ви ла”, при мје ри под тач ка ма ко ји 
сли је де ни у ком слу ча ју ни су при хва ће ни стан дард но-
је зич ком нор мом, па се сма тра ју ак це нат ским гре шка ма . 
Та квих при мје ра мно го је ви ше од оних пр вих, али су у 
прак си упра во они пре вла да ли, па је због то га по треб-
но пре и спи та ти оправ да ност за бра не упо тре бе та кве 
ак цен ту а ци је у цје ли ни или пак у не ким спе ци фич ним 
слу ча је ви ма . Као и у прет ход ном слу ча ју, ра ди уште де 
про сто ра, за др жа ће мо се са мо на нај ка рак те ри стич ни-
јим слу ча је ви ма, као што су сље де ћи:

2.1. Нај ве ћи број име ни ца ко је у обич ном го во ру 
ре дов но има ју си ла зни ак це нат на зад њем сло гу, а стан-
дард на нор ма их не при зна је, углав ном су име ни це ко-
је се за вр ша ва ју на -ант, -ент, -онт, -инт: ко ман дант, 
ин тен дант, про ви јант, се кун дант, ди ја мант, цир ку-
сант, за фр кант, пре ва рант, ађу тант, за бу шант, ма-
ги странт, ла бо рант, де мон странт, ма ту рант, ин ка-
сант, ди ле тант, де би тант; аси стент, де лин квент, 
ап сол вент, ди ри гент, кон тин гент, ди си дент, ко ре-
спон дент, ре цен зент, ам би јент, па ци јент, пер га мент, 
тем пе ра мент; ка ло донт, хо ри зонт, ма сто донт; пе-
пер минт, ла ви ринт, итд . Све та кве име ни це, без из у-
зет ка, у на шим стан да рд ним рјеч ни ци ма оби ље же не су 
крат ко у зла зним ак цен том на дру гом сло гу од кра ја: ко-
ман дант, ин тен дант, про ви јант, се кун дант, ди ја мант, 
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цир ку сант, за фр кант, пре ва рант, ађу тант, за бу шант, 
ма ги странт, ла бо рант, де мон странт, ма ту рант, ин-
ка сант, ди ле тант, де би тант; аси стент, де лин квент, 
ап сол вент, ди ри гент, кон тин гент, ди си дент, ко ре-
спон дент, ре цен зент, ам би јент, па ци јент, пер га мент, 
тем пе ра мент; ка ло донт, хо ри зонт, ма сто донт; пе пер-
минт, ла ви ринт, итд ., да кле, стро го по пра ви ли ма на ше 
стан дард не (но во што кав ске) ак цен ту а ци је . Упр кос то ме, 
тј . су прот но нор ми у обич ном го во ру, ве о ма ри јет ко се 
чу је крат ко у зла зни ак це нат .

2.2. Та ко исто име ни це стра ног по ри је кла на -ор 
у го во ру се чу ју ис кљу чи во са ду го си ла зним ак цен том 
на пред зад њем сло гу: ра ди ја тор, ре а ли за тор, ре ци та-
тор, ре фор ма тор, ре ги стра тор, ре гу ла тор, ре зо на тор, 
аку му ла тор, ком по зи тор, ин кви зи тор, ин ве сти тор, 
ре пе ти тор; ег зе ку тор; ам ба са дор, то ре а дор умје сто: 
ра ди ја тор, ре а ли за тор, ре ци та тор, ре фор ма тор, ре ги-
стра тор, ре гу ла тор, ре зо на тор, аку му ла тор, ком по зи-
тор, ин кви зи тор, ин ве сти тор, ре пе ти тор; ег зе ку тор; 
ам ба са дор, то ре а дор итд .

2.3. И број не дру ге ви ше сло жне ри је чи стра ног, а 
рје ђе и на шег по ри је кла, из го ва ра ју се у раз го вор ном је-
зи ку са си ла зним ак цен том, гдје по утвр ђе ним пра ви ли-
ма стан дард но је зич ке ак цен ту а ци је, ни ка ко не би мо гли 
ста ја ти, ни ти их нор ма на том мје сту при хва та . Та ко се 
на при мјер чу је: бо ле ро, стам пе до, тор пе до, жи ра до, 
би ки ни, бур ки ни, сол фе ђо, аво ка до, тор на до, пи ка до, 
умје сто: бо ле ро, стам пе до, тор пе до, жи ра до, би ки ни, 
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бур ки ни, сол фе ђо, аво ка до, тор на до, пи ка до, ко је, са та-
квим ак цен том, ни ко и не го во ри .

Из у зев Реч ни ка МС 2007 ко ји уз уз ла зни ак це нат 
да је у за гра ди и по не ки уоби ча је ни при мјер са си ла зним 
ак цен том: бо ле ро (бо ле ро) 2007: 101, а ни он ни је до-
сље дан, па на ла зи мо са мо стам пе до, стр . 1266, тор пе-
до, тор на до, стр . 1326, жи ра до, стр . 373, оста ли рјеч ни-
ци умје сто си ла зних у овом по ло жа ју ста вља ју уз ла зне 
ак цен те, ду ги или крат ки, ка ко ни ко у срп ском је зич ком 
стан дар ду не го во ри . Исти аутор ма ње је не до сље дан у 
Обрат ни ку (Ни ко лић, 2000): „жи ра до, стам пе до (стам-
пе до), тор пе до (тор пе до), тор на до (тор на до), бо ле ро 
(бо ле ро)” (Ни ко лић, 2000: 1098) . У ста ри јим рјеч ни ци-
ма нпр . РМС сто ји са мо уз ла зни ак це нат: жи ра до, тор-
пе до, тор на до . 

2.4. Као што је већ на по чет ку ис так ну то, у сло же-
ни ца ма и по лу сло же ни ца ма че сто се од сту па од уста ље-
них пра ви ла на ше стан дард но је зич ке ак цен ту а ци је, па 
умје сто пра вил ног: ку по про да ја, ве ле и зда ја, са мо по слу-
га, са мо у пра ва, сла ве но срп ски, са мо за шти та, у го во ру 
се ре дов но чу је: ку по про да ја, ве ле и зда ја, са мо по слу га, 
са мо у пра ва, сла ве но срп ски, са мо за шти та, и сл .

2.5. Стра ни ан тро по ни ми и ој ко ни ми, нај че шће 
фран цу ског и шпан ског по ри је кла, ре дов но се у за пад-
ном ди је лу срп ског го вор ног под руч ја из го ва ра ју са си-
ла зним ак цен том на кра ју (или, рје ђе, у сре ди ни ри је чи 
са си ла зним ак цен том), што је та ко ђе су прот но уста ље-
ним нор ма ма на ше стан дард но је зич ке ак цен ту а ци је: Да-
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лам бер, До де (Da u det), Бор до (Bor de a ux), Ру со (уз рје ђе 
Ру со), Мон те скје, Рем бо, Ка ми, д’Абан кур (d’Aban co-
urt), Екс-ан-Про ванс (Aix-en-Pro ven ce), Ша мо ни, итд ., 
гдје би тре ба ло да сто ји: Да лам бер, До де (Da u det), Бор-
до (Bor de a ux), Ру со, Мон те скје, Рем бо, Ка ми, д’Абан-
кур (d’Aban co urt), Екс-ан-Про ванс (Aix-en-Pro ven ce), 
Ша мо ни (фр . Cha mo nix), итд ., ка ко је уоби ча је но у бе-
о град ском из го во ру . 

2.6. Ова квих од сту па ња има у свим вр ста ма ри је чи, 
углав ном стра ног по ри је кла . Ра ди илу стра ци је на во ди мо 
не ке при дје ве ко ји нам се чи не нај број ни ји ме ђу оста лим 
вр ста ма ри је чи, а ко ји се у сва ко днев ном го во ру из го ва-
ра ју са си ла зним ак цен ти ма: ма ни фе стан, са мо свје стан, 
ру ди мен тан, ком пле мен тан, елок вен тан, не ко рек тан, 
де сцен ден тан, не тем пе ра мен тан, кон со нан тан . Да би 
удо во љи ли основ ним за хтје ви ма стан дард не (но во што-
кав ске) ак цен ту а ци је, мно ги лин гви сти (са ста вља чи рјеч-
ни ка и дру ги), ми је ња ју си ла зне ак цен те уз ла зним, на 
зад њем сло гу или у сре ди ни, на два на чи на:

1) та ко што их јед но став но за ми је не од го ва ра ју ћим 
уз ла зним ак цен том: елок вен тан, не ко рек тан, 
то ле ран тан, ви бран тан, ми ли тан тан или 

2) по мје ра њем си ла зног ак це на та за је дан слог на-
при јед, пре ма по чет ку ри је чи, ка ко су ина че на-
ста ја ли уз ла зни ак цен ти у срп ском је зи ку: еле ган-
тан, до ми нан тан, то ле ран тан, кон се квен тан, 
итд . при че му је овај дру ги на чин при хва тљи ви-
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ји уко ли ко је са тим ак цен том од ре ђе на лек се ма 
уоби ча је на у срп ском је зич ком стан дар ду .

Ина че, из вје шта че ним ин тер вен ци ја ма не по сти же 
се ни шта, јер се не ра ди о при род ној ак це нат ској адап та-
цији (ка кву смо на при мјер има ли у адап та ци ји тур ских 
лек се ма, ко је, као што је по зна то, у из вор ном је зи ку 
има ју ак це нат на кра ју ри је чи), не го о на сил ном на ме-
та њу ак це на та ко ји не жи ве у сва ко днев ном го во ру . Због 
све га то га, да то још јед ном по но ви мо, на шу ак це нат ску 
нор му тре ба те ме љи то пре исп ита ти и ре кон стру и са ти, 
ка ко би од го ва ра ла и основ ним пра ви ли ма стан дард но-
је зич ке (но во што кав ске) ак цен ту а ци је, али и уста ље ној 
го вор ној прак си .

2.7. Дје ли мич ном ре кон струк ци јом, а по себ но и 
по ве ћа њем бро ја из у зе та ка у скла ду с го вор ном ствар-
но шћу, не ће се ни нај ма ње по ре ме ти ти основ на пра ви ла 
на ше стан дард не (но во што кав ске) ак цен ту а ци је, јер се 
она при мје њу ју у свим на шим, па и ве ћи ни стра них ри-
је чи, а у го во ру срп ских сре ди на чвр сто се и прак тич но 
др же . У нас нпр . дво сло жне ри је чи уви јек има ју уз ла-
зни ак це нат на пр вом сло гу (де фект, про грам, су бјект, 
објект, про спект, ре спект и сл .), а на дру гој стра ни, у 
хр ват ској го вор ној прак си (чак и у елек трон ским ме ди-
ји ма) ре дов но се по ја вљу ју си ла зни ак цен ти на зад њем 
сло гу (де фект, про грам, су бјект, објект, про спект, ре-
спект итд .) .

3. На осно ву свих да тих при мје ра, те шко је утвр ди-
ти на ко је су се кри те ри ју ме на ши стан дар до ло зи осла-
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ња ли, при ли ком од сту па ња у по је ди ним слу ча је ви ма од 
основ них пра ви ла на ше стан дард но је зич ке ак цен ту а ци-
је . Сто га је по треб но из вр ши ти ева лу а ци ју цје ло куп не 
ма те ри је и ре кон струк ци ју на ших ак це нат ских нор ми 
и то на тај на чин да се са чу ва ју основ на ус по ста вље-
на пра ви ла, а у исто ври је ме, при хва те као стан дард на 
оправ да на од сту па ња, ка ко не би до ла зи ло до дис кре-
пан ци је из ме ђу са ме нор ме и прак се . 

3.1. Ево јед ног од мо гу ћих об ја шње ња на ших ос нов-
них стан дард но је зич ких (но во што кав ских) ак це на та, ка кво 
се мо же на ћи и у књи зи Кул ту ра го во ра (Шип ка, 2011):

У ак це нат ском си сте му на шег стан дард ног је зи-
ка (као и у но во што кав ским го во ри ма ко ји чи не ње го ву 
ужу осно ви цу) по сто је че ти ри ак цен та (на гла ска), ко ји 
се ме ђу соб но раз ли ку ју по ду жи ни (кван ти те ту) и про-
мје ни ја чи не и ви си не то на (ква ли те ти) . Упра во пре ма 
тим еле мен ти ма они се и на зи ва ју: крат ко си ла зни (`̀), 
крат ко у зла зни (`), ду го си ла зни (ˆ) и ду го у зла зни (΄) . Два 
су, да кле, крат ка, два ду га, два си ла зна (цир кум флек-
сна), а два уз ла зна (акут ска) .

Че тво ро ак це нат ски си стем на шег стан дард ног је-
зи ка обич но се при ка зу је ова ко:

СИ ЛА ЗНИ

КР АТКИ

УЗ ЛА ЗНИ
ки ша роса

сунце тр ава

ДУ ГИ

{ }
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Не ак цен то ва ни сло го ви мо гу би ти крат ки и ду ги . 
У на шем стан дард ном је зи ку сви сло го ви при је ак цен-
та су крат ки, а они иза ње га мо гу би ти крат ки и ду ги . 
По стак це нат ске ду жи не, ко је су ка рак те ри стич не за на-
шу стан дард но је зич ку ак цен ту а ци ју, оби ље жа ва ју се 
у ак цен то ва ном тек сту во до рав ном ли ни јом: момáк ā, 
дјèвојāкā . Кад се не озна ча ва ју ак цен ти, по стак це нат ске 
ду жи не, пре ма тра ди ци ји и на шим са вре ме ним пра во-
пи сним нор ма ма, би ље же се обич но тзв . „ге ни тив ним 
зна ком” (ˆ), као у при мје ру: шко ла без учи теља .

На ши ак цен ти ни су под јед на ко че сти . Та ко се у 
стан дард ном је зи ку нај че шће ја вља крат ко си ла зни ак-
це нат (`̀ ), с фре квен ци јом 25,18%, за тим крат ко у зла-
зни (`) − 24,30%, па он да, мно го рје ђе, ду го си ла зни (ˆ) 
− 14,46%, и на кра ју, нај р је ђе, ду го у зла зни (΄) − све га 
8,40% . Оста так до 100% за у зи ма ју по стак це нат ске ду-
жи не, опет с не јед на ком фре квен ци јом с об зи ром на 
њи хов по ло жај пре ма ак цен то ва ном сло гу: од мах иза 
ак цен то ва ног сло га − 20,19%, оне ко је ни су од мах иза 
ак цен та − 4,44%, а ду жи на иза ду жи не − 2,21% . (По да-
ци: Ђор ђе вић 1984: 175 .)

На ши ак цен ти су ме ло диј ски . Пре ма то ме, они се 
оства ру ју ми је ња њем ви си не и ја чи не то на . Код си ла-
зних ак це на та и ви си на и ја чи на спу шта ју се, па да ју, 
па ра лел но (код крат ко си ла зног кра ће, код ду го си ла зног 
ду же) . За то су сло го ви иза си ла зних ак це на та уви јек у 
ни ском то ну: по бје да, смо тра, сунчати се . Код уз ла зних 
ак це на та у по чет ку ви си на и ја чи на ра сту на по ре до, али 
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при за вр шет ку из го во ра ак цен то ва ног сло га, ја чи на на-
гло па да, а ви си на то на и да ље ра сте .

При ро да на ших ак це на та при ка зу је се гра фич ки 
ова ко:

Крат ко си ла зни ак це нат (`̀ )

А – екс пи ра тор на сна га
Б – ме ло диј ска ли ни ја (1–2 то на)

Ду го си ла зни ак це нат (ˆ)

А – екс пи ра тор на сна га
Б – ме ло диј ска ли ни ја (6–8 то но ва)

Крат ко у зла зни ак це нат (`)

А – екс пи ра тор на сна га
Б – ме ло диј ска ли ни ја (3–5 то на)

Ду го у зла зни ак це нат (΄)

А – екс пи ра тор на сна га
Б – ме ло диј ска ли ни ја (6–8 то но ва)

Ду жи на – кван ти тет (–)

А – екс пи ра тор на сна га               Б – ме ло диј ска ли ни ја (3–6 то но ва)
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3.1.1. Мје сто и по ри је кло на ших ак це на та . − Ако 
пра вил но ак цен ту је мо би ло ко ји но во што кав ски − ис-
точ но хер це го вач ки текст, за па зи ће мо:

a) да си ла зни ак цен ти сто је на јед но сло жним ри-
је чи ма: час, чист, град, пуст, и са мо на пр вом 
сло гу ви ше сло жних: не бо, ку ћа, исти на, ми сли-
ти, ра до ва ти се, сунце, сунчати се, пландо ва ти, 
Кар лов ча нин;

b) да уз ла зни ак цен ти мо гу ста ја ти на би ло ком сло-
гу ви шеч ла них ри је чи, осим зад ње га: нòга, вòда, 
пèро, сèло, ши ри на, ду би на, на јам ни на, глáва, 
хвáла, хвáли ти, захвáли ти, за хва љи ва ти, пре-
вáли ти, пре ва љи ва ти, поиспре ва љи ва ти и

c) да на зад њем сло гу не сто ји ни је дан ак це нат .
Ова кав по ло жај ак це на та у на род ним го во ри ма ко ји 

чи не ужу осно ви цу на шег са вре ме ног стан дард ног је зи-
ка, по ти че оту да што су си ла зни ак цен ти ста ри ји, па су 
се у ври је ме оп штег по мје ра ња ак це на та за је дан слог 
на при јед пре ма по чет ку ри је чи, што се де си ло не гдје у 
XV сто ље ћу, за др жа ли са мо на јед но сло жним ри је чи ма 
и на пр вом сло гу ви ше сло жних, јер се у том по ло жа-
ју ни су мо гли по мје ра ти и пре тва ра ти у уз ла зне . Уз ла-
зни ак цен ти су но ви ји и упра во су ре зул тат по ме ну тог 
по мје ра ња, па су на ста ја ли од си ла зних сву гдје гдје је 
би ло усло ва за по мје ра ње, нпр . у дво сло жним ри је чи ма 
умје сто си ла зног на дру гом ја вља се уз ла зни на пр вом, у 
тро сло жним и ви ше сло жним ри је чи ма умје сто си ла зног 
на да љим сло го ви ма, ја вља се уз ла зни на сло го ви ма ко ји 
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им прет хо де, па су та ко уз ла зни ак цен ти ди стри бу и са ни 
на свим сло го ви ма, осим зад ње га, на ко ме, због по мје-
ра ња, ни је остао ни је дан ак це нат . У јед но сло жним ри је-
чи ма за др жа ли су се са мо ста ри, си ла зни ак цен ти, јер ту 
ни је мо гло би ти по мје ра ња, из у зев слу ча је ва пре ска ка ња 
ак це на та на про кли ти ку, а са мим тим ни ства ра ња уз ла-
зних ак це на та, као што је већ ре че но . У ча кав ском на-
ри јеч ју, ко је је са што кав ским би ло у бли жој ве зи све до 
XIV сто ље ћа, као и у нај ста ри јим што кав ским го во ри-
ма, са чу ва ли су се си ла зни ак цен ти на свим сло го ви ма . 
Та ко пре ма ча кав ском не во ја, до бро та, ши ри на, ме тла, 
пе ро, ре ше то, ру ка, но га, слу га, ро ди тељ сто је у но во-
што кав ским го во ри ма ко ји чи не осно ви цу на шег стан-
дард ног је зи ка, уз ла зни ак цен ти: нèвоља, добрòта, ши-
ри на, мèтла, пèро, решèто, ру ка, но га, слу га, рòдитељ . 
У том по гле ду по сто ји слич ност ча кав ско га на ри јеч ја и 
ру ског је зи ка, ко ји има екс пи ра тор не ак цен те, на истом 
мје сту: не вó ля, до бротá, ши ринá, метлá, пе рó, ре шетó, 
рукá, ногá, слугá, родúте ль . То сла га ње по ти че још из 
пра сло вен ске је зич ке за јед ни це .

3.1.2. Кван ти тет сло га. − И не на гла ше ни сло го ви, 
од но сно са мо гла сни ци као њи хо ви но си о ци, мо гу би ти 
крат ки и ду ги . То је њи хов кван ти тет . Ду ги не на гла ше-
ни са мо гла сни ци оби ље жа ва ју се рав ном цр том, а крат ки 
по лу кру гом, нпр . кòвāчнйцă . При ак цен то ва њу тек сто ва 
не ма по тре бе да се оби ље жа ва ју крат ки са мо гла сни ци, 
јер се под ра зу ми је ва да су крат ки сви они ко ји ни су оби-
ље же ни као ду ги, па се сто га би ље жи са мо: кòвāчница .
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Не кад, у јед ној фа зи пра сло вен ског је зи ка, не ки су 
са мо гла сни ци би ли уви јек ду ги, а дру ги крат ки . Ду ги 
су би ли: и, а, у, ы (као и „јат” и оба на за ла), а крат ки 
е, о и по лу гла си (ъ и ь) . Та кве кван ти те те во ка ла ни је 
са чу вао ни је дан сло вен ски је зик, а не ки од њих (ру ски, 
пољ ски, бу гар ски) не ма ју ни ка ко ду жи на, као ни не ки 
на ши на род ни го во ри (при зрен ско-ти моч ки) . У на шем 
са вре ме ном стан дард ном је зи ку, као и у но во што кав-
ским го во ри ма ко ји чи не ње го ву ужу осно ви цу, сва ки 
са мо гла сник мо же би ти кра так или дуг . При мар не, ста ре 
ду жи не за др жа ле су се са мо у не ким ри је чи ма, као што 
су нпр . мeсо или ру ка, док су се дру гдје са мо гла сни ци у 
раз ли чи тим по зи ци ја ма или гла сов ним про мје на ма ду-
жи ли или скра ћи ва ли, па су та ко на ста ја ли но ви кван ти-
те ти во ка ла .

За ак це нат ски си стем на шег са вре ме ног стан дард-
ног је зи ка ка рак те ри стич но је да ду ги не на гла ше ни сло-
го ви мо гу ста ја ти са мо иза на гла ше ног сло га, а ни ка ко 
ис пред ње га (као у не ким ста ри јим ди ја лек ти ма, нпр . у 
ча кав ском: ру ка, слу га) . Сви сло го ви при је ак цен то ва ног 
у стан дард ном је зи ку уви јек су крат ки . За на шу стан-
дард ну ак цен ту а ци ју ка рак те ри стич не су, да кле, по стак-
це нат ске ду жи не .

По стак це нат ске ду жи не ре дов но се ја вља ју:
a) у не ким на став ци ма за твор бу име ни ца .

-āч: кòпāч, òрāч, пјèвāч, чистāч,
-āш: одликāш, великāш, пљàчкāш, 
-āј: течāј, лишāј, случāј,
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-āк: јунāк, сèљāк, корāк,
-āд: бурāд, перāд, јагњāд,
-āр: кипāр, вртлāр, бродāр,
-ик: влaсник, глaсник, вòјник,
-ир: пèш кир, ве зир, звèкир,
-āрка: чувāрка, врàтāрка, кипāрка,
-ēљка: хрàнитēљка, рòдитēљка, глèдатēљка;
-ост (у не ким слу ча је ви ма ко ји за ви се од ак цен-

ту а ци је): ми лост, ра дост .
б) у на став ци ма за твор бу имен ских и гла гол ских 

об ли ка:
– у ге ни ти ву јед ни не име ни ца жен ског ро да на 

-а: мaјкē, жèнē, кућē, зèмљē, дòмовинē;
−	у ин стру мен та лу јед ни не име ни ца то га ти па: 

мaјкōм, жèнōм, кућōм, зèмљōм, дòмовинōм;
−  у во ка ти ву јед ни не име ни ца му шког ро да ко-

је у но ми на ти ву има ју ду жи ну на зад њем сло гу: 
јùнāк − јунāче, вōјник − вој ни че, вèзир − ве зи ре;

−	у ге ни ти ву мно жи не свих име ни ца: мрáвā, љу-
ди, момáк ā, дјèвојāкā . жéнā, селā, пољā . . .;

−	у пре зент ским на став ци ма за 1, 2 . и 3 . ли це јед-
ни не и 3 . ли це мно жи не (на зад њем) и 1 . и 2 . 
ли це мно жи не (на пред зад њем сло гу) свих гла-
го ла: читāм, читāш, читā, читāмо, читāте, 
чи та ју; пишēм, пишēш, пишē, пишēмо, пи шē-
те, пи шу; учим, учиш, учи, учи мо, учи те, учē; 
чујēм, чујēш, чујē, чујēмо, чујēте, чу ју;
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−	у на став ци ма свих об ли ка им пер фек та (у 1 . 
ли цу јед ни не на зад њем, у оста лим ли ци ма на 
пред зад њем сло гу): читāх, читāше, читā ше, 
читāсмо, читāсте, читāху; мишљāх, миш-
љā ше, мишљāше, мишљāсмо, мишљāсте, ми
шљāху;

−	у гла гол ском при ло гу са да шњем (на пред зад-
њем сло гу, гдје ду жи на, за пра во, при па да тре-
ћем ли цу пре зен та мно жи не, од ко га се, по мо-
ћу на став ка -ћи, тво ри тај об лик): чи та ју + ћи 
> чи та ју ћи, учē + ћи > учēћи, пи шу + ћи > пи-
шу ћи; 

−	у па де жним на став ци ма у про мје ни при дје-
ва − код од ре ђе ног ви да у ци је лој па ра диг-
ми: до бри, добрōг(а), добрōме . . .добрā, добрē, 
добрōј . . ., добрō, добрōга, добрōме . . ., до бро/до
брā, добрих, добрима . . ., а код оних нео д ре ђе-
ног ви да му шког и сред њег ро да у во ка ти ву и 
ин стру мен та лу јед ни не и свим па де жи ма мно-
жи не, осим но ми на ти ва и аку за ти ва, а код при-
дје ва жен ског ро да у свим па де жи ма јед ни не и 
мно жи не, осим но ми на ти ва и аку за ти ва,

−	у на став ци ма ком па ра ти ва (и су пер ла ти ва): ја-
чи, најја чи . . .

По стак це нат ске ду жи не ја вља ју се и у не ким дру-
гим об ли ци ма (о че му оп шир ни је в . у од го ва ра ју ћој ак-
цен то ло шкој ли те ра ту ри) .
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3.2. Ри је чи без ак цен та (ато не) . − Све ри је чи у на-
шем је зи ку не ма ју сво га ак цен та . Та кве се ри је чи и об-
ли ци ри је чи у ак цен то ло ги ји на зи ва ју ато не (тј . „ри је чи 
без то на”, без ак цен та) . Ту се убра ја ју 1) сви јед но сло-
жни и дво сло жни при је дло зи: од, до, на, о, по, из, уз, за, 
са, над, под, пред, у, при, пре ма, иза, из над, ис под, ис-
пред, усред, на сред, по сред и др ., 2) ве зни ци: и, па, те, 
или, а, али, не го, но, већ, да, еда, ако, ма да, прем да, 3) 
ри јеч це: за не ги ра ње не, ни и упит на ри јеч ца ли, 4) не-
на гла ше ни, нај че шће скра ће ни, об ли ци по моћ них гла го-
ла: сам, си, је, смо, сте, су; ћу, ћеш, ће, ће мо, ће те, ће; 
бих, би, би, би смо, би сте, би и 5) не на гла ше ни, нај че-
шће скра ће ни об ли ци лич них за мје ни ца: ме, ми − пре-
ма ак цен то ва ном ме ни, ме не, од лич не за мје ни це ја; ти, 
те − пре ма пу ном, ак цен то ва ном об ли ку те би, те бе, од 
лич не за мје ни це ми; му, га, њ − пре ма ње му, ње га, од 
он или òно; јој, је, ју − пре ма њој, њу, од òна; нас, нам 
− пре ма нас, на ма, од ми; их, им − пре ма њих, њи ма, од 
òни, òне, òна; као и кра ћи об лик по врат не за мје ни це се-
бе − се . 

Пре ма то ме да ли сто је ис пред или иза ак цен то ва не 
ри је чи, ато не се ди је ле на про кли ти ке (при је дло зи, ве-
зни ци и не га ци је) и ен кли ти ке (не на гла ше ни гла гол ски 
и за мје нич ки об ли ци и упит на ри јеч ца ли) .

(О ен кли ти ка ма и про кли ти ка ма као еле мен ти ма 
струк ту ре ак це нат ског так та в . М . Шип ка, Кул ту ра го-
во ра, 2008: 195–196 .)
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3.2.1. Пре но ше ње ак це на та на про кли ти ку . − 
Си ла зни ак цен ти с јед но сло жних ри је чи и с пр во га сло-
га дво сло жних, рје ђе и ви ше сло жних, пре но се се на 
про кли ти ку, јер она с ри јеч ју ис пред ко је сто ји чи ни из-
го вор ну цје ли ну, због че га је по мје ра ње ак цен та мо гу ће, 
као и у окви ру јед не ри је чи . То пре но ше ње мо же би ти 
осла бље но, кад се си ла зни ак це нат пре но си на про кли-
ти ку као уз ла зни, и нео сла бље но, кад се на про кли ти ку 
пре но си крат ко си ла зни, тј . кад не ми је ња ква ли тет то на . 
Осла бље но је пре но ше ње но ви је (ја вља се у бал кан ском 
пе ри о ду раз вит ка на шег је зи ка), док је нео сла бље но 
ста ри је (на сли је ђе но из пред бал кан ског пе ри о да) . 

Осла бље но пре но ше ње Нео сла бље но пре но ше ње
òд кућē < од кућē из грāда < из гра да
из кућē < из кућē у грāд < у град
у ку ћу < у ку ћу у бōј < у бôј
прèд кућōм < пред кућōм пред нōћ < пред нôћ
нè дāм < не дам не знāм < не знам
нè ви дим < не видим ни сāм < ни сам

Ако је про кли ти ка дво сло жна, крат ко у зла зни (осла-
бље ни) ак це нат па да на дру ги, а крат ко си ла зни (нео сла-
бље ни) на пр ви слог: окò кућē, испрèд кућē, изà сна, око 
пāса, иза глāса, ис под чāсти и сл .

Пра ви ла о пре но ше њу ак це на та на про кли ти ку још 
су сло же ни ја . Та ко се на јед но сло жне при је дло ге са за-
мје нич ких ен кли ти ка ак це нат пре но си као ду го у зла зни 
(́) или ду го си ла зни (ˆ): нá ме, нá те, нá се, зá ме, зá те, 
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за њ, на њ . . . Ово до ла зи оту да што су не ка да ен кли тич-
ки об ли ци би ли на гла ше ни, па су ка сни је из гу би ли ак-
це нат, али се пре но ше ње за др жа ло .

Пре но ше ње ак це на та на про кли ти ку би ло је не кад 
оп шта по ја ва, а да нас је ка рак те ри стич но за не ке на род-
не го во ре (по себ но у БиХ), па сто га у нор ми има до ста 
ду бле та (из Боснē и из Боснē, на море и на мōре, пред 
зградōм и прèд зградōм и сл .) .

4. Све што је до сад ре че но, при каз је кла сич них 
осно ва на ше но во што кав ске ак цен ту а ци је, ко ја се раз-
ви ја ла и одр жа ла до на ших да на, при том аси ми ли ра ју-
ћи и ри је чи стра ног по ри је кла (нпр . тур ци зме ко ји су се 
у то ку ви ше сто ље ћа, пот пу но адап ти ра ли при ка за ним 
пра ви ли ма на ше ак цен ту а ци је) . У но ви је ври је ме, ме-
ђу тим, ја ви ле су се и но ве по ја ве у на шој стан дард ној 
ак цен ту а ци ји, на ро чи то ри је чи стра ног по ри је кла и сл ., 
ко је се у по гле ду ак цен та по на ша ју че сто су прот но при-
ка за ним пра ви ли ма на шег кла сич ног ак це нат ског си сте-
ма, на сто је ћи да за др же свој из вор ни ак це нат: 

a) име ни це ко је се за вр ша ва ју на -ант, -ент, -онт, 
-инт: ко ман дант, за фр кант, пре ва рант, за бу-
шант, аси стент, де лин квент, ап сол вент, ди-
ри гент, ка ло донт, хо ри зонт; пе пер минт, ла ви-
ринт, итд . 

б) име ни це на -ор: ра ди ја тор, ре гу ла тор, си му ла-
тор, итд .

в) име ни це ти па: бо ле ро, стам пе до, тор пе до, жи-
ра до, би ки ни, аво ка до, тор на до, пи ка до; 
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г) ан тро по ни ми и ој ко ни ми: Да лам бер, До де (Da u-
det), Бор до (Bor de a ux), Ру со (уз рје ђе Ру со), Мон-
те скје, Рем бо, итд . 

д) при дје ви: ком пле мен тан, ело квен тан, не ко рек-
тан, итд . 

Ме ђу ова квим стра ним лек се ма ма, ко је су прот но 
основ ним нор ма ма на ше стан дард но је зич ке ак цен ту а-
ци је има ју си ла зни ак це нат на сред њем или зад њем сло-
гу, на ла зе се и не ке на ше сло же ни це: ку по про да ја, са-
мо по слу га, са мо у пра ва, сла ве но срп ски, са мо за шти та; 
што је знак да је са ма та по ја ва по сто ја ла и у кла сич ним 
осно ва ма на ше стан дард но је зич ке ак цен ту а ци је, те да 
се сто га не мо же сма тра ти „кр ше њем” тих нор ми .

По ста вља се пи та ње, ка кав од нос тре ба за у зе ти 
пре ма тим но вим по ја ва ма: да ли их при хва ти ти као 
стан дард не или их сма тра ти кр ше њем основ них пра ви-
ла на ше стан дард но језичке ак цен ту а ци је, а ти ме и про-
гла си ти не стан дард ним .

4.1. Ста ри ји, кон зер ва тив ни ји ак цен то ло зи не до-
пу шта ју упо тре бу ових из вор них, још не а дап ти ра них 
ак це на та, па упор но ин си сти ра ју на кла сич ним пра ви-
ли ма на ше Вук–Да ни чи ће ве ак цен ту а ци је, ма да се и ту 
мо же про на ћи по не ки при мјер „кр ше ња” тих пра ви ла . 
За то би по њи ма пра вил но би ло са мо: ко ман дант, за-
фр кант, пре ва рант, за бу шант, аси стент, де лин квент, 
ап сол вент, ди ри гент, ка ло донт, хо ри зонт; пе пер минт, 
ла ви ринт, ра ди ја тор, ре гу ла тор, си му ла тор, бо ле ро, 
стам пе до, тор пе до, жи ра до, би ки ни, аво ка до, тор-
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на до, пи ка до; Да лам бер, До де (Da u det), Ру со (уз рје ђе 
Ру со), Мон те скје, Рем бо, елок вен тан, не ко рек тан, чак 
и по ци је ну вје штач ких по сту па ка као што су за мје на 
си ла зних ак це на та узла ним на истом мје сту, као у већ 
по ме ну тим при мје ри ма: бо ле ро, стам пе до, тор пе до, 
ело квен тан, не ко рек тан или пак при род ним по мје ра-
њем си ла зних ак це на та за је дан слог на по че так ри је чи, 
ка ко су и на ста ја ли на ши уз ла зни ак цен ти . У го вор ној 
прак си, ме ђу тим, са свим је су прот но . На тим мје сти ма 
ре дов но се ја вља ју си ла зни ак цен ти: ко ман дант, за фр-
кант, пре ва рант, за бу шант, аси стент, де лин квент, 
ап сол вент, ди ри гент, ка ло донт, хо ри зонт; пе пер минт, 
ла ви ринт, ра ди ја тор, ре гу ла тор, си му ла тор, бо ле ро, 
стам пе до, тор пе до, жи ра до, би ки ни, аво ка до, тор на-
до, пи ка до; Да лам бер, До де (Da u det), Ру со (уз рје ђе Ру-
со), Мон те скје, Рем бо, ело квен тан, не ко рек тан . Про-
тив по ме ну те прак се кон зер ва тив них лин гви ста да се на 
вје штач ки на чин у стан дард ном је зи ку не ги ра го вор на 
прак са, уста ју и не ки хр ватски је зи ко слов ци, као нпр . 
Прањ ко вић (2001: 304), ко ји ка же: „ . . .ne ma oprav da nja ni 
za ne ka me ta to ni ra nja si la znih na gla sa ka u uz la zne, kao što 
je slu čaj s pri mje ri ma ti pa in te li gen tan, evi den tan, ku po pro-
da ja, a mi slim isto ta ko da je po red kla sič nih na gla ša va nja 
ti pa agиi ta tor, re pre sa li ja, za vr še ta ka, mo gao do pu sti ti i 
ina či ce ti pa agi ta tor, re pre sa li ja, za vr še ta ka . . .”

4.2. Исти је слу чај и кад су у пи та њу име ни це на 
-ант, -ент, -онт, -инт . 
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Ов дје би, сва ка ко, тре ба ло раз ли ко ва ти ак цен ту а-
ци ју ти па ко ман дант, ин тен дант, аси стент, то ре а-
дор, ам ба са дор и сл . од ме та то ни ра ња си ла зних ак це-
на та у уз ла зне, на истом мје сту гдје се на ла зе си ла зни 
ак цен ти, јер се у пр вом слу ча ју ра ди о нор мал ном пре-
но ше њу ак це на та на прет ход ни слог, па би, пре ма мо ме 
ми шље њу, у свим та квим слу ча је ви ма, из у зев пе јо ра ти-
ва, тре ба ло при зна ти као стан дард ну та кву ак цен ту а ци-
ју, да ју ћи јој чак и од ре ђе ну пред ност пре ма из вор ним 
ак цен ти ма: ко ман дант, аси стент, де лин квент, ап сол-
вент, али не ис кљу чу ју ћи ни њих као до дат не мо гућ но-
сти у раз го вор ном је зи ку, по го то во што је та ква прак са, 
ма кар и не до сљед но, ра ши ре на, а у не ким рјеч ни ци ма 
већ по твр ђе на (Реч ник МС 2007) . У овом сми слу, не бих 
одва јао име ни це на -ант и -атор, име ни це ти па: ко ман-
дант и ра ди ја тор, па би то тре ба ло рје ша ва ти на исти 
на чин . То зна чи, да би уоби ча је не об ли ке са крат ко си-
ла зним ак цен том на кра ју, та ко ђе тре ба ло при зна ти као 
осо би ну го вор ног стан дар да или као стил ску ре зер ву 
у обич ном го во ру, док би у елек трон ским ме ди ји ма и 
слу жбе ној упо тре би нор мал но фун кци о ни са ли об ли ци 
са пре не се ним ак цен ти ма: ко ман дант, аси стент, де-
лин квент, ап сол вент, ди ри гент, ка ло донт, хо ри зонт, 
с из у зет ком пе јо ра ти ва ко је би, упра во због то га зна че-
ња, тре ба ло упо тре бља ва ти са не пре не се ним, крат ко си-
ла зним ак цен ти ма: за фр кант, пре ва рант, за бу шант и 
свих дру гих стра них лек се ма (по себ но ан тро по ни ма и 
ој ко ни ма), ко ји се још ни су адап ти ра ли на шем ак це нат-
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ском си сте му, гдје би тре ба ло до зво ли ти као стан дард-
не из вор не об ли ке, са си ла зним ак цен ти ма из ван пр во га 
сло га, као што су већ на ве де ни при мје ри: Да лам бер (не 
Да лам бер), Мон те скје (не Мон те скје), Рем бо (не Рем-
бо), с из у зет ком оних ко ји су се већ адап ти ра ли: Ру со 
и Ру со . Ти ме би се при знао при ро дан на чин адап та ци-
је ри је чи стра ног по ри је кла ко је се још ни су до вољ но 
укло пи ле у наш ак це нат ски си стем .

Ни у ком слу ча ју не би тре ба ло до зво ли ти вје штач-
ку за мје ну си ла зних ак це на та уз ла зним на истом мје сту, 
као што то чи не са ста вља чи на ших рјеч ни ка: то ле ран-
тан, кон се квен тан, итд . јер дје лу ју крај ње из вје шта че-
но и не при род но (иако је уста ље но у го во ру Бе о гра ђа-
на, у при мје ри ма то ле ран тан, кон се квен тан), док по-
мје ра ње ак це на та за је дан слог бли же по чет ку ри је чи уз 
про мје ну кван ти те та, не дје лу је из вје шта че но, и из го-
во ру име на и пре зи ме на: Рем бо, Бри жит Бàрдō, Мàлрō, 
а та ко и Àндрē, Бùзē, Мàснē, итд . Из истих раз ло га, не 
тре ба при хва ти ти као стан дард ду блет не об ли ке тор-
пе до, стам пе то, тор на до, не го са мо из вор не: тор пе до, 
стам пе то, тор на до, као и још не ке си ла зне ак цен те из-
ван пр во га сло га, као што су: по лу мје сеч ник, ри жо то, 
гр ко ка то лик, итд . 

4.3. Јед но сло жне ри је чи мо гу има ти уз ла зне ак цен-
те уко ли ко су ре зул тат пре ска ка ња си ла зних ак це на та с 
прет ход них ри је чи на про кли ти ку, што ни је но ва по ја ва, 
па и то тре ба на ве сти као од ре ђе ни из у зе так и не ин си-
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сти ра ти на ап со лут ној тврд њи да се уз ла зни ак цен ти не 
мо гу на ла зи ти на јед но сло жним ри је чи ма . 

4.4. Због већ из не се ни х раз ло га, не би тре ба ло узе-
ти као из у зе так ак цен ту а ци ју зад њих сло го ва у лек се-
ма ма као што су: ми ракл, спек такл, би цикл, мо то цикл, 
фа сцикл, би нокл, мо нокл, сокл, серкл, циркл .

5. На овај на чин не би се „кр ши ла” основ на пра ви-
ла на ше стан дард не (но во што кав ске) ак цен ту а ци је, јер 
би ди стри бу ци ја ак це на та оста ла иста, је ди но што би се 
про ши рио број из у зе та ка ко ји од го ва ра ју ствар ном ста њу 
у на шој го вор ној прак си, па би се ти ме на ша стан да рд но-
је зич ка нор ма, до ве ла у склад, упра во са том прак сом . 

6. У том сми слу, у по сљед ње ври је ме, све су уче-
ста ли ји за хтје ви мо дер ни јих и ли бе рал ни јих ак цен то-
ло га да се, с об зи ром на уко ри је ње ност „не пра вил них” 
ак це на та ко ји се сма тра ју „кр ше њем” основ них пра ви-
ла на шег ак це нат ског си сте ма, при зна пра во гра ђан ства, 
ма кар као нео ба ве зна ду бле та, уоби ча је ни ак це нат у го-
во ру . У сва ком слу ча ју, ста ње на ше ак цен ту а ци је у те-
о ри ји и прак си, зах ти је ва озбиљ ну рас пра ву, ко јој, као 
од ре ђен под сти цај, мо же по слу жи ти и овај рад . 




