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У овом раду аутор покушава да утврди које именице у српском
књижевном језику проширују основу морфемом -ов- у множини и који
све фактори и околности утичу на то. У раду се, такође, говори о томе
у којим позицијама се јавља морф -ов-, а у којима аломорф -ев-.

Кључне речи: српски књижевни језик, граматика, морфологија,
именице, основе.

0.1. Како је то још давно истакао М. Пешикан, „уметак1 -ов-
(-ев-) проширио се под утицајем некадашњих основа на ŭ“. Тој де-
клинацији припадале су, како наводи Пешикан (позивајући се на
Куљбакина), следеће именице: „сынъ, медъ, врьхъ, волъ, полъ, садъ,
а можда и даръ“ (1956: 270).2 Како су све наведене именице мушког

ISSN 0350–185x, LXIX (2013)

UDK: 811.163.41’367.622.11
ID: 199301132

DOI: 10.2298/JFI1369277N
Примљено: 24. марта 2013.

Прихваћено: 5. априла 2013.
Оригинални научни рад

* nikmir@eunet.rs
** Рад је на стао у окви ру ра да на про јек ту 178021 – Опис и стан дар ди за ци -

ја са вре ме ног срп ског је зи ка, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.

1 По ауто ро вом ми шље њу, ов де ни је реч о „умет ку“, одн. „ин(тер)фик су“,
јер се мор фе ма ов не ʼу ме ћеʼ из ме ђу осно ве и на ста ва ка, већ је то гра ма тич ка
мор фе ма ко јом се проширује флек сив на осно ва, на ко ју се он да до да ју на став ци.

2 То зна чи да је са мо не ко ли ко име ни ца ус пе ло да на мет не свој мо дел мно -
жин ске осно ве сто ти на ма дру гих име ни ца у срп ском је зи ку. Још дра стич ни ји слу чај
пред ста вља срп ско(хр ват ско) -м у 1. л. јд. пре зен та, ко је је не ка да има ло са мо
пет ате мат ских гла го ла: јесмь, ѣмь, вѣ мь, да мь, има мь. Та „ва жна“, „моћ на“ ма -
њи на ус пе ла је да на мет не сво је пре зент ско -м свим дру гим гла го ли ма осим мо-
гу (:мо ћи) и хоћу (:хт(ј)ети), ко ји су та ко ђе би ли ва жни и моћ ни, тј. фре квент ни.
То ва жи и за ди ја лек ти зме: виђу (:вид(ј)ети) и вељу (:*ве лѣ ти).



рода и једносложне, то је разумљиво зашто данас проширену основу
у множини имају искључиво именице мушког рода с нултим на-
ставком у ном. јд.,3 тј. именице које се у граматикама сврставају у
прву врсту (а коју бисмо према наставку ген. јд. могли назвати а-вр-
стом), и што су међу именицама с таквом множинском основом јед-
носложне најбројније.4

0.2. Да би, с овим у вези, утврдио фактичко стање у савреме-
ном српском књижевном језику, аутор је прочитао преко 330 књи-
жевних дела (највише прозних, изворних и преведених, пре свега из
XX века, посебно из друге половине, и с почетка XXI века) и три-
десетак других извора, односно више десетина хиљада страница
текста из различитих функционалних стилова, највише, наравно,
књижевног.5 И поред тога, он не може за сваку од наведених имени-
ца категорички тврдити да се јавља (а још мање да се може јавити)
само у наведеном облику6, док за неке именице није у грађи засве-
дочен ниједан множински пример.7 Упркос томе, аутор се према
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3 Уп., ипак, шуреви у нар. по е зи ји (по себ но у пе сми „Ба но вић Стра хи ња“),
ко ји се у РМС тре ти ра ју као пе снич ка мно жи на од шура. Осим то га, да нас не рет -
ко има мо и од нос витло (ср. р. јд.) – витлови (м. р. мн.), пре ма при мар ном витао
(м. р. јд.) – витлови (мн. м. р.), што, бар у не кој ме ри, ва жи и за сврдао / сврдло.

4 Пре ма на во ди ма М. Са мар џи је из члан ка Р. Ор лан ди ја („Il plu ra le bre ve e
lun go in ser bo-cro a to“, Ri cer che sla vi stic he, sv. XI, str. 3–33), „naj ra ni ji po da ci o du -
goj mn. po tje ču već iz XII. st., od XIV. st. je znat no če šća, dvo slo žna [треба:
dvosložne] im. za hva ti la je u XVI II. st., a kod jed no slo žnih pre vla da va tek u XIX. st.“
(1988: 130).

5 До гра ђе за свој рад о ду гој и крат кој мно жи ни у хр ват ском књи жев ном је -
зи ку М. Са мар џи ја је до шао на дру ги на чин. Он је „iz Rječ ni ka hr vat sko srp sko ga
knji žev nog je zi ka, odn. Reč ni ka srp sko hr vat skog knji žev nog je zi ka Ma ti ce hr vat ske i
Ma ti ce srp ske … is pi sao … sve jednosložne im. m. r. i dvosložne s ø u N jd.“ (1988:
130–131).

6 Колико би то могло бити рискантно, види се из чињенице да се и им. као
што су син или врх, које су још у прасловенском језику имале дугу множину, ја-
вљају с непроширеном основом, прва са потврдама из народне, а друга с потвр-
да ма из (савремене!) уметничке поезије (и ста ри је про зе). С друге стране, у „Срп-
ској митологији“, књ. I, С. Петровића (из које је грађа ексцерпирана, али није
унета у овај рад због бројних цитата других аутора и оби ља стихова из народне
поезије) наводе се стихови из нар. песме у којој се јавља проширена основа у мн.
им. јад: „...И то би им доста јада било / Но да видиш Јарила Ђурима, / А са сво-
јим побро Давораном, / Те просуше по земљи јадове“.

7 Са мар џи ја у сво ме ра ду на во ди по дат ке (из ра чу на те у сто ту де ци ма лу!) ко -
ји про це нат име ни ца (из гра ђе до би је не на прет ход но на ве де ни на чин, в. нап. 4)
има у хр ват ском књи жев ном је зи ку про ши ре ну осно ву, ко ји не про ши ре ну, а ко - 



грађи коју је скупио односио као према репрезентативном корпусу,
с тим што је у систематизацији те грађе и коментарима извесног
удела имала и чињеница да је аутор изворни (компетентни) говор-
ник српског језика.8

Како је род и деклинациони тип именица ирелевантан за пре-
зентацију и класификацију корпусних примера (јер су све именице
једног, мушког рода и истог деклинационог типа, а-врсте), то је као
основни, полазни критеријум (из дијахронијских и синхронијских
разлога) узет број слогова неке именице у ном. јд.

1. Једносложне именице

Као једносложне понашају се и именице с ијекавским контину-
антом дугог јата типа вијек, гријех, мијех, снијег итд., потом именице
типа вео-вела, део-дела (-дела) ј. дио-дијела (-дијела) и сл.,9 као и
им. типа дубл, жанр и жанр, кабл, рестл, сингл10, па се зато и раз-
матрају заједно с њима.
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ји об у хва та име ни це и с про ши ре њем и без про ши ре ња осно ве, што за сни ва на
кон сул то ва њу гра ма ти ка, по да ци ма „ko je uz po ne ke ova kve ime ni ce do no se hr vat ski
i srp ski jed no je zič ni ci“ и на до дат ном ан ке ти ра њу о по је ди ним „dvoj be nim po tvr -
da ma“ (1988: 131). Због све га то га, као и не ких дру гих раз ло га, на ши се ре зул та -
ти у при лич ном бро ју де та ља раз ли ку ју од Са мар џи ји них.

8 При ли ке у на род ним го во ри ма, ко је су још ком пли ко ва ни је од оних у књи -
жев ном је зи ку, ов де ни су раз ма тра не, а по не где се по ми њу са мо ако су има ле ди -
рект ног ути ца ја на по ја ву по је ди них об ли ка и у је зи ку књи жев но сти, рет ко у дру -
гим функ ци о нал ним сти ло ви ма.

9 По ла зе ћи од да на шњег об ли ка ном. јд. и др же ћи се кру то син хро ниј ског
при сту па у об ра ди је зич ког ма те ри ја ла, Са мар џи ја свр ста ва ова кве име ни це у
дво сло жне (1988: 134).

10 Са мар џи ја, из фо но ло шких и про зо диј ских раз ло га, ова кве име ни це свр -
ста ва у дво сло жне (1988:131 и 134). Што се раз ма тра не мор фо ло шке осо би не ти -
че, оне се, ме ђу тим, по на ша ју као им. блок или бокс, а не као им. момак или
нап(ј)ев. Ина че, на ве де ним при ме ри ма ти па дубл мо же мо до да ти и: серклови 1,
тиглови 2, типлови 1, титлови 3, џинглови 2, шатлови 3. Ово зна чи да за срп -
ски је зик не ва жи кон ста та ци ја из не та у Хрв. грам. (1997: 258) да „ду ге мно жи -
не не ма ју … име ни це с јед но сло жном осно вом ко је на кра ју има ју ску пи ну од
су гла сни ка и со нан та“. Исти на, име ни це ко је се на во де као по твр да те кон ста та -
ци је (шницли, кнедли, кифли, крагни) у срп ском књи жев ном је зи ку су жен ског
ро да (шницла, кнедла итд.), док метри не спа да ју ту ни по об ли ку ном. јд., ни по
зна че њу (мер не је ди ни це). Уз то, пре ма ду бле ти зму „ре стли, ре стло ви“, на ве де -
ном у ис тој гра ма ти ци као из у зе так, има мо у гра ђи по твр ђе ну са мо ову дру гу
фор му.



1.1. Само „дуга множина“11 засведочена је у неколико стотина
именица, од којих наводимо већину:12

амови (хамови) 3813, асови и асови 17, банови 8, барови 56, басови
25, батови 8, бикови и бикови14 66, бичеви 86, блицеви 17, блокови 131,
бодови 24, бојеви и бојеви 65, бокови 173, боксови 16, бонови 32, брако-
ви и бракови 75, брегови 135 (+ топоним Брегови 1) (РСАНУ: ређе бре-
зи), бридови 15 (РСАНУ: бриди15, бридови; РМС: бридови), бројеви 239,
брошеви 20, брусови (брусеви) 7 (РСАНУ: брусеви, брусови16, бруси),
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11 Тер мин „ду га мно жи на“ ко ри сти се као еко но мич на за ме на за име ни це ко -
је у мно жи ни има ју про ши ре ну осно ву мор фе мом ов, а „крат ка мно жи на“ за им.
ко је у мно жин ским об ли ци ма не про ши ру ју осно ву на ве де ном мор фе мом.

12 Уште де ра ди, при ме ри се на во де са мо у но ми на ти ву.
13 Број ке иза при ме ра озна ча ва ју та чан или при бли жан (у ве ћи ни слу ча је ва

ве ро ват но нај ма њи) број из во ра у ко ји ма се до тич на име ни ца по ја вљу је, а не уку -
пан број за бе ле же них при ме ра, ко ји је го то во код сва ке име ни це ве ћи (че сто и ви -
ше стру ко) од на ве де ног. У слу ча је ви ма у ко ји ма је та ква ин фор ма ци ја ире ле вант -
на – она се не на во ди. Зна чај то га по да тка умно го ме је ре ла ти ви зо ван ра зним фак -
то ри ма, као што су, из ме ђу оста лих: 1. раз ли чи та ве ли чи на, одн. број стра ни ца
екс цер пи ра них из во ра – као је дан из вор ра чу на ју се, нпр., „Уста пу на зе мље“ Б.
Шће па но ви ћа (86 стр.) и „Де о бе“ Д. Ћо си ћа (914 стр.) и раз ли чи та (за ово ис -
тра жи ва ње) ре ле вант на лек си ка; 2. рав но пра ван број ча ни из раз има мо и у слу ча -
ју ка да се јед на фор ма упо тре би ви ше пу та, а дру га са мо јед ном (ма да је то не ки
пут ис так ну то у тек сту); 3. чи ње ни ца да се под јед ним из во ром под ра зу ме ва сва -
ки том не ког де ла ко ји има по себ ну па ги на ци ју (нпр. Тол сто јев „Рат и мир“ се ра -
чу на као че ти ри из во ра, а „Се о бе и Дру га књи га Се о ба“ М. Цр њан ског као је дан,
јер из да ње ко је аутор по се ду је има кон ти ну и ра ну па ги на ци ју у оба то ма, тј. 1074
стр.). Упр кос тим и дру гим мањ ка во сти ма, број ка ко ја сто ји уз од ре ђе ни при мер
у ве ћи ни слу ча је ва пред ста вља при лич но по у здан по да так ста ња у срп ском књи -
жев ном је зи ку у це ли ни.

14 Вр ло су ком пли ко ва не ак це нат ске при ли ке у мно жи ни јед но сло жних
име ни ца с про ши ре ном осно вом, ко је ов де по јед но ста вље но пред ста вља мо као:
1. тип а) стан-ста на-ста но ви и б) град-града-гра дови; 2. тип а) број-броја -
-бројеви и б) кров-крова-кровови; 3. тип гром-грома-громови (ре гу лар но је и
гром-грома-громови); 4. тип кључ-кључа-кључеви; 5. тип зет-зета-зетови; 6.
тип грч-грча-грчеви. По сто је че ста укр шта ња ти по ва и мно го број ни ду бле ти зми
и они ов де ни су (у пот пу но сти) на ве де ни. Аутор је ак це нат ста вљао углав ном
„из гла ве“; по ла зе ћи од чи ње ни це да се, кад је ак це нат у пи та њу, „сви је ту не
мо же уго ди ти“, аутор ни је си сте мат ски кон сул то вао реч ни ке и струч ну ли те ра -
ту ру.

15 Ова им. мо же би ти и ж. ро да (РСА НУ: брид м (ре ђе ж)), та ко да ни је ја сно
да ли је ово мно жи на од ж. или м. ро да (или и јед ног и дру гог). Уз гред, у на ве де -
ним при ме ри ма има пет по твр да за мн. бридови, а не ма ни јед не за мн. бриди.

16 Чуд на је и те шко об ја шњи ва ова раз ли ка у ак цен ту из ме ђу фор ме с ев и оне
с ов. Ина че, оба су ак цен та ре гу лар на.



букови 6, бутови 9, везови1 (: везати) 27, везови2 (: вести) 20, векови ј. ви-
јекови (в(ј)екови) 243 (РСАНУ: ретко в(иј)еци)17, велови 52, верглови 6,
видови 73, висови 87 (РСАНУ: висови (виси м и ж), РМС: и виси), вице-
ви 71, влакови и влакови 8 (РСАНУ: влакови и влаци), водови 49, возо-
ви (возови) 154, волови 135 (РСАНУ и РМС: мн. волови и воли [?!]),
вратови 160, гадови 65 (РСАНУ: гадови (гади)), газови 6, гајеви 36 + то-
поним Гајеви (РСАНУ: и гаји, гаји, као ређе), гасови 68 (1х арх. газови),
гафови 7, глогови 7, годови 21, голови и голови 22, гонгови 8, грабови 7,
грбови 41 (РСАНУ: песн. и грби), грмови 44, гробови 213, гроздови 98,
громови 130, грчеви 129 (РСАНУ: ређе грчи), гузови 31, гуњеви 42,
д(ј)едови (дијал. ј. ђедови) 99 (РМС: и деди, РСАНУ: ређе деди), делови
ј. дијелови (д(ј)елови18) 30319, дивови 58 (РМС и РСАНУ: и диви), димо-
ви 123, дискови 32, докови 57, долови 19 (+ топоним Долови 2), домови
164, дренови и дренови ј. дријенови 6, дресови 17, дроздови 17, дугови
158, дудови 36, ђемови 12, ђонови 111, епови 15, жанрови и жанрови
25, жбунови (џбунови)20 79 (+ дијал. жбуњеви 1), жигови 31, жиреви и
жирови 11, жлебови и жлебови ј. жљебови и жлијебови 40 (РСАНУ:
„ређе жлеби ијек. жлијеби“)21, жуљеви 65 (РСАНУ: „ређе жуљи“), жу-
реви 6, зарови 7, зб(ј)егови 38 (код Лалића и збијегови 1х), збирови 5,
зборови 44, зглобови 151 (РСАНУ: „ређе … зглоби“), зетови 25, зидови
356, змајеви 78, знојеви 822, јазови 18 (+ 1х јазеви) (РСАНУ: и јази, као
ређе), јежеви 33 (+ јежови 1) (РСАНУ: некњ. јежи), каблови (: кабл)23
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17 Не узи ма ју се у об зир цр кве но сло вен ске кон струк ци је ти па: во вјеки вје-
ков, до вјеки вјеков, за вјеки вјеков, за вјеки вјекова, на вјеки вјека, на вјеки вје -
ков, одсад па на вјеке и сл. У два при ме ра има мо и екав ски лик: Камен да сам на
веки (АСП-МП – Настасијевић), Пра вед ни ци на веки жи ве (М. Ка ша нин).

18 Овај акц. на во ђен је због је кав ског ре флек са ја та, а ка рак те ри сти чан је по -
себ но за ју го за пад не го во ре, по себ но за го во ре Цр не Го ре. Пре ма Прав2010 то је
стан дард ни лик, рав но пра ван са дијелови. То ва жи и за двој ство лијекови / љекови.

19 Исти на, у Исто ри ји Ју го сла ви је има мо ци тат про гла са Ан те Стар че ви ћа:
„Stran ka će pra va slju bi ti ta dva ve li ka ži vlja i nji ho ve sve di e le“ (311), али то ни је
ни са вре ме ни, ни срп ски књи жев ни је зик.

20 Фор ме са џ, да нас ар ха ич не или ди ја ле кат ске, за бе ле же не су у је зи ку И.
Ћи пи ка, Б. Стан ко ви ћа, М. Уско ко ви ћа, Р. Пе тро ви ћа, М. Цр њан ског, О. Да ви ча,
М. Мар ко ва (по ред оних са ж) и пре во ди о ца Ј. Мак си мо ви ћа.

21 Фор ме ти па жљебови за бе ле же не су и у екав ским тек сто ви ма М. Ви дој ко -
ви ћа, Г. Скро бо ње, А. Ти шме и др., у Про све ти ној Ма лој ен ци кло пе ди ји, као и у
не ким пре во ди ма.

22 За све до че но у де ли ма М. Глиши ћа, О. Дави ча, М. Лали ћа, М. Павлови ћа,
М. Сави ћа, Р. Б. Мар ко ви ћа, А. Тишме и у јед ном пре во ду с ру ског. Ова име ни ца по -
ка зу је ка ко и гра див не име ни це мо гу има ти мно жи ну. То по твр ђу ју и број не по твр -
де за мн. им. крем, лак, лим, штоф и др. У струч ним тек сто ви ма ја вља ју се и песко-
ви, угљеви, челици, шећери и сл., кад зна че раз ли чи те вр сте од ре ђе не ма те ри је.

23 За чу до, Прав2010 на во ди као основ ни об лик кабел, ген. кабела, прид. ка-
белски, за шта се у срп ском је зи ку је два мо же про на ћи тек по ко ја по твр да. Та ко, 



51, кампови 16, канови 8, катови 8, кварови 21, квартови 53, квизови 7,
кејови 21, керови 47, кечеви и кечеви 16, кипови 93, китови 37, кланови
16, класови и класови 18 (РСАНУ: „ређе класи“), кленови 18 (+ кљенови
ј. 1) (риба и дрво), клинови 63 (РСАНУ: ређе клини), клипови 59, клов-
нови и кловнови24 24, клубови 90, кљунови 66, кодови 21, копови 12, ко-
сови 25, кошеви 39, крајеви25 334 (РСАНУ: ретко краји)26, крампови 10,
кранови 16, кремови 9, кринови (кринови) 18, кровови 269 (РСАНУ:
некњ. крови), кројеви 16, кукови 167 (РСАНУ: нераспр. куци), култови
28, кумови 69 (РСАНУ: необ. куми27), курсеви 58, лакови 16, лафови 828,
лекови ј. лијекови (лекови ј. љекови) 204, летови 49, лешеви 20929, лико-
ви 196, лимови и лимови 12, лифтови 50, ловови 1830, лозови 14, ломови
21, лордови 20, лосови 7, лубови 5, лучеви 1131, макови 13, маљеви 25,
маршеви 69, махови 140 (најчешће у синтагмама: на махове и (у) неко-
лико (више) махова), мехови ј. мијехови (м(ј)ехови) 49, мечеви 20, ми-
тови 58 (РСАНУ: ређе мити), млазеви (млазoви) 153 (РСАНУ: млазови
и млазеви … ретко млази), муфови 8, нарови (нареви) 16, низови 103,
нојеви и нојеви 8, носеви (носови) 119, падови 55, пажеви 16, пактови
7, пањеви 91, паркови 131, пасови 8, пешеви 42, пирови 8, планови 262,
пластови 40, плацеви 22, плаштеви и плаштови 20, плесови 26, плехови
11, пликови 46, плодови 188, плотови 81, плугови 35, подови 91 (+ топоним
Подови 1), полови 57 (+ сполови 2), попови 131, прагови 95, принчеви 52,
приштеви 8, прутови 30, пубови 6, пужеви и пужеви 67 (+ спужеви 1)32,
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нпр., у Кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка (2013) Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе -
о гра ду по сто ји са мо јед на је ди на по твр да за ном.-ак. јд. кабел, а 265 за кабл (12.
II 2013). И у гра ђи ко јом аутор рас по ла же вр ло је ма ло по твр да за пре по ру че ну
фор му кабел.

24 Акц. у РСА НУ кловн и кловн (кловн), у РСЈ кловн и кловн, а у РМС са мо
кловн.

25 У РСА НУ и РМС акц. крајеви; у РСЈ (2011) крајеви и крајеви; Ву ков (и
ауто ров) ак це нат је са мо крајеви.

26 Ни је узет у об зир на зив „зе мље“ на за па ду сред њо ве ков не Бо сне Доњи
Краји (СЕ-I/1 72).

27 Са по твр дом из де ла хрв. пи сца Ј. Дра же но ви ћа.
28 Уп., ипак, Ње го ше ве сти хо ве: „Срп ској ка пи свуд име по ги бе; / по ста до ше

ла фи ра та ри ма“ („Гор ски ви је нац“, сти хо ви бр. 258–259)
29 С. Ку ле но вић и М. Ла лић и ље ше ви.
30 По ма ло нео че ки ва на мно жи на, бу ду ћи да се ра ди о гла гол ској име ни ци

(из ве де ној нул тим су фик сом), за све до че на је у де ла ма Д. Вели ки ћа, В. Десни це,
Д. Ки ша, С. Ку ле но ви ћа, Б. Пе ки ћа, В. Пе тро ви ћа, Р. Пе тро ви ћа, Љ. Си мо ви ћа, Д.
Ћо си ћа и др. (код М. П. Ала са ја вља се и мн. риболови). Че шћа је и обич ни ја мн.
им. лом, али она има и знат но ви ше зна че ња, од ко јих су мно га кон крет на. То не
ва жи за мн. од им. плач-плачеви 4 (Андрић, И. В. Ла лић, М. Павло вић, Љ. Си-
мовић).

31 Им. луч мо же би ти и ж. р. (ген. лучи, мн. лучи, ген. лучи), али ре ђе не го м. р.
32 Вук Рј.: pl. спужи u[nd] спуже ви.



пултови 14, пунктови 31, пупови 12, пухови 7, радови 223, рајеви (sic!)
8, рамови 82, рангови 8, ратови 227, рафови 45, резови 19 (РМС: резо-
ви), репови 144, рисови 23 (и хомонимно рис ʼгорњи део стопалаʼ – ри-
сови 1, одн. ʼпакет хартије…ʼ – рисови 1), ритови 37, ровови 110, родо-
ви 49, ројеви 99, рокови 51, ромбови 6, ртови 16, рубови 111, сагови 9,
садови 5, св(ј)етови 154 (1х свијетови ј.), сводови 105, сефови 16, сим-
сови 6, скалпови 5, синови 280, сиреви 46, скверови 14, скечеви 16, скле-
кови 11, склопови 24, скотови 31, скупови 116, слајдови 9, слапови 70,
слетови 7, сливови 9, сликови 9, слогови 76, слојеви 186, сломови 12, сло-
нови 73, см(ј)ерови 45, сметови 54, смрадови 22, смуђеви 5, смукови 7,
снобови 22, сојеви 8, сокови 125, сомови 2233, сосови 19, сп(ј)евови 14,
сплавови 49, сплетови 34, спојеви 33, спорови 67, спортови 34 (+ шпор-
тови 1), спратови 128, спрејеви и спрејови 7, спрудови 45 (+ арх. пру-
дови 4 + топоним Прудови (Ј. Веселиновић)), срезови 23, српови и ср-
пови 36 (РМС: „песн. српи“), ставови 124, станови 185, ст(j)егови 16
(РМС: стегови и ређе стези), стилови 45, стихови 219, стогови 47, сто-
лови 274 (+ планина Столови 2), страхови 111, стресови 12, стрипови
37, стричеви 58, стројеви 21 (РМС: стројеви), стругови 10, стубови и
стубови 247 (+ ступови 22, често у саставу назива цркве Ђурђеви сту-
пови), судови (: суд, суда) 136, тактови 38, танкови 7, тасови 25, тво-
рови 13, тегови 62, текстови 132, тенкови 98, тестови 49, тикови 13,
тимови (тимови) 39, типови 143, токови 99, томови и томови 57, то-
нови 133, топови 185, торови 52, трапови (: трап) 2134, трачеви 31,
тргови 107, тремови (е. и ј.) и тремови ј. тријемови 28, трендови 23,
тренови 7, трикови 94, трнови 9, тронови 7, трудови 21 (најчешће у
значењу ʼпорођајни боловиʼ), трупови 20, трустови 7, трутови 17,
турови (туреви) 1035 тушеви 22 (+ душеви 1), ћефови 7, ћукови 8, ћу-
пови 40, умови 83, факсови 8, фарови 92, фесови 32, филмови 163, фјор-
дови 10, флешеви (флешови) 7, фондови 61, фракови 34, фронтови 53,
ханови 31, хирови 32, хитови 21, хладови 5, хлебови ј. хљебови 56, холови
17, хорови 55, храмови 113, храстови 97 (+ топ. Храстови 1), хумови 8,
цв(ј)етови 206, церови 6, цехови 10, циљеви 184, циркови 5, црепови 59
(1х цријепови), чајеви 53, чворови 113, чекови 34, чепови 21, чикови 10,
чинови 10836, чиреви 42, чланови 263 (+ членови 2), чунови 19, чуњеви и
чуњеви 10, џакови 105, џемови 5, џепови 268, џипови 18, шавови 90, ша-
лови 61 (2х шалеви), шефови 89, шипови 14, шкартови 9, шлепови 41, шмр-
кови 25, шокови 12, шорови 7, шортсеви 3 и шорцеви 5 = 837, шпицеви
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33 Ме ђу тим, у зна че њу нов ча ни це од 1000 ди на ра ја вља се уз кван ти фи ка то -
ре у ген. мн. и крат ка мно жи на: пет со ма 1, али и ду га: де вет сомова 1.

34 Пре ма трап има мо трапови 2.
35 И пре ма тур2 (ʼизумрло дивље говечеʼ) имамо турови2 2.
36 У зна че њу: ʼде ло, акт, по сту пакʼ, по том ʼвој ни рангʼ и др. Дру го су чини ж

(м) мн. ʼча ри, ча ро ли јеʼ.
37 Прав2010: „шортс, боље него шорц“. Колико је аутору познато, то би би-

ла једна од ретких апелативних именица у српском језику (ако не и једина) са фи-



7, шприцеви 23, шрафови 21, штабови 52, штандови 13, штапови 149,
штитови 70, штихови 8, штосови (штосеви) 14, штофови 28, штрај-
кови 33, шуљеви 13, шумови 122 итд.38

1.2. Код многих именица дуга множина је уобичајена, немар-
кирана, а краћа ретка и временски, регионално или, најчешће, стил-
ски маркирана (јавља се пре свега у књижевним,често песничким
делима).

1.2.1. Код неких од таквих именица облици множине без мор-
феме ов су изразито маркирани (иако не сви у истој мери),39 нпр.:

балови 63 / бали 1 (В. Десница), бесови ј. бијесови (бјесови) 30 / бе-
си ј. бијеси 4, богови 200 / бози 3 (никад у ген. и ак.) (РСАНУ: заст. бози),
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налном групом -тс, па није јасно по чему је, осим по етимологији, шортс боље
него шорц, поготову ако се има у виду чињеница да је у енгл. shorts крајње s гра-
матичка морфема за множину, док је у српском шортс/шорц једнина. У Корпу-
су савременог српског језика (2013) Математичког факултета у Београду имамо
однос 15 (шорцеви) : 20 (шортсеви), што су резултати само за ном. мн. (14. II
2013).

38 Изван овога списка остало је више примера именица с проширеном осно-
вом у множини, међу њима и неке сасвим обичне, као што су: алтови 2, бекови
2, блефови 3, гатови 5, гегови 3 (енгл. gag), гемови (у тенису) 5, дубови и дубови
4, мигови1 3 (и мигови2 ʼтип борбених авионаʼ 1), пучеви 1, ранчеви 6, рингови 1,
сетови 5, супови 3, стартови 1, халфови 3, хукови 4, ченови 3, чмарови 2, шифо-
ви 5, шлицеви 1, шпилови (карата) 2, шпагови 5 и др. Овакву множину имају и го-
тово све најновије позајмљенице (међу којима је највише оних из области рачу-
нарства и интернета, скоро без изузетка из енгл. ј.), као што су: бајтови 3, бен-
дови 11, беџеви 10 (+ беџови 1), битови 4 (али у ген. и: бита, нпр. 16 бита), бло-
гови 2, босови 3, брендови 5, wasp-ови 1 (на пи са но wa spo vi, Басара), грантови 1
(енгл. grant), дескови 1, дилови 2, драјвови 5 (енгл. drive), дредови 1 (енгл. dread),
дронови 1 (ʼбеспилотне летелицеʼ; енгл. dron ʼтрутʼ; „Политика“), дротови 1
(жарг. полицајци), дуксеви 3, кајлови, квадови (ʼмотоцикли са четири точкаʼ; енгл.
quad), кваркови 3, кликови 1, лајкови 1, мејлови 13, клипови 1, клонови 5 (ове речи
нема ни у РСАНУ, ни у РМС), линкови 7, логови 1 (рач., уп. улоговати се), модо-
ви 1, њузови (ʼвестиʼ) 1, пабови 16, постови 2 (рач., енгл. post), сајтови 12, сем-
плови 1, сонгови 3, спинови 2, спамови (А), спотови 13, стрингови (А), табови
(А), твитови 1, трипови 4 (жарг.), фајлови 19, фанови 9, фејвови 1, фенови 2,
флапсови 1, фолови 2, фонтови 2, фрејмови 1, френдови 2, фризови 4, фрикови
1, чипови 7 (у електроници), џетови 1 (уп. џамбо-џет), шопови 2. Уп. и нову, жар -
гон ску тво ре ни цу сморови 2 и скра ће ни цу КУД-ови (ʼкул тур но-умет нич ка дру -
штваʼ). Дуга множина јавља се чак и код (стра них) личних имена: Крејгови („Пре-
више Кирсти и Крејгова, сматрала је Изабел; побркали су јој се у глави.“, у прев.
ро ма на A. Mekol Smitа, Prijatelji, ljubavnici, čokolada).

39 То ва жи и за све кра ће фор ме на ве де не из РСА НУ и РМС у прет ход ном
одељ ку, укљу чу ју ћи и оне ко је су у тим реч ни ци ма тре ти ра не као рав но прав не са
ду гом мно жи ном.



болови 226 / боли 6 (?)40, борови 142 / бори 1 (Дучић; РСАНУ: борови и
бори), бродови 215 / броди 2 (Нушић, из нар. песме, одн. Андрић: „ʼБро-
ди у порту, солди на контуʼ, говорили су стари Дубровчани“; РСАНУ:
бродови и броди), вирови 76 / вири 1 (у преводу Хомеровог спева; РСАНУ:
вирови и вирови, песн. вири), вртови 162 / врти 1 (Дучић; РСАНУ: ре-
ђе врти), врхови 278 / врси 2 (Ћипико х2, М. Тешић х1; РСАНУ: ређе
врси), врчеви 20 / врчи 1 (Ћипико; РСАНУ: врчеви и врчи), гестови 75
/ гести 3(?)41, гласови 333 / гласи 14, градови 291 / гради 2 (један при-
мер је цитат из старог књижевног текста, а други у песми), грофови 42
(+ графови 2) / грофи 142, дарови 165 / дари 3 (2 у поезији; РСАНУ: да-
ри и дарови), дахови и дахови 19 / даси и даси 2, дланови 251 / длани 8,
другови 313 / друзи 11 (у поезији или, најчешће, уз квантификаторе),
друмови 138 / друми 2 (у цитатима стихова из нар. поезије), ждралови
и ждралови 30 / ждрали и ждрали 2 (И. Секулић, Р. Б. Марковић), зече-
ви 124 + зецови 5 + зајцови 1 / зеци 1 (у песми; РСАНУ: зечеви, ређе зе-
цови, дијал. зецеви и зеци)43, кључеви 213 / кључи 7 (углавном у поезији;
РСАНУ: кључеви (кључи)), кметови 60 / кмети 4 (РСАНУ: кметови и
кмети), кнежеви 44 и кнезови 52 / кнези 244, краљеви 160 / краљи 5 (гото-
во све у поезији), кресови ј. кријесови 8 / креси ј. кријеси 2, крстови 131
/ крсти 2, кругови 256 / крузи 1 (В. Петровић у песми „Репатица“), куто-
ви 53 / кути 3 (од тога два примера у поезији), лавови 100 / лави 2 (Ду-
чић и М. Н. Ђурић у преводу „Илијаде“), лугови 32 (+ топоним Лугови 1
+ у једном од Мокрих Лугова (М. Ђурђевић)) / лузи 345, лукови 113 / луци
6 (РМС и РСАНУ: лукови, лукови и луци), магови 7 / маги 1 (Пекић)46,
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40 Ова им. може бити, истина ређе, и ж. рода, па није увек лако установити
да ли се ради о регуларној множини ж. р. или секундарној мн. м. р., и то кад се
им. налази у ном. мн. без атрибута и дат.-инстр.-лок. мн. Несумњиве су потврде
за м. р. мн. вечити боли и ти ваши боли (Ђ. Јакшић, „Проза“), сви моји боли (М.
Црњански, „Дневник о Чарнојевићу“) или Сви боли света скупе се у мени (М.
Црњански у пе сми „На ули ци“), као и оне у ген. и ак. мн., нпр. због срчанијех бо-
ла (Вес. 249 ГЛ), Тако се помоли он, и Феб Аполон га чује, / боле му згаси одмах
и црну му осуши крвцу (из Хомерове „Илијаде“ у преводу М. Н. Ђурића), али та-
кве су врло ретке.

41 Ка ко по сто ји и ва ри јан та геста (ж. р.), то је кра ћа мно жи на м. р. си гур но
утвр ди ва (са мо) у ном. и дат.-ин стр.-лок. мн.

42 „Изјахаше кнези, грофи / А за њима топографи.“ (из Тол сто је ве при по вет -
ке „Севастопољ у августу 1855. године“)

43 Књи жев ни мно жин ски об лик је са мо зечеви.
44 Од књаз имамо у „Се о ба ма“ II М. Црњанског и књажеви и књази. Пр ва

фор ма за све до че на је и код Д. Ћо си ћа.
45 Два од та три при ме ра су из нар. пе сме.
46 Ово је једна од ретких  апелативних  именица у ко јој из о ста је ал тер на ци ја

г ~ з у ном., дат.-ин стр.-лок. мн. (уп. и фаги). РСА НУ и Прав2010: магови и маги.
У Кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка (2013) Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра -
ду од нос је 38 (магови) : 4 (маги), што су ре зул та ти са мо за ном.



мачеви 117 / мачи 2 (М. Н. Ђурић у преводу „Илијаде“ и М. Вуксано-
вић-Пуовић; РМС: мачи и мачеви, РСАНУ: ређе мачи), млинови 52 /
млини 3 (2х Ћопић, 1х М. Кашанин), мостови 181 / мости 1 (М. Ковач,
у говору личности, Дубровчанина), мразеви (мразови) 53 / мрази 1 (Р. Б.
Марковић), мужеви 171 / мужи 2 (Б. Станковић, у говору личности, Р.
Петровић), ножеви 219 / ножи 9 (од тога 6 у поезији), пукови (војн.) 66
/ пуци 1 (у преводу „Илијаде“), путеви (путови ) 359 / пути 22 (најви-
ше у поезији, особито старијој, а у прози из стилских разлога), ракови
62 / раци 2 (В. Јелић, В. Петровић), рогови 201 / рози 2 (Р. Б. Марковић,
Тохољ), снегови ј. сњегови 81 / снези е. 1 (Р. Б. Марковић), снопови 94 /
снопи 1 (В. Десница), створови 85 / створи 1 (у преводу „Илијаде“),
струкови 42 / струци 4 (С. Ранковић, Д. Максимовић, Р. Б. Марковић,
Тохољ)47, судови (ʼпосуђеʼ) 170 / суди 1 (М. Вуксановић-Пуовић; РМС:
мн. судови и суди [?!], али у ген. само судова), трагови 316 / трази 1
(Настасијевић), удови 211 / уди 3 (све у поезији)48, хртови и хртови 30
/ хрти и хрти 1 (М. Тешић), цареви 115 / цари 1 (Лубарда: наши ~)49,
часови 306 / часи 10 (најчешће у поезији; РМС: часови и часи), џинови
(: џин ʼдивʼ) 46 / џини 1 (Д. Стојиљковић, у „муслиманској пословици“),
шлемови ј. шљемови 103 / шлеми е. 1 (у преводу „Илијаде“).50

1.2.1.1. Посебну подгрупу чине именице двоструко маркиране
краће множине: прво тиме што су такви облици у језику савремене
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47 У два слу ча ја има мо ген. с кван ти фи ка то ром.
48 С об зи ром на то да по сто ји и фор ма удо (ср. р.), ма да мно го ре ђа, ни је ја -

сно да ли ту спа да удима (са бра дом и кр ва вим удима) из Ре мар ко вог ро ма на „Цр -
ни обе лиск“ (прев. Б. Пе тро вић).

49 Уп. из Ње го ше вог „Гор ског ви јен ца“: Наши цари закон погазише (стих
200).

50 Мно го при ме ра мар ки ра не кра ће мно жи не ја вља се у нар. по е зи ји, код по -
не ких им. са мо у ген. мн. уз кван ти фи ка то ре (уп. броди стр. 247, гласи стр. 280,
381, 443, дари стр. 312, 345, друзи 467 (три де сет … дру га), 522 (двʼје сто ти не
дру га), друми стр. 577, 617, 655, клини стр. 615, 655, кључи стр. 256, 370, 402,
446, 555, 556, 559, 615, краљи стр. 203, лави стр. 245, мачи стр. 275, 434, 472, 498,
ножи стр. 201, 203, 254, 295, 396, 397, 487, 635, попи 329 (двје ста по па), сини
стр. 266, 485 (де вет си на), 353 (си не ак.), топи стр. 210, 421, хани стр. 314, хрти
стр. 570, цари стр. 212, џепи стр. 633 – „Ан то ло ги ја на род них ју нач ких пе са ма“
В. Ђу ри ћа, СКЗ, Бгд. 1977) и умет нич кој (на ро чи то ро ман ти чар ској) по е зи ји (уп.
беси е. стр. 182, бози стр. 68, 69, боли стр. 125, 203, бори стр. 156, броди стр. 118,
веци е. стр. 68, врти стр. 120, кључи стр. 156, кути стр. 131, лави стр. 148, пути
стр. 130, 153, 156, 197, 198, 206, снези е. стр. 110, трази стр. 218, 222, цари стр.
68, цвети е. стр. 118, часи стр. 140, 142, 168 – „Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва“
М. Па вло ви ћа, СКЗ, Бгд. 1978; брези стр. 37, крузи стр. 133, мрази стр. 37, пуци
(ʼна ро диʼ) стр. 77 и др. „Ан то ло ги ја срп ске по е зи је“ З. Ми ши ћа, Но лит, Бгд.
1963), нај че шће из ме трич ких раз ло га, по не кад и због ри ме. Сте ва но вић (1975:
201) на во ди и зиди (Ше ноа), млази (из ста ри је срп ске по е зи је).



књижевности, а поготову штампе, публицистике, науке и разговор-
ном језику образованих људи врло мале фреквенције и, друго, што
је облик краће множине блокиран тако што је везан за само један
падеж – генитив – и што је обавезно праћен неким квантификато-
ром (бројем или количинским прилогом). У такве именице спадају:

брестови ј. бријестови 45 / *брести ј. бријести 1 (пет-шест бри-
јеста, В. Десница) (РСАНУ: брестови (брести)), листови 295 / *листи
1 (пет-шест листа – Сремац), редови 289 / *реди 10 (у ген. реди / реда),
робови 151 / *роби 1 (М. Лалић: пет роба), скокови 137 / *скоци 1 (Р.
Петровић: двадесет скока), делом и претходно наведена им. струк.51

1.2.1.2. За разлику од претходних, краћа множина им. пар није
маркирана својом фреквенцијом, већ тиме што се јавља само у ге-
нитиву пари52 51 иза квантификатора, а испред именица које значе
нешто што иде у пару, нпр. рукавице, ципеле, цокуле, чарапе, чизме
и сл. или што се упарује, нпр. волови или коњи. У том случају то је
регуларан, књижевни облик. У другим случајевима употребљава се
дуга мн. парови 149, и то у свим падежима.

1.2.1.3. Овде бисмо могли поменути и зв(ј)ерови 45 / звери е. 1
(у преводу Толстојевог романа „Рат и мир“ (прев. М. и С. Глишић)
ген. мн звера, прид. зверовој, али и она звер, свака звер и сл.), углав-
ном код писаца рођених у Србији, иако је у једнини ова им. врло
ретко мушког рода, па тако имамо необичан однос: звер/звијер, -и
ж. р. – зв(ј)ерови, -ова м. р. Иначе, укупно узевши, убедљиво прео-
влађује мн. ж. р. звери ј. звијери.

1.2.2. У мањој мери обележена је или ређа кратка множина код
следећих именица:

бегови 43 / бези 2 (Ћопић и Лубарда), бркови 274 / брци 7453, вало-
ви 61 / вали 22, врагови 27 / врази 7, вукови 141 / вуци 7354, дворови 76 /
двори 50, дуждеви 6 / дужди 1 (мало примера!), духови 217 (и редовно
Духови 25 ʼТројицеʼ) / дуси 3055, кршеви 18 / крши 5 (+ топоним Крши),
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51 У по је ди ним на род ним го во ри ма то је слу чај и са им. пласт, сноп, џак и
још понеком, нпр. пет пла ста, де сет сно па, пет џа ка бра шна и сл., али такви
примери нису забележени у нашој грађи.

52 У РМС под од ред ни цом пар сто ји да је мн. парови, ма да се као по твр да
основ ног зна че ња на во ди при мер: пет пари ци пе ла.

53 Рет ко у ге ни ти ву. Че сто у изр. омастити брке.
54 Че сто у изр. и вуци сити и овце на броју или сл. Без по твр де за ген. и ак.
55 По не кад у на сло ву ро ма на Ф. М. До сто јев ског „Зли ду си“; и у дру гим при -

ме ри ма че сто с атри бу том „зли“. Без по твр де за ген. и ак.



мишеви 177 / миши 9, мракови и мракови 9 / мраци 3 (Давичо)56, посто-
ви 21 / пости 3, сватови 115 / свати 9, снови 325 / сни 15 (обично у по-
езији; без потврде за ген.), трсови 3 / трси 1 (мало потврда!).57

1.2.3. Код невеликог броја именица јављају се обе форме као
релативно или потпуно равноправне и неутралне. Међу такве име-
нице спадају:

атови 17 / ати 758, бардови 4 / барди 5, врачеви 25 / врачи 14, Вра-
чеви 5 (од тога 1х Свети ~) / Врачи 3 (од тога 1х Св. ~), грехови ј. гри-
јехови 134 / греси и греси ј. гријеси ј. гријеси 156, жалови 3 / жали 2
(мало потврда), звукови (често у ген.) 153 / звуци 256 (али без потврде
за ген.), знакови 21259 / знаци 284, кракови 44 (често у ген.) / краци 49
(ретко у ген.), скутови (1х скутеви) 47 / скути 48.

1.2.4. Насупрот именицама наведеним у претходним двема гру-
пама, постоје и оне, малобројне, у којима је дуга множина ређа или
(изразито) маркирана:

жбирови 160 (Давичо) / жбири 11, жречеви 2 (у ген.) / жреци 12,
зракови 38 (најчешће у ген.) / зраци 22761, кексови 1 / кекси 10, крикови
44 (обично у ген.) / крици 172 (ретко у ген.), срхови и срхови 1 / срси 11.
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56 За аутора неочекивана множина им. мрак засведочена је у чак 12 извора.
Уп., нпр.: Од свих мракова, нај ви ше во лим мрак би о скоп ске дво ра не (Ве ли кић),
кроз вјеч но сти и мракове мо кре зе мље (М. Ла лић), у нео лит ским мраковима (Си -
мо вић) и сл., одн. Све [је] хлад ни је кад се по мрацима вра ћа ку ћи (Да ви чо), Ула-
зио ми је у зенице / мрацима (Давичо), Ту ду шу … ни ко лу бар ски ту сти мраци
… за кло ни ти не мо га ху (Р. Б. Мар ко вић). Јед ну по твр ду има мо за мн. смехови
(В. Пи шта ло) и мирови (А. Га та ли ца: Јануар четврте ратне годи не озна чио је по -
четак нуђења сепаратних мирова).

57 Да је по де ла на по је ди не гру пе у при лич ној ме ри услов на, по ка зу ју им.
по пут гласи и часи, ко је су мо гле би ти свр ста не и ов де, а брци, вали, врази или
двори у на ред ну гру пу.

58 У ве ћем бро ју из во ра ја вља се некњ. хат(ов)и (уп. тур. at).
59 Не што че шће у ген. (уп. знаци и знаци-знакова у прев. ро ма на У. Ека „Име

ру же“). У ве ћи ни из во ра ја вља ју се обе фор ме, не кад и на ис тој стра ни ци.
60 Ова кву фор му на ла зи мо и у Реч ни ку СА НУ из је зи ка хр ват ског пи сца В.

Ка ле ба (s.v.). На су прот то ме, Ње гош, Љу би ша и С. Ја ко вље вић има ју кра ћу фор -
му (та ко ђе Не ха јев и С. Ми ха лић).

61 Чак ни од нос 38 (зракови) : 227 (зраци) не илу стру је у пот пу но сти пре ва -
гу ове дру ге фор ме. Та ко, ре ци мо, у „Другој књизи Сеоба“ М. Цр њан ског има мо
са мо јед ну по твр ду за зракови (у ген.), а 11 за зраци; слич но и у пре во ду „Са ге о
Фор сај ти ма“ Џ. Гол свор ди ја, где се пр ва фор ма ја вља та ко ђе са мо је дан пут (и та -
ко ђе у ген.), а дру га де вет пу та. До дај мо ово ме по да так да се мн. ти па зраци ја вља
у Са бра ним де ли ма Д. Ки ша 13 пу та, а она ти па зракови ни јед ном. Кра ћа мно жи на



1.3. Коначно, постоји известан број једносложних именица које се
јављају без проширене основе у множини, што се, с обзиром на уку-
пан број оних које ту основу проширују, може сматрати изузетком.62

1.3.1. Етноними – готово без изузетка:
Анти, Баски, Бури, Власи (и власи у другим значењима), Готи, Гр-

ци, Келти, Кмери, Копти, Курди, Кучи, Раци, Роми, Руси, Саси, Скити,
Срби63, Турци64, Хуни, Чеси, Шкоти.65

1.3.2. Мерне јединице (најчешће у ген., уз квантификаторе):
ари, вати и вати, волти и волти, инчи, јарди, кули, њутни, оми,

ради (јединица за меру, ниво озрачености), фити (0,3048 м, стопа),
флукси, херци, џули, али гради (=степени) 4 / градови 1 (Љ. Симовић),
грами 10 (најчешће у ген., уз квантификаторе) / грамови 1 (у преводу
једне песме), драмови 2 (у ак.) / драми 1 (десет драма), молови (МЕП3
571 ʼграммолекулиʼ), пуди 2 / пудови 10, хвати 22 (у ген. мн. уз кванти-
фикаторе) / хватови 4 (кад хват значи сложену хрпу дрва од четири
кубна метра), цоли 1 / цолови 1.

Да је значење мерне јединице у већини случајева битно, најбо-
ље показује именица сат, која у књижевном језику има увек (а у
пракси готово увек) множину сати кад значи 60 минута (или два-
десет четврти део дана)66, а сатови кад значи ʼчасовникʼ (потврђе-
но у 112 извора) и ʼшколски часʼ (за шта имамо само једну потвр-
ду). Ово, међутим, не важи за лексему чвор, која има проширену
основу у множини и кад значи ʼјединицу мере за брзину кретања
пловних објекатаʼ. Овде је значење мере секундарно и везано пре
свега за поморство.
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го то во је ре дов на у син таг мат ским тер ми ни ма ти па бета зраци, гама зраци, икс
зраци (или x-зра ци), рендген зраци и сл. (вр ло рет ко бета зракови и сл.).

62 Пре ма Са мар џи ји, 1,85% јед но сло жних име ни ца нео бич но је у мно жи ни,
4,32% упо тре бља ва ју се са мо „с крат ком мно жи ном“, 6,17% „с об је ма мно жи на -
ма“, а 87,65% „са мо с ду гом мно жи ном“ (1988: 133).

63 За све до че но је, ме ђу тим, и Србови (Ко чић, В. Пе тро вић, у го во ру лич но -
сти). Уп. и стих из нар. пе сме: На мах пу че од три ста Србова, / на мах пу че три -
ста џе вер да на („Бој на Чо ке ши ни“).

64 Осно ва је у Турци (као и у Срби) јед но сло жна јер је скра ће на у мно жи ни
за су фикс -ин (Срб-ин – Срб-и, Турч-ин (< *Тур кин) – Турц-и < *Турки).

65 Изузетак у књи жев ном је зи ку могли би бити Шопови (П. Влахо вић), шо-
пови (В. Стева но вић), че му се, уз гред бу ди ре че но, не зна тач на ети мо ло ги ја; в.
SKOK, Etimologijski rječnik; КЛА ИЋ 1990.

66 Фор ма сати у ово ме зна че њу за све до че на је у пре ко 250 из во ра (уз не си -
сте мат ско бе ле же ње), а сатови (ʼчасовиʼ) са мо у три, и то са мо по је дан при мер
(В. Десни ца, М. Лалић, Цр њан ски).



1.3.3. Новчане јединице (најчешће у ген., уз квантификаторе):
злоти, јени, леви (1х левови, Ж. Павловић), суи, центи, али *гроши

27 (са потврдама само за ген., уз бројеве или количинске прилоге) / гро-
шеви 12.

Од значења, али на други начин, зависи и облик мн. им. акт.
Када значи ʼслужбени спис, документʼ, им. акт јавља се с непроши-
реном основом – акти 1167, врло ретко (и данас архаично) актови
(Глишић)68, а с проширеном – актови 12 – у вајарству и сликарству.
За значење ʼчин, дело, радња, поступакʼ имамо само три сигурне
потврде, обе с непроширеном основом.

1.3.4. Малобројне једносложне изведенице чија се творбена
основа састоји само од сугласника:

псари (пс-ар-и), псићи (пс-ић-и), птићи (пт-ић-и69), ткачи (тк-ач-и).

1.3.5. Остале именице:
Анди, Алпи70, брави (РМС и бравови), власи (много чешће женског

него мушког рода), вођи (: вођ), дани71, гвелфи, гени, гноми, гости, ђа-
ци, зуби72, јади, кванти73, коњи, лари (лат.), људи, мрави, нерви (нерви),
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67 По ред че шћег акта ср. р. мн. У ген. (аката) и дат.-ин стр.-лок. мн. (акти-
ма) не мо же се зна ти ра ди ли се о м. или ср. ро ду, па та кви при ме ри ни су узи ма -
ни у об зир.

68 „И решише да се актови баце у архив“ (прип. „Ни око шта“).
69 „Са окр ње ном осно вом“ (КЛАЈН 2003: 109). У ци ти ра ној Клај но вој књи зи

не по ми њу се псар и ткач.
70 Мо гу ћан је, али мно го ре ђи, ж. р. Алпе.
71 Уз је дан је ди ни из у зе так: Сећа ли се неко Данова школе (М. Ђурђе вић).

РСА НУ ква ли фи ку је ова кву мно жи ну, ко ја је по зна та и не ким на род ним го во ри -
ма, као за ста ре лу. Као за ста ре ли озна че ни су и мно ги дру ги об ли ци, ме ђу њи ма
и ген. јд. днева и мн. дневи. У на шој гра ђи има мо три по твр де за фор му дневи (Ве -
се ли но вић, М. Вук са но вић-Пу о вић, На ста си је вић; уп. и код Ње го ша у „Гор ском
ви јен цу“, сти хо ви 2509, 2673 и др., као и у нар. по е зи ји, нпр. у пе сма ма „Мар ко
Кра ље вић и Ара пин“ и „Жен ди ба Мак си ма Цр но је ви ћа“). Ина че, ова име ни ца
ни је на ве де на ме ђу „мер ним је ди ни ца ма“ јер је ње но основ но зна че ње ʼвре ме од
из ла ска до за ла ска Сун цаʼ, а тек се кун дар но, ʼме ра вре ме на од 24 са таʼ. Уз гред,
по Ма ре ти ћу, „ne ma ni jed ne ime ni ce ko ja bi ima la to li ko mno štvo raz lič nih ob li ka ko -
li ko ih ima ime ni ca dan“ (МА РЕ ТИЋ 1963: 147).

72 Са мар џи ја на во ди ову име ни цу ме ђу они ма ко је „ima ju obje mno ži ne, du -
gu i krat ku“ (1988: 131). И у по је ди ним срп ским на род ним го во ри ма ја вља ју се зу-
бови, али то ни је књи жев ни об лик.

73 „У фи зи ци нај ма ња ко ли чи на из ве сних фи зич ких ве ли чи на“ (МЕП2 220).



прсти, пси, списи, тропи и тропи (pl.t.), фаги (СЕ-I/1 477: „Најдетаљ-
није су изучени фаги са двочланим ДНК геномом…“), црви.74

2. Дво сло жне име ни це јед но сло жне при мар не осно ве75

Овој групи именица припојене су и оне типа котао-котла, по-
сао-посла, угао-угла и сл., јер и оне имају једносложну примарну
основу (која се узима из ген. јд.), као и им. типа појам, трошак и сл.

2.1. У грађи којом аутор располаже јавља се само дуга множи-
на код следећих именица:

вискови 2, вишкови 25, воскови 4, зврчкови 1, мањкови 3, мачкови 1,
мешкови ј. мијешкови 2, мозгови 70, мућкови 5, пупкови 4, ручкови 74,
точкови 266, трескови 3, трошкови 192, тучкови 8, ћуркови (ʼкожусиʼ)
5, ћуркови (ʼћураниʼ) 1, хрчкови 8, чаркови 1 (: чарак тур.; Матавуљ),
шљункови 1 (СЕ-I/2 27), шупкови 1;76

прегљеви 3 (РМС: прегљеви и прегљи), рогљеви 8 (РМС: ген. мн.
рогаља и рогљева), угљеви 4 (МЕП2 270, МЕП3 384 447, СЕ-I/1 155,
СЕ-I/2 407), чешљеви и чешљеви 36, штагљеви 1 (Ољача), штркљеви 1;

дојмови 4, ђермови 15, јармови 8, јечмови 4, најмови 1, појмови 144,
ритмови 42, сајмови 28;

овнови и овнови 55;
арњеви (pluralie tantum, хунгаризам који можда и не спада овде)

36, бадњеви 3 (РМС: бадњи и бадњеви, при чему је краћи облик потвр-

Именице које […] проширују основу морфемом -ов- у множини 291

74 У Пе тро вић–Гу ду рић 2010: 482 из дво је ни су у по себ не гру пе: а) ет но ни -
ми, б) ли ца, в) жи во ти ње, г) де ло ви те ла и д) мер не је ди ни це, при че му су, пре -
ма на шој гра ђи, као кла си фи ка ци о ни кри те ри ју ми ре ле вант ни са мо пр ви и по -
след њи.

75 „Осно ву за урав на ва ње од но са из ме ђу ти по ва врх и трошак тре ба тра жи -
ти у чи ње ни ци да се они у јед ни ни увек оства ру ју као дво сло жни (врха – тро-
шка), а у мно жи ни као тро сло жни (врхови – трошкови) или че тво ро сло жни (вр-
ховима – трошковима).“ (ПЕ ТРО ВИЋ–ГУ ДУ РИЋ 2010: 483). То, ипак, не мо же би ти
до во љан раз лог да се ове и ова кве име ни це при по је јед но сло жни ма, као што чи -
не мно ги гра ма ти ча ри (уп.: „Me đu jed no slo žne ime ni ce tre ba ubra ja ti i ime ni ce s
ne po sto ja nim a, kao ru čak, ri tam, ka dar, či ja se osno va gu bit kom to ga a svo di na je -
dan slog, oda kle ruč ko vi, rit mo vi, ka dro vi“ (КЛАЈН 2005: 52)), јер се ни мор фо ло -
шки, ни твор бе но, ни про зо диј ски ове име ни це не по на ша ју исто као јед но сло -
жне и не тре ба их с њи ма из јед на ча ва ти. С дру ге стра не, ни је оправ да но ни раз -
ма тра ти их за јед но с дво сло жним име ни ца ма дво сло жне осно ве, као што то чи -
не по је ди ни ди ја лек то ло зи или гра ма ти ча ри (уп. ПРАЊ КО ВИЋ–СИ ЛИЋ 2005: 103).
Ма да их об ра ђу је у окви ру исте тач ке, Са мар џи ја ува жа ва спе ци фич но сти сва ке
од ових две ју гру па (1988: 133–134).

76 „Не што сла би је се [у од но су на име ни це ко је се за вр ша ва ју на -ац – М.
Н.] опи ру ши ре њу умет ка -ов- име ни це са за вр шет ком -ак (< ькъ)“ (ПЕ ШИ КАН

1956: 272).



ђен примером из дела Дубровчанина И. Војновића), гибњеви 3, огњеви
27, режњеви 19 (РМС наводи на првом месту режњи, режњи), чучњеви
11 (РМС: чучњи и чучњеви), шушњеви 2;

каблови (: кабао) 4 (РСАНУ и кабли, потврђено примером из дела
хрв. књижевника Ј. Драженовића), котлови 64, сврдлови77 4 (уп. у РМС
примере из дела Ј. Веселиновића, Д. Радића, С. Крањчевића, И. Андри-
ћа и В. Назора), смислови 4, углови 228, узлови 5;

аброви 7, даброви 11 (РМС: дабри и даброви), зуброви (ʼбизониʼ)
1, кадрови 57, тигрови 58;

волтови (: волат ʼсводʼ) 2, хрптови (: хрбат) 1;
сирчеви (: сирац ʼгруда сираʼ) 1 (Л. Лазаревић)78, сточеви (: сто-

лац) 1 (Матавуљ).

За многе од наведених именица може се претпоставити и мо-
гућност употребе без проширења основе. Та могућност најмања је
код им. које се употребљавају само у множини, као што су, аброви,
арњеви, потом код им. на -(а)м типа појам и им. на -(а)р типа кадар,
као и код фреквентних им. попут овнови, ручкови, точкови, тро-
шкови, ћошкови (уз један изузетак), углови и сл. Додајмо к томе да
се им. мозак не може ни теоретски јавити у множини с непрошире-
ном основом, јер би у том случају ном. гласио *мози (< моззи < мо-
зги), а дат.-инстр.-лок. *мозима.

2.2. Краћа форма маркирана (у врло неједнакој мери) или знат-
но ређа:

замкови 52 / замци 8, лепкови ј. лијепкови 8 / лепци ј. лијепци 1
(РМС: лепци, РСАНУ двојако), паткови 3 / паци 1 (написано „патци“;
РМС паткови и паци, Прав2010 „необ. паци“), пескови ј. пијескови 4 (+
пјескови 1) / песци ј. пијесци 1, пискови (: писак) 9 / писци 2, пљускови
44 / пљусци 2, прашкови 38 / прашци 3, спискови 101 / списци 1 (М. Ми-
ланковић: Зграбих већи од тих двају списака.), ћошкови 100 / ћошци 179;

чукљеви 16 / чукљи 1;
зајмови 35 / зајми 1 (у преводу песме, у ак.; в. и пр. В. Богишића у

РСАНУ);
бубњеви 90 / бубњи 4, глежњеви 52 / глежњи и глежњи 5, ражњеви

26 / ражњи 1 (у преводу „Илијаде“), свежњеви 58 / свежњи и свежњи 4,
ступњеви 40 / ступњи 3 (без потврде за ген.), торњеви 93 / торњи 180;
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77 За све до че но је у јед ном пре ве де ном де лу: сврдлима (ин стр. мн.). Ме ђу -
тим, ова им. и им. витао могу бити и средњег рода (сврдло, витло, мн. сврдла,
витла). Мо гућ на је, сто га, и хи брид на ком би на ци ја, нај че шће са об ли ком ср. р.
у јед ни ни, а об ли ком м. р. (сврдлови, витлови) у мно жи ни.

78 За све до че но и у не ким на род ним го во ри ма.
79 У сти ху Од ћошака и ћепенака из пе сме „Ој Ужи це, ма ли Ца ри гра де“, чи -

ји је је дан део на ве ден у „До шља ци ма“ М. Уско ко ви ћа.
80 Једини пример кратке множине засведочен је у Игоовом роману „Богоро-

дичина црква у Паризу“ (превод Д. Ђокић). У истом делу дуга множина јавља се
26 пута.



витлови 12 / витли 1, орлови 98 / орли 2, послови 351 / посли 4 (Ћи-
пико 2х, Матавуљ – у говору личности, Р. Трифковић – у говору лично-
сти; РМС: послови, посли)81;

вепрови 34 / вепри 1 (цитат превода Хомера), в(ј)етрови 228 /
в(ј)етри 12 (10 у поезији, без потврде за ген.), кедрови 13 / цедри 1 (Де-
сница82), чаброви 23 / чабри 1 (1х);

лактови 204 / лакти 80 (13 у значењу мере)83;
шанчеви 38 / шанци 4.

2.3. Обе форме неутралне и/или приближно заступљене:
блескови ј. бљескови84 31 / блесци ј. блијесци и бљесци 16, врискови

11 / врисци 19, вршкови 10 / вршци 20, дашкови 1 / дашци 185, дењкови 16
/ дењци 7, зглавкови 19 / зглавци 35, јаркови 34 / јарци (: јарак) 24, лев-
кови (левкови) ј. љевкови (лијевкови) 7 / левци (левци) ј. лијевци (лијевци)
9, праскови 6 / прасци 6, чичкови 12 / чичци 11, чункови 9 / чунци 4;

жрвњеви 3 / жрвњи 186, пуцњеви 59 (често у ген.) / пуцњи 101, се-
жњеви 1 / сежњи 287;
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81 Од им посао јавља се у одређеним конструкцијама мно жин ски об лик по-
сла (ср. р.), нпр. гледати своја посла, има ти / не ма ти друга (ва жни ја, па мет ни ја и
сл.) посла, петља ти се у ту ђа (ћорава и сл.) посла, ћорава посла ма ну ти (ра ди ти и
сл.), то (ту и сл.) нису (била) чиста посла, петљати се у туђа посла и сл. Уп. и ди ја -
лог из ро ма на „Ду ге но ћи…“ Д. Сто јиљ ко ви ћа: „Шта вас доноси овде?” „Извесна
посла, брате.” „Посла... каква су то посла због којих сте морали да се преруши-
те…? И у речени ци: Имао је он пречих посала (М. Вуксановић-Пуовић) вероват-
но имамо ген. мн. од посла (ср. р.), али се то не може са сигурношћу утврдити.

82 Уп. и: „Све смо ли ван ске сре за ли ке дре да по диг не мо дво ре ти ве дре“ (Л.
Ко стић, РМС, s. v.)

83 У значењу мере упо тре бља ва се само краћа множина. Краћа множина ја-
вља се и када је ова лексема у основном значењу, али готово редовно у генитиву
с пред ло гом, и то обично с предлогом до (као и од, изнад), можда и под утицајем
нар. поезије; уп.: осјећ ћу јој руке до лаката („Женидба Душанова“), засукала би-
јеле рукаве, / засукала до бели лаката („Косовка девојка“), би је ле му са ве за ше
ру ке, / од лаката те неф до но ка та („Од Хор ва та Ма то“). Фор ма лакти мо же се,
по то ме, сма тра ти у ве ли кој ме ри бло ки ра ном, бу ду ћи да се ја вља прак тич но са -
мо у ге ни ти ву с пред ло гом; то је раз лог за што је она у ово ме тек сту свр ста на ме -
ђу мар ки ра не.

84 Променом групе бл>бљ јавља се форма бљескови и код екаваца (нпр. Ж.
Павловића, Д. Ћосића и др.) или код пи са ца ко ји пи шу екав ски (нпр. код В. Пи -
шта ла).

85 РСАНУ и РМС наводе само ген. дашака, а међу наведеним примерима не-
ма ниједног у множини.

86 Напомињемо, ипак, да се у РСАНУ (s.v. жрвањ) налази шест примера са
крат ком и само два са дугом множином (оба из дела хрватских писаца).

87 С обзиром на значење мере (ʼхватʼ), очекивала би се само кратка множина.



петлови ј. пијетлови 109 / петли ј. пијетли (без потврде за ген.) 32,
ублови 1 / убли 1 (ʼбунар; чатрњаʼ);

кочеви 37 / коци 19 (од тога 5х колци)88, палчеви 64 (само 1 у зна-
чењу мере) / палци 25 (од тога 10 у значењу мере) (РМС: мн. палци),
ранчеви 21 / ранци 24.

Овде би се могла навести и двојака множина им. отац, при че-
му, по правилу, дуга има једно, а кратка друго значење:

очеви (оцеви) 210 (најчешће у основном значењу) / оци 75 (најчешће у се-
кундарним, фигуративним значењима, обично у синтагмама типа: духовни,
свети, црквени, часни и сл. оци, потом општински, градски оци, у значењу
ʼтворци нечегаʼ или ʼпрециʼ и др.).89 Двојак је облик народног и црквеног
празника посвећеног оцу (који пада у последњу недељу пред Божић): Оци 2
/ Очеви 290.

2.4. Дужа форма маркирана или знатно ређа:
ваљкови 1 / ваљци 1891, жишкови 1 / жишци 12, јарчеви 9 / јарци (:

јарац) 25, куткови 1 (прев.) / куци (: кутак) 8, меткови92 2 / меци 145,
чланкови93 1 / чланци 122, чворкови 1 (С. Ранковић) / чворци 19 (РМС:
чворци и чворкови), шиљкови 694 / шиљци 39;

псалмови 1 (Ђ. Јакшић) / псалми и псалми 19 (РМС: псалам);
сужњеви 4 / сужњи и сужњи 28;
фратрови 1 (Кочић) / фратри 20 (најмање);
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88 У РСА НУ је ова лек се ма гра ма тич ки не бри жљи во об ра ђе на: „мн. ко(л)ци
и ко(л)че ви, ген. колаца, кол ца [?!] и кол чева“.

89 То значи да у наслову Селенићевог романа „Очеви и оци“ немамо никакву
таутологију.

90 РМС наводи само Оцеви, Очеви (s. v. отац, т. 7), иако Вук упућује Оцеви
на Оци, које је, вероватно, најраспрострањеније; РСАНУ: Оци, Оцеви, Очеви. У
РСЈ је то, као и код Вука, посебна одредница, с тим што се овде Оци упућују на
Очеви (бо ље да је обрнуто), и то са квалификацијом цркв(ено) и етн(олошко),
док у РМС и РСАНУ стоји само „цркв.“, иако је то, у суштини, народни празник
(као и Материце и Д(ј)етинци).

91 У РСАНУ се, као равноправни, наводе ваљци и ваљкови, али међу наведе-
ним примерима налазимо форму типа ваљци 12 пута, а ону типа ваљкови само
једном (А. Прибићевић).

92 Уоби ча је но у го во ри ма ју го за пад не Ср би је, Шу ма ди је и дру гим кра је ви -
ма. Та ко и у ро ма ну „Ко ло на“ И. М. Ђу ри ћа.

93 Наведена форма, ко ја се ја вља и у не ким на род ним го во ри ма, послужила
је М. Јосићу Вишњићу као стилско средство. Није узета у обзир иста форма ко-
ју је С. Селенић употребио за маркирање говора Енглескиње која не зна добро
српски, као што то није урађено ни у случају мн. коњови, којим се у једном пре-
воду маркира говор Аустријанца који не влада добро енглеским.

94 Та ко и у ро ма ну „Ко ло на“ И. М. Ђу ри ћа.



ланчеви 4 (Л. Лазаревић, М. Ускоковић, Р. Петровић, Д. Баранин) /
ланци 197, старцови 1 (Ћопић) и старчеви 1 (М. Лалић) / старци 138
(најмање).

2.5. Само кратка множина засведочена је у ауторовој грађи код
следећих именица:

– етноними: Данци, Ирци, Маври, Млеци, Немци ј. Нијемци (Њем-
ци), Сремци, Угри, Финци, Франци, Шокци, Шпанци;

– мерне и новчане јединице (готово сви засведочени примери на-
лазе се у ген., праћени неким квантификатором): лакти, литри и ли-
три, метри и метри, палци, педљи; франци;

– им. на -(а)к: арци, вивци, вруци (: врутак), дренци и дрењци ј. дри-
јенци и дријењци, дроњци, дршци (: држак), жишци, жмарци (pl. t.), заци
(: задак), зрачци (: зрачак), капци, класци (: класак), крмци, куци (: кутак)
леци, момци, папци, пиљци, пипци, писци (: писак), пловци, прасци (: пра-
сак), преци, реци (: редак), санци (: санак), свици (: свитак), синци (: си-
нак), смешци ј. смијешци, снимци, сталци, стећци, стручци, трачци,
ћорци, ћуци (: ћутак), цврчци, чанци 14, часци, чварци, чмичци, шиљци,
шипци;

– им. на -(а)ц: белци ј. бијелци, бупци, борци, венци ј. вијенци 10195,
вешци, вранци, врапци, гачци, глумци, гњурци, дворци, домци, дрипци,
жапци, ждрепци ј. ждријепци, живци, зденци, зналци и зналци, знанци
и знанци, зупци, јањци (ʼјагањциʼ), јемци и јемци, јунци и јунци, кланци,
клинци, конци, копци, косци, кривци, кукци, купци, лисци, ловци, лонци,
мамци, мољци, мравци, певци ј. пијевци 18, писци (: писац), појци, поп-
ци, правци, прамци, прасци, просци, ровци и ровци, самци, свеци, свињ-
ци, свици (: свитац), слепци ј. слијепци, странци, стрелци ј. стријелци,
ступци (: стубац), ступци (: ступац), творци, трнци, трупци, хици и
хици, црнци, чамци, џукци, школци, шкопци, шкриљци, шкрци итд.;96

– остале им.: чавли; естри, себри, спектри, центри; нокти, фак-
ти97.98
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95 Зачудо, РСАНУ даје као равноправне облике в(иј)енци и в(ј)енчеви. Фор-
ма в(ј)енчеви засведочена је у примерима који се наводе у РСАНУ (s. v. венац) два
пута (из Његошевог и Матавуљевог језика), а в(иј)енци 25 пута.

96 „Па да у очи да име ни це ко је се за вр ша ва ју на -ац (< ьць) не ма ју умет ка…
из у зет но код отац има мо и оци и оцеви са ди фе рен ци ја ци јом зна че ња.“ (ПЕ ШИ -
КАН 1956: 272). От пор ши ре њу ду ге мно жи не код име ни ца на -ац Пе ши кан об ја -
шња ва њи хо вом број но шћу и, у ве ћи ни слу ча је ва, мо ти ви са но шћу (стр. 273). Да
и овај дру ги фак тор игра ва жну уло гу у фор ми ра њу мно жин ске осно ве, по твр ђу -
ју не са мо Пе ши ка но ви при ме ри оцеви и палцеви (да нас очеви и палчеви), не го и
шанчеви (рет ко шанци), кочеви (и коци), ранчеви (и ранци), ко је су да нас све не -
мо ти ви са не име ни це.

97 Ова именица јавља се, ређе, у Nsg и с непроширеном основом факт (мн.
факти), а у множини и у ср. роду: факта (NApl).

98 Пре ма Са мар џи ји (1988: 133), 21,92% ова квих име ни ца мо же има ти ду гу
мно жи ну.



3. Двосложне именице двосложне примарне основе

3.1. Међу двосложним именицама двосложне примарне основе
које проширују (или могу проширивати) основу морфемом ов/ев
убедљиво преовлађују оне прозодијског типа голуб-голуба, одно-
сно камен-камена.99 Иначе, као двосложне именице овога типа по-
нашају се и оне с рефлексом дугог јата типа коријен.100

3.1.1. Начелно, свака именица овога типа која у множини про-
ширује основу може се употребити и без тога проширења, али фре-
квенција једнога или другог облика може бити врло различита. То
што је засведочена само дуга множина у плајвазови 1, сложајеви101

1 и стечајеви 3, последица је премалог броја потврда.
3.1.2. Дуга множина чешћа или знатно чешћа од кратке:

витезови 101 / витези 18, галебови 84 / галеби 6102, голубови 167 /
голуби 11, јабланови 55 / јаблани 14, јасенови 19 / јасени 1103, јастребо-
ви 24 / јастреби 5, каменови 70 / камени 2, колутови 99 / колути 26, ла-
будови 51 (+ лабедови 1) / лабуди 4 (+ лабеди 1), лимунови 32 / лимуни
5, лишајеви 33 / лишаји 14, пламенови 107 / пламени 7 (од тога 4 потвр-
де из поезије), појасеви 76 / појаси 17, праменови 153 / прамени 8, пр-
стенови 66 / прстени104 5, пршљенови 40 / пршљени 3, случајеви 265 /
случаји 1105, стршљенови 15 / стршљени 5, течајеви 13 / течаји 1.
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99 Ову очи глед ну чи ње ни цу не на во де срп ске, а ни не ке кон сул то ва не хр ват -
ске гра ма ти ке. Та ко Клајн из ри чи то ка же: „Za ime ni ce s dvo slo žnom osno vom ni -
je mo gu će da ti pra vi lo ka da ima ju pro du že tak“ (2005: 52), док Си лић и Прањ ко вић
са мо кон ста ту ју да „ima i ne što dvo slo žnih ime ni ca ko je do bi va ju mor fem -ov- ili -ev-“
(2005: 103). То је за школ ске гра ма ти ке уне ко ли ко ра зу мљи во, али је чуд но за оне
оп штег ти па или уни вер зи тет ске, по го то ву ако се има у ви ду да је још Т. Ма ре -
тић кон ста то вао да „ve li ki dio tih ime ni ca ima u nom. i u gen. sing. na pr vom slo gu
br zi ak ce nat, a na dru gom du lji nu“ (1963: 145). Уп. и: „Du gi plu ral mo gu ima ti i ime -
ni ce: javor (gen. javo ra), jasen (jase na)…“ (стр. 146). Чуд но је, та ко ђе, да ова кве
име ни це Сте ва но вић на зи ва ви ше сло жним (1975: 202).

100 Уп. и процјепови (: проци јеп) у Ву ко вом Рјеч ни ку (под Ивањ дан).
101 „Сло жај др ве та, огрев но др во и сви сор ти мен ти за хе миј ску об ра ду др ве -

та … сла жу се у сло жа је ве (су ре, ка ма ре)…“ (МЕП3 249).
102 Ме ђу дво сло жним име ни ца ма ко је про ши ру ју (одн. мо гу про ши ри ва ти)

осно ву у мно жи ни има до ста на зи ва за пти це, као што су галеб, гавран, голуб, ја-
стреб, лабуд, паун, соко, тетр(иј)еб.

103 Уп. и ја сени у R. Kuzmanović, „Košulja“, Čigoja štampa, Beograd, 2005.
104 У мно гим кра је ви ма (пре све га ју го за пад ним, по сма тра но у од но су на Бе -

о град) по стак це нат ска ду жи на код им. ти па прстен, пршљен, стршљен и сл. оста -
је и у оста лим па де жи ма.

105 Сте ва но вић (1975: 202) на во ди као рав но прав не фор ме случаји и случаје-
ви. Ме ђу тим, кра ћа мно жи на то ли ко је рет ка да се је два мо же про на ћи. Је дан је -



Овде бисмо могли навести и багремови 26 (+багренови 3) / ба-
греми 12 (+багрени 2), иако се по речницима наводи акц. багрем /
багрем и багрен / багрен106. Широко је, међутим, распрострањено и
багрен, настало вероватно аналогијом према јасен, камен, кестен,
кремен, пламен и сл.107

3.1.3. Обе форме немаркиране (што не мора значити и подјед-
нако фреквентне):

бусенови 11 / бусени 8, гавранови 57 / гаврани 47, груменови 7 / гру-
мени 4, дуварови 10108 / дувари 10 (акц. у РСАНУ дувар (дувар), у РМС
дувар и дувар), јаворови 7 / јавори 13, кестенови 38 / кестени 31, коту-
рови 22 / котури 15, кременови 5 / кремени 2, лежајеви 28 / лежаји 42109,
лептирови 47 / лептири 108, м(ј)ехурови 27 / м(ј)ехури 38, паукови 24 / па-
уци 51, тетребови 4 (1х ј. тетријебови) / тетреби ј. тетријеби 10.110

Издвајамо, због двојаког акцента (соко, сокола и соко, сокола),
соколови и соколови 26 / соколи и соколи 26 (у значењу ̓ чланови со-
колског друштваʼ редовно непроширена основа). Уп. и: паунови 20
/ пауни 10 (акц. код Вука и у РМС паун, али код Анића и у ауторо-
вом завичају паун).

3.1.4. Непроширена основа чешћа или знатно чешћа:
амбареви и амбарови 5 / амбари (хамбари) 59, гуштерови 10 / гу-

штери 75, д(ј)еверови 2 / д(ј)евери 16, клобукови 2 / клобуци 10,111
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ди ни на ве де ни при мер на шао је аутор слу чај но, чи та ју ћи („у ча со ви ма од мо ра“)
кри ми на ли стич ки ро ман А. К. Дој ла „Баскервилски пас“ (у пре во ду З. Ј. Ко сти -
ћа), ко ји је са мо због то га и увр шћен у гра ђу за овај чла нак. Но, и у то ме де лу слу-
чаји се ја вља ју са мо је дан пут, а случајеви ви ше пу та.

106 Та ко у РМС; у РСА НУ има мо: багрем (багрем) = багрен (багрен).
107 Уз гред на по ми ње мо да је лик багрен у РСА НУ и РМС из јед на чен с ба-

грем, док га Прав2010 про гла ша ва не књи жев ним (уп. „ба грем (не ба грен))“, што
је у скла ду са ста њем у је зи ку књи жев но сти (али не и са оним у на род ним го во -
ри ма). Ни је ја сно да ли су не књи жев не и из ве де ни це мо ти ви са не ва ри јан том ба-
грен: багрење (Ђ. Јак шић, М. Јак шић, М. Бо јић, М. Уско ко вић, С. Сре мац, С Кра -
ков, М. Цр њан ски), багрењак (И. Се ку лић, О. Да ви чо, Б. В. Ра ди че вић) и багре-
њар (А. Ђу рић, С. Ви на вер), по што се оне не на во де у Прав.

108 Ова ко и у: П. Тодоровић, „Дневник једног добровољца“.
109 У Кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка (2013) Ма те ма тич ког фа кул те та у

Бе о гра ду: лежајеви 27 : лежаји 55 (по да ци од 14. II 2013. са мо за ном.).
110 Пре ма ло је по твр да за вршајеви 1 / вршаји 1, ремено ви 1 / ремени 3, угље-

но ви 1 / угљени 1. У гра ђи су се на шле, та ко ђе, са мо две по твр де за мраморови,
али у РСА НУ има по твр да и за мрамори (s.v. мрамор). На су прот то ме, има мо са -
мо по твр де за мосури (Ан дрић, Тешић), а и у Реч ни ку СА НУ („мн. мосури и мо-
су ро ви“) ова фор ма убе дљи во пре о вла ђу је.

111 Дру го су клобуци (ʼше ши риʼ).



кор(ј)енови 14 / корени ј. коријени 85 (од тога 1х корјени), обручеви 10
/ обручи 53.

3.1.5. Дуга множина маркирана и/или некњижевна:
богаљеви 1 (В. Петровић; тако и у „Вечитом младожењи“ Ј. Игња-

товића; у РСАНУ је ова форма наведена као равноправна са краћом) /
богаљи 34, божурови 2 / божури 8, бумбареви 1 / бумбари 20 (РСАНУ:
бумбари, бумбареви и бумбарови), гребенови 4 / гребени 61, костуро-
ви 6 / костури 69, облакови 1 (Лазаревић)112 / облаци 280, пијукови 1 (Р.
Б. Марковић) / пијуци 31 (: пијук ʼалаткаʼ), таласеви 1 (Л. Лазаревић) /
таласи 247, чардакови 2 (М. Јосић Вишњић) / чардаци 10, чокотови 1
(В. Петровић) / чокоти 19, чопорови 1 (М. Јосић Вишњић) / чопори 55.
У коришћеном корпусу само је обади 21, али се у језику књижевности
срећу и обадови (нпр. у прип. „Љубав у касаби“ И. Андрића; РСАНУ:
„мн. обади и обадови“).

Издвајамо посебно:
бунарови 2 (М. Лалић)113 / бунари и бунари 49, кајасеви 1 / кајаси

и кајаси 9, котареви 1 / котари и котари 5, салашеви 1 / салаши и са-
лаши 2, јер, према РСАНУ одн. РМС, имају двојак акц.: бунар, кајас, ко-
тар, салаш и бунар, кајас, котар, салаш.114

У РСАНУ имамо акц. лагум (лагум и лагум). Последњи про-
зодијски лик можда потврђују лагумови 1 (М. Ускоковић), али је че-
шће лагуми 4, којима можемо додати и четири примера из РСАНУ.115

Према дијал. доктур (ʼдокторʼ) имамо код Ћопића доктурови 1 /
доктори 47, где краћа множине није систематично бележена.

У им. бокор и вихор ултима може бити дуга и кратка. Од прве је
засведочена само кратка множина (бокори 36), а од друге – вихорови
5 (од тога чак у четири примера имамо цитат или парафразу позна-
тог Његошевог стиха „једна сламка међу вихорове“) / вихори 23116.
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112 По зна то и по је ди ним на род ним го во ри ма.
113 Бунарови или бунареви за све до че ни су у мно гим на род ним го во ри ма, нај -

че шће па ра лел но са бунари.
114 Има мо са мо јед ну по твр ду за копунови (В. Пе тро вић), ко ја се на во ди и у

РСА НУ, у ко јем је на ве де на и јед на по твр да за копуни. Пре ма РСА НУ, акц. је дво -
јак: копун и копун.

115 РСА НУ има бршљан, а РМС бршљан. Сход но то ме, има мо у мн. бршља-
ни (Д. Ва сић, С. Ку ле но вић, Ђ. Ба ла ше вић). Мн. бр шљанови (Слав. Мар ко вић)
прет по ста вља бршљан.

116 РСА НУ: вихор и вихор, -ора; мн. вихори и вихорови. Ова дру га фор ма по -
твр ђе на је не са мо по ме ну тим Ње го ше вим сти хом већ и при ме ри ма из де ла М.
Шап ча ни на и В. Пе ла ги ћа.



3.1.6. Укупно узевши, већи део именица прозодијских типова слу-
чај-случаја и камен-камена нема у множини проширену основу.117

3.1.6.1. Ради се, прво, о називима мерних и новчаних јединица:
м(ј)есеци, хектари; динари, долари, марјаши. Ипак, поред степени
81 (најчешће у ген., уз квантификаторе), засведочено је и степено-
ви 3118 (од тога 2 код Деснице).

3.1.6.2. Кратку множину има, потом, огромна већина творбено
мотивисаних именица, и то изведеница које све, осим им. говор и
очух, припадају подтипу голуб-голуба:

– с нултим суфиксом: говори, довици, догледи, додири, задаси, за-
маси, запаси, звиждуци, изгледи, издаси (РМС и издах), испади, јауци,
јецаји, јуриши, кикоти, клокоти, кораци, крекети (Давичо), обзири, об-
лици, обреди, обрти (акц. и обрти), обруби (акц. и обруби), огласи, од-
јеци, одрази (РСАНУ и одраз), одреди, одсјаји, оквири, окрузи, осврти
(РСАНУ и осврт), осмеси ј. осмијеси, пијуци (: пијукати), повици, под-
смеси ј. подсмијеси, погледи, поклици, покличи, поклони, покрети, поте-
зи, предаси, пробади, прогласи, (с)удари, удаси, узвици, уздаси, украси,
урлици, усклици, фијуци, цвокоти, цвркути, шапати и сл.;

– са суфиксом -ај: бректаји, вапаји, грактаји, грцаји, гутљаји,
дрхтаји, кликтаји, куцаји, пламсаји, титраји, трептаји, трзаји,
шљаптаји, штектаји;119

– са суфиксом -ак (-јак и сл.): божјаци (РСАНУ и божјак), воћња-
ци, вучјаци, димњаци, мужјаци, очњаци (РМС и очњак), пашњаци, про-
сјаци, рибњаци, рођаци, цв(ј)етњаци и цв(ј)ећњаци (акц. и цветњаци ј.
цвијетњаци и цвијећњаци); у грађи имамо само краћу множину бадња-
ци 11, мада у нар. говорима постоји и дужа – бадњакови (РСАНУ и РМС
наводе ову форму као ређу);

– са суфиксом -ар: бачвари, бравари, воскари (РМС и воскар), во-
ћари (акц. и воћар), врт(л)ари (РСАНУ и врт(л)ар), глодари (РСАНУ и
глодар), гробари (РСАНУ и гробар), гусари, гуслари, жабари, зглавка-
ри (РМС и зглавкар), качари, кожари (РМС и кожар), колари, коцкари,
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117 На су прот то ме, у Хрв. грам. 1997: 106 сто ји: „Од ве ћи не дво сло жних име -
ни ца с ду жи ном у зад њем сло гу, као што су нпр. гавран, јаблан, упо тре бља ва се
под јед на ко и крат ка и ду га мно жи на“. Не тач но је, као што смо ви де ли, да се од
ве ћи не та квих име ни ца „упо тре бља ва … под јед на ко и крат ка и ду га мно жи на“.
Осим то га, ва ља ло је ре ћи да је на пр вом сло гу та квих име ни ца крат ко си ла зни ак -
це нат (јер им. ти па јунак или радник ни кад не про ши ру ју осно ву у мно жи ни);
ово се не по ми ње ни у Пе тро вић–Гу ду рић 2010: 483.

118 Та ко и у ро ма ну „Бре ма со ни“ М. Ђур ђе вић.
119 Је ди ни за све до че ни из у зе ци су прет ход но на ве де ни лежајеви (по ред не што

че шћег лежаји), сложајеви (са јед ном по твр дом) и течајеви (рет ко течаји), али
сум ња мо да да на шњи го вор ник срп ског је зи ка до во ди ову име ни цу у ве зу с гла го -
лом тећи. Лишајеви, случајеви и стечајеви су да нас не мо ти ви са не име ни це.



кувари, лимари (РМС и лимар), мишари, млинари, папкари (акц. и пап-
кар), пекари, поштари, птичари, пчелари (РМС и пчелар), ратари, ра-
шљари (ове им. нема у РМС), рибари, свадбари (РМС и свадбар), сиса-
ри, сликари, собари, столари (РМС и столар), шумари и сл.;

– са суфиксима -ик, -ник: в(ј)есници (РМС и в(ј)есник), власници120,
водници, гласници (РМС и гласник), грешници, златници121, ледници,
лешници ј. љешници, нужници, часници, четници;

– са суфиксом -ух: очуси и очуси.

3.1.7. Овако се, у књижевном језику, понашају и неке (уопште
или данас) немотивисане именице или именице страног порекла,
као што су:

атари, бауци, будаци122, геаци, грмаљи123, дијаци, жохари, јереси,
кантари (РСАНУ: кантар и кантар), каплари, кокоти 5124, кулаци (рус.;
према РСАНУ, акц. је кулак и кулак), курјаци 56125, лахори 1, мириси,
мргуди, пехари (РМС и пехар), подвизи (РМС и подвиг), пожари, рада-
ри, ратари, скелети 33 (РСЈ: скелет и скелет), стожери, ужаси, ујаци,
хангари, ходници, хусари (РМС и хусар), чауши 6, шестари и др.126

3.2. Иако нису претходно навођеног прозодијског типа, дугу
множину могу имати и неке друге именице, претежно оријентал-
ног порекла.

3.2.1. У три именице оријенталног порекла таква множина ја-
вља се паралелно са краћом:

каишеви 88 / каиши 47 (понекад написано кајиш(ев)и), калемови
24 / калеми 15, ћилимови 37 / ћилими 98.127 Уп. и англицизам каучеви 3
/ каучи и каучи 7 (РСАНУ исто; акц. у РМС и РСАНУ: кауч, али је рас-
прострањено и кауч).

3.2.2. У другим именицама дуга множина је некњижевна:
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120 У РСА НУ власник, власник и власник, али у РМС и РСЈ са мо власник.
121 Акц. у РМС и златник (златник), али у РСА НУ са мо златник.
122 У РСА НУ има мо је дан ста ри при мер са про ши ре ном осно вом – будако-

ви (Но вић), а ве ро ват но и у по је ди ним на род ним го во ри ма.
123 Пре ма Клај ну, „у грмаљ мо ти ва ци ја је из гу бље на“ (2003: 38). Ова име ни -

ца би ла је мо ти ви са на нај ве ро ват ни је име ни цом грм у значењу ʼвелико разграна-
то дрвоʼ (у ауторовом завичају увек је то храст).

124 РСА НУ и РМС: мн. кокоти и кокотови. Ме ђу тим, ни у јед ном од ова два
реч ни ка ме ђу на ве де ним при ме ри ма не ма по твр да за овај дру ги об лик, иако се он
не мо же ис кљу чи ти.

125 У нар. го во ри ма и курјакови.
126 У ђаво је ду жи на се кун дар на, па оту да ре дов на мно жи на ђаволи.
127 Ови ма би смо мо гли до да ти и алемови 1. Та ко и код Шап ча ни на (РСА НУ,

s. v. алем), али алеми код И. Вој но ви ћа (РМС, s. v. алем).



бадемови 1 (Црњански) / бадеми 25, гајтанови и гајтанови 1 (Б.
Станковић) / гајтани и гајтани 53, зумбулови 1 (Б. Станковић), љиљано-
ви 1128, шимширови (Б. Станковић) 1 / шимшири 1, шаторови 1 (М. Лалић)
/ шатори 94. Није систематски праћена мн. им минус, па отуда само две
потврде: минусеви (што је некњижевни облик који се појавио у синтагми
„плусеве и минусеве“) 1 / минуси 1 (у истом преведеном делу)129.

3.2.3. И код именице јелен, која није оријенталног порекла, има-
мо: јеленови 3 (све у ген.)130 / јелени 31, при чему ваља имати у виду
да кратка множина није ексцерпирана систематски, тј. не пре него
што се појавила дуга. Ово важи и за младежи 6 / младежеви 1 (В.
Петровић) (РСАНУ: младеж и младеж (младеж)).

3.2.4. Именице ћеиф (тур.) и фаул (енгл.) понашају се као једно-
сложне, јер се у њима вокалска група изговара практично као диф-
тонг. Отуда имамо мн. типа ћеифови 1 (Андрић), фаулови 2. Једну
потврду имамо и за аутови (у спорту).

3.3.1. Дугу множину често имају стране праве или скраћенич-
ке сложенице са другим делом који сам има такву множину или је
фонемским склопом подударан с неком таквом именицом:

workshop-ови 2 (енгл. workshop, написано work-shopovi – М. Ђур-
ђевић, workshop-ovi – „Политика“), имејлови 7 (од тога 2х и-мејлови, 1х
e-mailovi, 1х email-ovi) (енгл. email, e-mail), iPad-ovi 1, лаптопови 5 (1х
написано као полусложеница) / лаптопи 2 (енгл. laptop), маркграфови
2 / маркграфи 1(нем. Markgraf), питбулови 1 (написано пит булови – М.
Петровић) (енгл. pit bull), секс-шопови 1, скејтбордови 1 (написано у
извору скејт-бордови) (енгл. skateboard), флешбекови 4 (енгл. flashback),
чипсетови 1, хард-дискови 4, џубоксови 2 (енгл. jukebox),131 јер су то
именице које се најчешће изговарају с два акцента, тј. као полусложе-
нице. Засведочено је, такође, бајпасови (З. Ћирић) (уп. енгл. by-pass).132

3.3.2. Логично је, онда, што множину имамо код полусложени-
ца и полусложеничких скраћеница типа:

бар-кодови 3, бокс-мечеви 3, веб-сајтови 1, геј-барови 1, ди-џејеви 2,
еко-типови 1, ер-басеви 1, пи-арови 2, ски-лифтови 1, снек-барови 2,
тик-такови 1 (код Ђ. Јакшића тики-такови, в. у РМС), фри-шопови 1.133
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128 За бе ле же но у јед ној од по след њих екс цер пи ра них књи га, због че га аутор
ни је прет ход но обра ћао па жњу на фор му љиљани.

129 Уп. из РСА НУ: „Све су то ми ну си у кон зер ва тив ном би лан су…“ (НИН
1958, 382/2).

130 Ду га мно жи на јеленови мо гла би се об ја сни ти про зо диј ским ли ком јелен,
ко ји у сво ме ра ду (као је ди ни) на во ди Са мар џи ја 1988: 134.

131 Уп. и: CD-ови 3, али и це-деи 1.
132 У Прав2010: „бајпас, мн. бај па си-бај па са итд.“
133 Ду га мно жи на ја вља се чак и код уз ви ка упо тре бље них у име нич кој функ -

ци ји: аахови (М. Ђурђе вић).



3.4. Префиксална образовања. Генерално, ако је код таквих
образовања једносложна именица у основи сама по себи редовно
или најчешће с проширеном основом у множини, имаће прошире-
ну основу и кад је с префиксом.

3.4.1. Именице с домаћим префиксом:
надџинови (звезде) 1, недругови 1134, нечланови 1, подграфови (ОРР

92), Подлугови 2, подродови 1, подсв(ј)етови 1, подскупови 2, подтипо-
ви 1, подшефови 1, поткатови 1, поткључеви (ОРР 361), прад(ј)едови
48 (од тога 2х прађедови), прамитови 1, распопови 1, сукраљеви 1135; са-
другови 3 / садрузи 1.

Редовно је, међутим:
немири 2 (није уобичајен множински облик основне им.); пазвуци

1, призвуци 8, предзнаци 23, призраци 1, прозраци 1.136

3.4.2. Именице са страним префиксом:
биграфови (ОРР 24), екскраљеви 1, ексшефови 1.

3.5. Сложенице и комбинована творба:
двогледи (комбинована творба), двореди, трореди;
трокутови 1 / трокути 1; шишмишеви 1 / шишмиши 8.137

4. Тросложне и вишесложне именице

Међу тросложним и вишесложним именицама дугу множину
могу имати творенице са основом у другом делу мотивисаном реч-
ју која сама проширује основу у множини морфемом ов (ев)138. То су,
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134 У РСА НУ се на во ди при мер Г. Бо жо ви ћа са крат ком мно жи ном: недрузи
(s.v. не друг).

135 Пре ма Клај ну (2002: 189) „предео/предио … да нас [је] не мо ти ви са на реч“,
што до ка зу је и чи ње ни ца да је ње на мно жи на са мо предели ј. приједјели. То би
мо гло ва жи ти и за продо, мн. продоли (у РМС и ж. р.).

136 Према Скоку, и облик је префиксална име ница с основом лик; мн. ре дов -
но гла си облици.

137 Пре ма Са мар џи ји, са мо 0,98% дво сло жних име ни ца „без не по сто ја ног а“
има ду гу мно жи ну (1988: 134). Из раз ло га на ве де них у нап. 4–7, као и из од ре ђе -
них дру гих раз ло га, у ко је ов де не ће мо ула зи ти, све Са мар џи ји не ста ти стич ке
по дат ке тре ба тре ти ра ти као ре ла тив не, али не и као не ин фор ма тив не уоп ште.

138 Једини забележени изузе ци су изведеница завртањ, од ко је има мо: завр-
тањи 1 (В. Терић), завртњеви 1 (Ж. Павло вић) и књи жев ну фор му завртњи 20,
као и тво ре ни ца тетрапакови 1 / тетрапаци 1, код ко је се дру ги део – пак (: па -
ко ва ти, па ко ва ње) – не ја вља као са мо стал на реч.



дакле, полусложенице и именице настале слагањем, комбинованом
(сложено-суфиксалном) творбом и префиксацијом.

4.1. Полусложенице

Други део полусложенице понаша се као самостално употре-
бљена именица:

авио-асови (-асови) 1, авио-пукови 1, аеро-клубови 2, аудио-фајло-
ви 2, ауто-делови ј. ауто-дијелови 6, ауто-клубови 2, ауто-путеви 23
(због различитих правописних решења често написано као аутопуте-
ви), видео-клипови 3, видео-фајлови 1, видео-филмови 1, диско-клубови
3, каури-пужеви (-пужеви) (СЕ-I/1 691), киловат-часови 3, кино-клубо-
ви 3, кино-филмови 1, компакт-дискови 4, кромпир-балови 1, луна-пар-
кови 4, мини-барови 1, мото-клубови 1, нарко-босови 1, паркинг-caтови
1, порно-филмови 3, порно-сајтови 1, порно-шопови 1, стриптиз-клу-
бови 1, тотем-кланови139, фитиљ-бркови 1, џамбо-џетови 4140, шо-
пинг-молови 1;

радио-торњеви 1;
див-витезови (Домановић).141

4.2. Сложенице

4.2.1. Други део сложеница с полу- понаша се као самостално
употребљена именица:

полуактови 1, полубогови 17, полувекови е. 1, полувукови 1, полу-
жбунови 1, полузмајеви 1, полукругови 3, полусводови 1, полуснови 4,
полустихови 1, полустубови и полустубови 2, полутонови 4;

полув(ј)етрови 1, полуорлови 1;
полупрстенови 2 / полупрстени 1.

4.2.2. Малобројни засведочени примери тзв. императивних сло-
женица релевантних за нашу тему понашају се двојако:

вадичепови 1, плачидругови 1, подвирепови 1;
ломиврати 1, поджмирепи 1, пробисвети ј. пробисвијети 1, скочи-

миши 1.

4.2.3. Сложенице с интерфиксом -о-:
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139 С об зи ром на ин тен ци ју Пра во пи са МС да име ни це у атри бут ској функ -
ци ји пи ше пот пу но одво је но од име ни це уз ко ју сто је, ве ро ват но би ово тре ба ло
тре ти ра ти као син таг му: тотем кланови.

140 У два при ме ра на пи са но спо је но (џамбоџетови), без цр ти це, али у
Прав2010 са мо џамбо-џет.

141 Уп. и QR-кодо ви 1 (чи тај: кју ар-ко до ви).



виногради, дрвореди, једнорози 3, милодари, носорози и носорози 5,
пароброди 8, славосп(ј)еви, сувозиди (Десница), хвалосп(ј)еви;

генотипови 1;
четворореди 2 / четвороредови 1;
в(ј)етропаркови 1 (кованица, „Политика“); водоторњеви 4; двоу-

глови 1, петоуглови 1, троуглови 25; четвороуглови 2;
правоугли 1, троугли 6; четвороугли 1;
дивојарци 1.

4.2.4. Сложенице с нултим интерфиксом:
из турског језика: алајбегови 2, беглербегови 8, санџакбегови 6 (че-

сто написано као полусложеница); из немачког језика: вундеркиндови
(са пуно потврда на интернету, али не и у нашој грађи) / вундеркинди 1,
генералштабови 4; из енглеског језика: музикхолови 1;

центархалфови, центаршутеви (лат.-енгл., ауторове потврде);
четвртв(ј)етрови 1.

4.2.5. Сложено-суфиксалне творенице с нултим суфиксом:
рудокопи 1, угљенокопи 1, гасоводи 1, водоводи 1, далеководи 4, ја-

јоводи 2; бродоломи 5, крстоломи 1 (М. Лалић), нафтоводи 1; водопа-
ди 21; бакрорези 2, дрворези 2, дуборези 2; водоскоци 12, риболови 1,
самокреси 1;

водотокови 6 / водотоци 1.

4.3. Тво ре ни це са пре фик си ма и пре фик со и ди ма142:
– мотивисане једносложном именицом која сама има редовно или

готово редовно дугу множину: акростихови (А), антисв(ј)етови 3, ан-
титипови 1, архетипови 6, аутоголови и аутоголови 3, биотипови 1,
биочипови 1, велеградови 2, вицекраљеви 2, еврокупови 1, екстракодови
1, електроводови 1, електрокаблови 1, електрошокови 10, контрабасо-
ви 2 / контрабаси 1, контрапунктови 1, литотипови 1, међуставови 1,
међучинови 1, микрогрчеви (Киш, Homo poeticus), микротрагови 1, ми-
крофилмови 6, микрофишеви 1, микрочипови 2, мимосв(ј)етови (Б. Пе-
кић, написано као полусложеница јер је оказионализам), минибусеви 1,
оберкнезови 2 и оборкнезови 5, палинтонови 1 (уп. грч. palin ʼнатрагʼ),
противтегови 2, прототипови 15 (1х прототипи), псеудоглејеви 1143
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142 „За кљу чу је мо да се ни по мо ћу се ман тич ких ни по мо ћу об лич ких кри те -
ри ју ма пре фик со и ди не мо гу не дво сми сле но раз гра ни чи ти од пре фик са“, ка же
Клајн у сво јој „Твор би ре чи“ (2002: 147). Упр кос то ме, Клајн об ра ђу је тво ре ни -
це с пре фик со и ди ма у окви ру по гла вља „Сла га ње“, а оне с пре фик си ма у по гла -
вљу „Пре фик са ци ја“.

143 Српска енциклопедија I/2, стр. 411. Ни су за све до че ни глејеви, ни ти је ауто -
ру по зна то шта зна че псеудоглејеви (уп. „Нај плод ни ја су ко лу ви јал на или ме ри зо -
ва на зе мљи шта на си ли ка ти ма, као и ду бља дис трич на сме ђа зе мљи шта. Њи ма се 



(СЕ-I/2 411), псеудомитови 1, ретрожанрови и ретрожанрови 1 (СЕ-
I/2 254, написано као полусложеница), супераутопутеви 1, супермише-
ви 1, суперџинови 1, телетенкови 2, термоспрегови 2, фотогегови 1; чу-
кунд(ј)едови 9, чукунчукунд(ј)едови (Куић: чукун-чукун дедови)144,

али стереотипови 4 / стереотипи 2,
нанодрајви 1, гигабајти 3, килобајти 2, килобити 1, мегабајти 2,

терабајти 1;145

– мотивисане једносложном именицом која сама има у множини двоја-
ку форму:

инфразвуци 1, ултразвукови 1 / ултразвуци 2;
– мотивисане двосложним именицама једносложне примарне основе:
биоритмови 2, међуступњеви 1, потпојмови 1, предујмови 1.146

5. Дистрибуција аломорфа ов и ев

5.1. У дугој множини морфи [-ов-] и [-ев-] понашају се као не-
ка врста комбинаторичних варијаната, будући да су у највећем бр-
оју случајева позиционо условљени, па их третирамо као аломорфе
морфеме /-ов-/. С тим у вези, могу се успоставити два генерална
правила, са мање или више изузетака.

5.1.2. По првом правилу, на основу која се у ген. јд. завршава твр-
дим, непредњонепчаним сугласником или сонантом долази -ов-:

блокови, брегови, бродови, волови, врхови, димови, градови, грмо-
ви, друмови, дугови, зидови, листови, паркови, плодови, робови, рогови,
скокови, синови, снопови, ставови, станови, столови, тргови, храмови,
штапови, шумови и сл.; вепрови, в(ј)етрови, вишкови, зајмови, котло-
ви, појмови, послови, тигрови, точкови, трошкови, углови и сл.; гавра-
нови, голубови, јабланови, колутови, лабудови, пламенови, праменови,
пршљенови итд. Некњижевна је (и тешко објашњива) форма шалеви 2
(са више потврда на интернету) / књ. шалови 59.

5.1.3. Од овога правила постоји известан број категоријских или
појединачних изузетака.
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мо гу при кљу чи ти и ду бљи псе у до гле је ви, од но сно акрич ни ва ри је те ти или ме ри -
зо ва них зе мљи шта на креч ња ци ма.“)

144 Ни је ја сно ка ко тре ба чи та ти ген. мн. наврдеда 1 и чукундеда 1 (из пре во -
да Т. Штр бац јед ног ро ма на Ж. Са ра ма га), као мно жи ну од наврдед, чукундед или
као мно жи ну од наврдеда, чукундеда.

145 Редовно је, наравно, киловати, килохерци, мегавати, мегахерци, микро-
инчи, миливолти, хексаџули и сл. (: ва ти, хер ци, ин чи, вол ти, џу ли).

146 Тросложно је, по томе како се изговара, ultrabook-ovi 1. То ва жи и за скра-
ћеницу SMS-ови 2 или, ћи ри ли цом, СМС-ови 1. Уп., ме ђу тим, BMW-и 2.



5.1.3.1. Именице с основом на сибилант -ц имају (у књижевном
језику) у дугој множини најчешће -ев-:

– уз алтеранацију -ц ~ -ч:
зечеви, кечеви и кечеви147, кочеви, палчеви148, принчеви, ранчеви,

стричеви, шанчеви и сл.149;

– без ове алтернације (у речима страног порекла, какве су у
претходно наведеним примерима принц, ранац и шанац):

блицеви, вицеви, плацеви, фрицеви (ʼпогрдни назив за Немце, одн.
немачке војникеʼ), шлицеви, шпицеви, шприцеви; уп. и шорцеви 5, па и,
по Правопису, „боље“ шортсеви 3;

– двојако, али не и једнако по фреквенцији и статусу:
очеви 185 / оцеви 24.150

Дијалекатског су карактера:
зецови 5 (1 х зајцови Р. Б. Марковић) и старцови (Ћопић), али

старчеви (Лалић).

Код основа на -ц -ов- је засведочено у неким речима страног по-
рекла:

пелцови (крзна) 1 (Капор), танцови 1 (прев. М. Ђорђевић), штуцо-
ви 1 (нем., ʼврста кратке пушкеʼ, Лубарда), поред штуцеви 1 (Тохољ).

5.1.3.2. Аломорф -ев- јавља се у множини неких именица с
основом на сибиланте -з и -с, често (дакле, не и обавезно) паралел-
но са -ов-, али у различитом омеру:151
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147 Фор ма кецови, ко ју РСА НУ на во ди као па ра лел ну са кечеви, ни је за све до -
че на. У РСА НУ по твр де за кецови су из је зи ка Б. Ра ди че ви ћа и А. Ше ное.

148 Пе ши кан (1956: 273) палцеви, за шта у на шој гра ђи не ма по твр да. Сто га
је ло гич но што се у Прав2010 на во де са мо палци и палчеви. Чуд на је мн. палце-
ви (по ред паоци) на ве де на у РМС под палац2, пао ца (ʼжби цаʼ), за шта, та ко ђе, не -
ма мо ни јед ну по твр ду.

149 Ди ја ле кат ска је фор ма зецови.
150 Лик оцеви, који је за данашње говорнике српског језика архаичан (у РСА-

НУ означен као некњ(ижевни)), употребљавао се, такорећи, „до јуче“, што потвр-
ђују примери из дела П. Кочића, М. Уско ко ви ћа, Б. Нушића, Б. Станковића, В. Пе-
тровића, Р. Петровића, Д. Максимовић, С. Јаковљевића, И. Андрића, М. Црњан-
ског, М. Ка ша ни на, О. Давича и старијих преводилаца (посебно је познат наслов
Тургењевљевог романа „Оцеви и деца“, у преводу М. Московљевића). У Бе ли ће -
вом Пра во пи су (1950) има мо „оче ви = оце ви = оци“, али већ у Прав1960 оцеви
се ква ли фи ку ју као по кра ји ни зам, док се у Прав2010 на во де са мо очеви (оци).

151 По ја ва ало мор фа -ев- код осно ва на -з и -с об ја шња ва се њи хо вом срод -
но шћу са ш и ж (уп. СТЕ ВА НО ВИЋ 1975: 203). Има, ме ђу тим, ми шље ња да је она
ока зи о нал на (уп. СИ МИЋ–ОСТО ЈИЋ 1996: 235–237).



млазеви 131 / млазови 22, мразеви 49 / мразови 4;152

бисеви 1, брусеви 2 / брусови 5, гнајсеви 3, дуксеви 4, киксеви (ауто-
рова потврда), книксеви 1, курсеви 58, минибусеви 1, носеви 112 / носо-
ви 7, плусеви 4 / плусови 1, појасеви 76, пулсеви 2, ролсеви (: ролс-ројс)
2, штосеви 4 / штосови 10.

У већини именица јавља се само -ов-:
везови1 (: везати), везови2 (: вести), возови, газови, гузови, јазови (1х

јазеви), квизови, лозови, низови, резови, срезови; витезови и сл.;
асови (асови), басови, бесови ј. бијесови (бјесови), боксови, босови,

висови, гасови, гласови, класови и класови, косови, лосови, пасови, пле-
сови, рисови, сосови, стресови, тасови, фесови, симсови, часови итд.153

5.1.3.3. Код именица с основом на -р имамо:
редовно (и очекивано) -ев- у: цареви 115 (уп. инстр. јд. цар-ем), али

и у журеви 6, сиреви 46, чиреви 42 (Вук: чирови, РМС: чирови и чиреви)
и слабо засведоченим им. бумбареви 1 (Андрић) и котареви 1 (Сијарић);

двојако (у различитом омеру): амбареви 3 / амбарови 2, жиреви 5
/ жирови 6, нареви 2 / нарови 14, туреви 2 (Капор, Црњански) / туро-
ви1 (задњи део панталона, шалвара или задњица) 8, али само турови2

(зоол.) 2;154

само -ов-: барови, борови, вирови, дарови, дворови, жанрови и
жанрови, зарови, збирови, зборови, кварови, керови, парови, пирови,
скверови, см(ј)ерови, спорови, створови, творови, торови, фарови, хи-
рови, хорови, церови, чворови, шорови; аброви, вепрови, даброви, ка-
дрови, кедрови, тигрови, чаброви; гуштерови, д(ј)еверови, котурови,
лептирови, м(ј)ехурови итд.155
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152 Друк чи јег је пор кла -з у кнез (уп. кнег-иња), чи ја мно жи на гла си кнеже-
ви 44 и кнезови 52.

153 „У не ким слу ча је ви ма, као у име ни ца курс и плац …, об ли ци са -ов од већ
нео бич но зву че“ (СТЕ ВА НО ВИЋ 1975: 205). Да нас би смо то мо гли ре ћи и за не ке
дру ге име ни це, као што су мразо ви, носо ви или, по го то ву, појасови, за ко је (уз
млазови и брусови) Сте ва но вић твр ди да „се њи хо ви об ли ци мно жи не упо тре -
бља ва ју на по ре до са они ма на -ев“ (стр. 205). И ина че су да нас рет ке име ни це
чи је се обе та кве фор ме рав но прав но упо тре бља ва ју. Из у зе так би мо гли би ти,
бар кад се фор ме ти че, дво ја ки об ли ци мно жи не им. кнез (кнежеви и кнезови), ма -
да се сфе ре њи хо ве упо тре бе не по кла па ју увек.

154 У РСА НУ се на во ди, као ре ђа, и фор ма дувареви (в. пр. Ср. Л. По по ви ћа
из XIX в.), али ми има мо по твр де са мо за дуварови 10. На ве де ни при ме ри (а по -
го то ву сиреви и чиреви) по ка зу ју да Сте ва но вић ни је био са свим у пра ву кад је
твр дио да „од име ни ца с осно вом на су гла сник р овај уме так [ев – М. Н.] има је -
ди но име ни ца цар (цареви)“, а да „све дру ге име ни це иза то га су гла сни ка а ис пред
за вр шет ка мно жи не има ју, на рав но, слог -ов“ (1975: 302).

155 Као што се из на ве де них при ме ра ви ди, ов је оба ве зно ако се ис пред ње -
га на ла зи слог са е (нпр. кер-ов-и).



5.1.3.4. „Аналогијом према облику инструментала једнине (пу-
тем) … стао се, поред обичног путови, јављати и облик ном. мно-
жине путеви, који се с првим обликом напоредо употребљава у
књижевном језику“ (СТЕВАНОВИЋ 1975: 205). У ауторовој грађи од-
нос је, по броју извора, 327 (путеви) : 32 (путови)156, док за полу-
сложеницу ауто-путеви 20 нема потврда са -ов- (највероватније
због недовољности те грађе). Од именица с основом на -т аломорф
-ев- јавља се у множини, сада аналогијом према путеви, у шут –
шутеви 5157 (ретко шутови 1)158 и врло ретко у скутеви 1 (: скуто-
ви 46). У нашој грађи нема потврда за кутеви (које помиње СТЕВА-
НОВИЋ 1975: 205), већ само за кутови 53.

И у другим именицама с основом на -т имамо само -ов- (међу
којима су и све им. на -ет), нпр.:

атови, батови, брестови ј. бријестови, бутови, вратови, вртови,
зетови, катови, квартови, китови, кметови, крстови, култови, летови,
листови, лифтови, митови, мостови, пластови, плотови, прутови,
пултови, пунктови, ратови, ритови, ртови, сатови, сватови, св(ј)етови,
скотови, слетови, сметови, сплетови, спортови, спратови, тактови,
текстови, тестови, трутови, фронтови, хитови, храстови, хртови и
хртови, цв(ј)етови, штитови; лактови; колутови итд.

5.2. По другом правилу, именице с примарном основом која се
завршава предњонепчаним сугласником, одн. сонантом проширују
основу у множини аломорфом -ев-, нпр.:

смуђеви; бојеви и бојеви, бројеви, гајеви, змајеви, крајеви, ројеви,
слојеви, случајеви; жуљеви, краљеви, маљеви, циљеви, чешљеви и че-
шљеви; бубњеви, глежњеви, гуњеви, огњеви, пањеви, режњеви, све-
жњеви, торњеви;

мужеви, ножеви, пажеви, пужеви и пужеви; бичеви, врчеви, грчеви,
кључеви, мачеви, обручеви, трачеви; брошеви, каишеви, кошеви, кршеви,
маршеви, мишеви (1х мишови, у роману „Госпођа Олга“ Р. Б. Маркови-
ћа), тушеви и сл.
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156 Уз то, го то во ни у јед ном од про чи та них из во ра фор ма путови ни је је ди -
на, по пра ви лу ни че шћа од оне са ало мор фом -ев-.

157 У ин стр. јд. ове име ни це ја вља се ало морф -ем – шутем (по ред шутом).
Ако су прет ход но из не те прет по став ке осно ва не, има ли смо про цес: путем →
путеви → шутеви → шутем, чи ме је за тво рен круг ко ји (још јед ном) по ка зу је
моћ ана ло ги је у мор фо ло ги ји (и, на рав но, не са мо у њој).

158 У штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма и раз го вор ном је зи ку уоби ча је -
но је, та ко ђе, центаршутеви, ма да су гра ма ти ча ри пред ност да ва ли фор ми са -ов-
(уп. СТЕ ВА НО ВИЋ 1975: 206).



5.2.1. Две једносложне им. страног порекла на -еј имају, из ди-
симилационих разлога, дугу множину с -ов-, и то кејови 21 само тако
(бар према грађи којом располажемо), а спрејеви 4 / спрејови 3 дво-
јако.159 Од енгл. скраћенице DJ (disc jockey) имамо, према енгле-
ском изговору, две потврде за ди-џејеви (како стоји у изворима).160

Остале засведочене именице на е+предњонепчани сугласник
имају у облицима множине само или најчешће аломорф -ев-:

слеђеви 2; беџеви 10 / беџови 1, јежеви 33 / јежови 1, мечеви 20,
скечеви 16, лешеви 209, пешеви 42, флешеви 6 / флешови 1.

5.3. По трећем правилу, именице на -жд и -шт имају у множи-
ни дублетне форме, што у ауторовој грађи потврђују само даждеви
2 / даждови 2 и плаштеви 10 / плаштови 11. Насупрот овоме, засве-
дочено је само: дуждеви 6161 и приштеви 8, с једне, а вождови 3, с
дуге стране.

6. Завршне напомене

6.1. Као што се може закључити из примера наведених у раду,
на то да ли ће се нека именица употребити у множини с основом
проширеном морфемом ов или не, утичу многи фактори, од којих су
неки увек удружени (као што је граматички род и облик номинати-
ва једине):

6.1.1. Род именица. Тзв. дугу множину имају или могу имати
само именице мушког рода, нпр. син-синови.

6.1.2. Тип деклинације и облик номинатива једнине. Основу
проширену морфемом ов (ев) имају или могу имати само именице
I врсте с нултим наставком у ном. јд., нпр. град-градови.

6.1.3. Број слогова. Међу именицама с проширеном множин-
ском основом највише је једносложних (нпр. зид-зидови), потом
следе двосложне именице једносложне примарне основе (нпр. појам -
-појмови), па двосложне именице двосложне примарне основе (нпр.
случај-случајеви), док међу тросложним и вишесложним такву
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159 У Кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка (2013) Ма те ма тич ког фа кул те та у
Бе о гра ду так ође има мо двој ство спрејеви (15) / спрејови (9), а са мо кејови (9) (ре -
зул та ти са мо за ном.)

160 Uni ver zal ni en gle sko-srp ski reč nik (Klett, Be o grad 2010) та ко ђе di-džej (под
DJ), што, с об зи ром на уоби ча је ни из го вор са два ак цен та (ди-џеј) из гле да ло гич но.

161 Уп., ме ђу тим, „…мле тач ких ду ждо ва…“ (Д. Ми три но вић) у У РСА НУ
(s.v. дужд).



основу могу имати само мотивисане именице с мотивном речју на
крају која и самостално употребљена има само или често дугу мно-
жину (нпр. троугао-троуглови). Међу једносложним именицама
убедљиво преовлађују оне с дугом множином, и то у толикој мери
да се оне које у множини имају основу једнаку по броју слогова при-
марној основи могу сматрати изузецима. Међу двосложним имени-
цама малобројније су, али не и малобројне, оне с дугом множином, а
најмање их је међу тросложним и вишесложним именицама.

6.1.4. Функционални стил. У песничким делима (лирским, еп-
ским и драмским, нарочито старијим) употребљавају се облици краће
множине попут в(ј)етри, врси, кључи, краљи, пути, сн(иј)ези, цари,
часи и сл., најчешће из метричких и ритмичких разлога (понекад и
због риме). Такви облици употребљавају се каткад и у прозним де-
лима, обично ради архаизације текста, давања патине тексту (в.,
нпр., романе Р. Б. Марковића), маркирања говора личности и др.

6.1.5. Значење. Етноними имају данас у књижевном језику са-
мо кратку множину, а најчешће је то случај и с називима за мерне
и новчане јединице, нпр. Грци, ари, јени; Данци, метри и метри,
палци, франци; хектари, динари, марјаши.162

6.1.6. Граматички број. Претходно наведене именице чешће се
употребљавају у множини него у једнини. То, у неједнакој мери, важи
и за именице као што су гени, гноми, гости, ђаци, зуби, јади, кван-
ти, мрави, нерви (нерви), прсти, црви и др. Такве именице обично се
успешније одупиру иновативном проширењу основе у множини од
оних које су уобичајеније (или подједнако уобичајене) и у једнини.163
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162 Пре ма Пе ши ка ну, на чу ва ње кра ће мно жи не код име ни ца „прсти, брци,
власи [најчешће ж. р. – М. Н.], зуби … и нокти“ ути ца ла је њи хо ва при пад ност
се ман тич кој ка те го ри ји име ни ца ко је зна че де ло ве те ла (1956: 274). То ме, ме ђу -
тим, про тив ре че бркови, ко ји су ви ше не го тро стру ко фре квент ни ји не го брци,
за тим им. вра тови, дла но ви (ретко дла ни), згло бо ви, ку кови, носеви, удови, као и
лактови (знат но ре ђе и об лич ки бло ки ра но лакти).

163 На ово је скре нуо па жњу још М. Пе ши кан: „Име ни це брав, брк, зуб, мрав,
прст, црв (ова мо иде и љу ди) мно го се че шће упо тре бља ва ју у мно жи ни не го у
јед ни ни. Ово је мо гло би ти вр ло зна чај но за од у пи ра ње ши ре њу умет ка.“ (1956:
275). Ово ме иде у при лог и чи ње ни ца да ет но ни ми, ко ји се нај че шће упо тре бља -
ва ју у мно жи ни (у РМС је код та квих име ни ца и од ред ни ца у мно жи ни), не ма ју
об ли ке ду ге мно жи не. Ипак, кад су у пи та њу апе ла ти ви, зна чај ово га „се ман тич -
ког мо мен та“ (ка ко га на зи ва Пе ши кан) уне ко ли ко ре ла ти ви зу ју не са мо по ме ну -
ти бр кови (ко је Пе ши кан нео прав да но раз ма тра за јед но са им. брави, зуби, мра-
ви, прсти, црви и људи), већ и сватови (знат но ре ђе свати), тру дови (најчешће
у значењу ʼпорођајни боловиʼ), од но сно аброви (код дво сло жних им. јед но сло жне
при мар не осно ве).



6.1.7. Мотивисаност. Код двосложних именица једносложне
примарне основе и код двосложних именица двосложне примарне
основе које имају проширену основу у множини п р е о в л а ђ у ј у
синхроно немотивисане именице (уп., нпр., очеви, галебови и сл.).
С друге стране, в е ћ и н а двосложних изведеница има само (или
најчешће) кратку множину. Насупрот томе, тросложне и вишесло-
жне именице које проширују множинску основу увек су мотивиса-
не, али то су само оне које су настале слагањем, комбинованом
творбом и префиксална образовања.

6.1.8 Прозодија. Међу двосложним именицама двосложне при-
марне основе које проширују (или могу проширивати) основу мор-
фемом ов/ев убедљиво преовлађују оне прозодијских типова голуб -
-голуба, односно камен-камена. Никад не проширују основу им. типа
јунак, младић, херој, путник, радник, набој и многе друге.

6.1.9 Падеж.164 У игри је најчешће генитив, и то у потпуно раз-
личитим улогама. а) Именице с наставком -и у ген. мн. (а то су нај-
чешће називи мерних јединица типа ар, ват, сат, месец, степен и
сл.) никад немају проширену основу. То значи да се у српском књи-
жевном језику наставак -и и дуга множина међусобно искључују
(уп. и однос неколико парова : неколико пари). б) Поједине имени-
це (попут вук, дух, звук, сан, в(ј)етар, п(иј)етао) имају у нашој гра-
ђи у ген. само облик дуге множине, а она је чешћа и код многих
других именица (као што су, нпр., грех, крак, крик, пуцањ и др.).165

в) Насупрот томе, неке именице (као што су пар, ред, роб) могу има-
ти облике кратке множине само у овоме падежу. Форма лакти та-
кође се употребљава скоро увек у овоме падежу, и то обавезно с
предлогом.

Што се акузатива множине тиче, у њему се, бар према ауторо-
вој грађи, не употребљавају облици краће множине им. вук и дух
(можда и неких других).
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164 На значај падежа, али и на многе друге факторе који утичу на облик раз-
матраних именица у множини указују се у ИВИЋ 1990: 295–300. Уп. и: „Неке име-
нице у различитим падежним облицима могу имати различиту позицију фор-
мантских проширења“ (ПЕТРОВИЋ–ГУДУРИЋ 2010: 482).

165 Упо тре бом ду ге мно жи не от кла ња се у од ре ђе ним кон тек сти ма мо гућ ни
код ни шум у пи са ном је зи ку, одн. због хо мо гра фи је, нпр. ис па шта ти због гре ха
: ис па шта ти због гре хо ва, љубавни плес пауна : љубавни плес паунова, обратити
пажњу на кликтање галеба : обратити пажњу на кликтање галебова, пле сти
мре жу попут паука : пле сти мре жу попут пауко ва и сл. У су про т ном, оста је
ка т ка да не ја сно о ко јем се гра ма тич ком бро ју ра ди, уп. Под мо дрим сја јем пла-
мена љу ди ли че на аве ти (Д. Сто јиљ ко вић).



6.1.10. Завичајни говор. У некој мери облик множине именица
о којима се говори у овоме раду условљен је и регионално. Тако,
рецимо, не може бити случајно да у прози само Ћипико (рођен код
Трогира) има врси (= врхови) и врчи (= врчеви), а Десница (рођен у
Задру) бали (= балови), бријести (пет-шест бријеста) и снопи (у
ак.!). Завичајни су и Ћопићеви млини, доктурови и старцови, као
и Лалићеви старчеви или синтагме типа пет роба. Kод Бачвана
(Сомбораца) засведочено је богаљеви, чокотови и младежеви (В.
Петровић), односно чопорови (М. Јосић Вишњић), код Ужичанина
Љ. Симовића меткови, а С. Ранковића (В. Моштаница) чворкови
(да поменемо само неколико карактеристичних примера).166

6.1.11. И поред свега наведеног, многи односи остају потпуно
нејасни (бар аутору овога прилога). Наиме, тешко је објаснити за-
што, рецимо, код им. голуб имамо однос голубови 167 : голуби 11, а
код им. гавран – гавранови 57 : гаврани 47; или однос јасенови 19 :
јасени 1, а кестенови 38 : кестени 31.

6.2. На крају, можемо констатовати да је током историје српског
језика дошло до велике експанзије облика множине с основом про-
ширеном граматичком морфемом ов (али прилике још увек нису
стабилизоване), као и до делимичне експанзије аломорфа ев, који се
јавља и код тврдих основа (уп. млазеви, мразеви, дуксеви, носеви,
плусеви, појасеви; журеви, сиреви, чиреви; путеви, шутеви итд.).
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166 У да на шњем књи жев ном је зи ку евен ту ал не ди ја ле кат ске раз ли ке (ко је су
ов де са мо на го ве ште не, и то без на во ђе ња ди ја лек то ло шке ли те ра ту ре, ина че вр ло
обим не) уве ли ко су не у тра ли са не, па у овом по гле ду не ма ни ка квих ве ћих раз ли -
ка из ме ђу по је ди них пи са ца, што се ви ди ако се упо ре де, нпр., при ли ке у де ли -
ма В. Је ли ћа (ро ђе ног у Кни ну) и С. Џу ни ћа (ро ђе ног у Пи ро ту). При то ме, ипак,
не тре ба са свим за не ма ри ти лек тор ске и/или уред нич ке ин тер вен ци је. На жа лост,
њих има и кад је то оправ да но и ка да ни је. Та ко, ре ци мо, при ре ђи ва чи ов де ко -
ри шће ног из да ња „Ро ма на о Лон до ну“ М. Цр њан ског ис ти чу ка ко су „све оне
нео бич но сти или ʼне пра вил но стиʼ ко је се на ла зе у ру ко пи су а да ју му од ре ђе ну
стил ску или је зич ку бо ју ов де … – за раз ли ку од пр вог из да ња – до след но по што -
ва не“. Ме ђу те ʼне о бич но стиʼ и ʼне пра вил но стиʼ спа да ју, по њи ма, из ме ђу оста -
лог: „… ʼта ли јан скиʼ уме сто ʼи та ли јан скиʼ, ʼјеф тинʼ уме сто ʼјев тинʼ, ʼне срет -
никʼ, ʼсре танʼ, ʼсрет наʼ уме сто ʼне срећ никʼ, ʼсре ћанʼ, ʼсрећ наʼ … ʼсухʼ уме сто
ʼсувʼ и сл.“ (Ми лош Цр њан ски, „Ро ман о Лонд о ну“, Про све та, Бе о град 1996,
Напоменe при ре ђи ва ча, стр. 735; При ре дио Све то зар Ко ље вић у са рад њи са Зо -
ра ном Му ти ћем и Ивом Слав ни ћем).
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Р е з ю м е

Мирослав Николич

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С РАСШИРЕНИЕМ ОСНОВЫ -ОВ- ВО
МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

В СЕРБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

В настоящей работе автор сделал попытку выявить, какие существи-
тельные в сербском литературном языке расширяют основу морфемой -ов-
во множественном числе, а также рассмотреть все факторы и обстоятель-
ства, влияющие на данный процесс. В работе также говорится о том, в
каких позициях выступает морф -ов-, а в каких – алломорф -ев-.

По аналогии с существительными на ŭ (которых в праславянском
языке было немного) в истории сербского языка произошла значительная
экспансия форм множественного числа с основой, расширенной грамма-
тической морфемой ов (причем данная ситуация до настоящего времени
не стабилизировалась). На то, будет ли какое-либо существительное упо-
требляться во множественном числе с основой, расширенной граммати-
ческой морфемой ов, или нет, оказывают влияние многие факторы, при
этом некоторые из них всегда выступают вместе (такие, как грамматиче-
ский род и форма именительного падежа единственного числа).

Дистрибуция морфов -ов- и -ев- обусловлена преимущественно при-
родой конечного звука первичной основы (ср. град-ов-и : крај-ев-и, при
наличии различных исключений в обоих случаях). Констатируется факт
экспансии алломорфа ев, который появляется и у так наз. твердых основ
(ср. млазеви, мразеви, дуксеви, носеви, плусеви, појасеви; журеви, сиреви,
чиреви; путеви, шутеви и т.д.).

Ключевые слова: сербский литературный язык, грамматика, морфоло-
гия, существительные, основы.
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