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СРПСКИ СТАНДАРДНИ АКЦЕНАТ
И ПРЕФИКСАЦИЈА ПРИДЈЕВА И ГЛАГОЛА

У расправи о акцентовању ријечи с префиксима требало би водити 
рачуна не само о акценту основног облика префиксалне лексеме него и о 
акцентима облика у промјени. У овом прилогу акценти придјева и глагола 
су подијељени у двије групе: лексички (обухватају двије лексеме: основну 
ријеч и префиксал) и морфолошки (акценти облика). Полазећи од лексич-
ког акцента, примјери су разврстани у двије велике групе: у првој је лексич-
ки акценат на основи префиксала, а у другој је тај акценат на префиксу. С 
обзиром на степен промјена акцента, придјеви су груписани у три цјелине: 
у једној нема промјене акцента ни у основној лексеми ни у префиксалу, 
у другој је промјена акцента само у основној лексеми, а у трећој долази 
до промјене акцента и у основној лексеми и у префиксалу. Код глагола за-
пажен је само један тип промјене акцента: промјена која се односи и на 
основну лексему и на префиксал.

Кључне ријечи: акценат, префиксација, лексички акценат, морфолошки 
акценат, префиксал, лексема, промјена акцента, проклитичко преношење 
акцента, преклитичко преношење акцента.

Кад се расправља о акценту ријечи с префиксима, треба узима-
ти у обзир не само акценат основног облика префиксалне лексеме 
него и акценте облика у промјени и њихов однос према акценту 
основне ријечи. Ради јасности излагања, акценте ћемо подијелити 
у двије групе: у првој су лексички (Л), у другој морфолошки (М). 
Лексички акценти се везују за двије лексеме: за основну ријеч (О) 
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и за префиксал (П), састављен од префикса и основе префиксала 
(ОП). Морфолошки акценти се односе на акценте облика О и П. 
Односи између акцената основне ријечи и префиксала, као и ак-
ценатски односи у границама ових двију лексема, обиљежавају се 
акцентограмима – групама акценатских знакова (рачунајући ту и 
неакцентоване дужине) уз које иду бројеви слогова на којима се 
јављају акценти и гдје су болдом истакнути акцентовани слогови 
префикса.

Акценат у П може да буде једнак ономе у О (исти акценат 
на истоме слогу), али може да се нађе и на префиксу. С обзиром 
на другу могућност, указаћемо на два начина преношења акцен-
та на префикс: једном је оно проклитичко (са основе силазне 
интонације, слично преношењу акцената на проклитике), у другом 
случају је преклитичко (са основе узлазне интонације, префиксал-
но преношење акцената у ужем смислу ријечи).

Основу за подјелу на двије велике групе представља лексички 
акценат: он се налази на основи префиксала или је на префиксу.

ПРИДЈЕВИ

I. Лексички акценат на основи префиксала
Ова група се састоји од двије подгрупе.

1. Нема промјене акцента ни у основној лексеми ни у префиксалу.
Јављају се једносложни, двосложни, па и тросложни префик-

си, домаћи и страни. На основи префиксала налазе се (а) узлазни 
или (б) силазни акценти. Нису биљежени акценти компаративних 
облика јер се префиксални придјеви обично не пореде.

а) Парови са узлазним акцентима:
симетричан – асиметричан (¾2 – ¾3), државни – антидржав-

ни (¾1¯2¯3 – ¾3¯4¯5), фашистички – антифашистички (¾2¯4 – 
¾4¯6), зависан – међузависан (¾1 – ¾3), словенски – несловенски 
(¾1¯2¯3 – ¾2¯3¯4), узвишени (одр. вид) – преузвишени (¾1¯2¯4 – 
¾2¯3¯5).

Уочена су два различита дублета у П:
аа) акценат на основи или на префиксу (други члан дублета не 

припада овој групи):
последњи / посљедњи – претпоследњи / претпосљедњи и 

претпоследњи / претпосљедњи (¾1¯3 – ¾2¯4 / ¾1¯4);
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аб) акценат на основи или два акцента: акценту на основи до-
дат је други на 1. слогу тросложног префикса:

класичан – псеудокласичан / псеудокласичан (¾1 – ¾4 / ¾1¾4).
б) Парови са силазним акцентом показују да тај акценат може 

стајати на непочетном слогу:
нормалан – супранормалан (¾1¯2 – ¾3¯4).
Примјећују се и друге особине у П:
ба) акценту на основи додаје се акценат на префиксу: 
познат – архипознат (¾1¯2 – ¾1¾3¯4), скроман – екстраскро-

ман (¾1 – ¾1¾3);
бб) Постоје дублети у којима први члан има акценат на основи, 

а други члан је двоакценатски: један акценат је на основи, а други 
је на префиксу:

нов (нова) – квазинов (квазинова) / квазинов (квазинова) (¾1 –
¾3 / ¾1¾3), материјалан – квазиматеријалан / квазиматеријалан 
(¾1¯4 – ¾3¯6 / ¾1¾3¯6), продуктиван – контрапродуктиван / кон-
трапродуктиван (¾1¯3 – ¾3¯5 / ¾1¾3¯5), модеран – супермодеран / 
супермодеран (¾1¯2 – ¾3¯4 / ¾1¾3¯4), љубичаст – ултраљубичаст 
/ ултраљубичаст (¾1 – ¾3 / ¾ 1¾3).

Акцентограми показују да исте акценатске односе имају паро-
ви нов – квазинов и љубичаст – ултраљубичаст.

2. Промјена акцента и у основној лексеми и у префиксалу
У грађи су се нашла два придјевска пара, са двосложним пре-

фиксима страног поријекла. Префиксал је дублет, с тим да његов 
други члан има двоструки акценат – акценту основе додаје се ак-
ценат на префиксу. У оба члана дублета акценат стално остаје на 
основи П, а у неким облицима силазни стоји на непочетном слогу:

Л (лексички акценат): јак – суперјак / суперјак (¾1 – ¾3 / ¾1 ¾3).
М (морфолошки акценат): јак, јака (род, неодр. вид) – суперјак, 

суперјака (род, неодр. вид) / суперјак, суперјака (¾1, ¾1 – ¾3, ¾3 / 
¾1 ¾3, ¾1 ¾3).

Овоме је сличан пар брз – ултрабрз. Само се префикси 
разликују по акценту: супер- : ултра- : 

Л: брз – ултрабрз / ултрабрз (¾1 – ¾3 / ¾1¾3).
М: брз, брза (род, неодр. вид) – ултрабрз, ултрабрза (род, не-

одр. вид) / ултрабрз, ултрабрза (¾1, ¾1 – ¾3, ¾3 / ¾1¾3, ¾1 ¾3).
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II. Лексички акценат на префиксу
Група се дијели у двије подгрупе.

3. Нема промјене акцента ни у основној лексеми ни у префиксалу
Овдје налазимо домаће и стране префиксе, једносложне и 

ријетко двосложне. Преношење акцената на префикс је проклитич-
ко или преклитичко.

3.1. Проклитичко преношење
На почетку ћемо навести сљедеће примјере:
мали – домали (у изразу домали прст) (¾1¯2 – ¾1¯2¯3), рат-

ни – антиратни (¾1¯2 – ¾1¯4) (краткоузлазни акценат на 1. слогу 
двосложног префикса).

Није мали број парова који су акценатски једнаки (углавном са 
различитим префиксима):

кисео – накисео (¾1 – ¾1) = велик – невелик, велик – повелик, 
прост – припрост, ћелав – проћелав, срећан – пресрећан; по-
знат, познати (одр. вид) – непознат, непознати (одр. вид) (¾1¯2, 
¾1¯2¯3 – ¾1¯3, ¾1¯3¯4) = нормалан, нормални – абнормалан, аб-
нормални; средњи – осредњи (¾1¯2 – ¾1¯3) = мањи – омањи, већи 
– повећи; здрав – нездрав (¾1 – ¾1) = срећан – несрећан; задовољан 
– презадовољан (¾1¯3 – ¾1¯4) = сексуалан – бисексуалан.

Понекад налазимо дублете у П:
пун – препун / препун (¾1 – ¾1 / ¾1), задњи – предзадњи / 

предзадњи (¾1¯2 – ¾1¯3 / ¾1¯3).
3.2. Преклитичко преношење
За ово преношење акцената на префикс има много мање 

примјера у грађи:
органски – аноргански (¾1¯2¯3 – ¾1¯3¯4), потпун – непотпун 

(¾1 – ¾1).
У два придјевска пара запажамо у О тако састављене дублете 

да први члан с префиксалом упућује на проклитичко, а други члан 
с њим на преклитичко преношење акцената на префикс:

моралан / моралан – аморалан (¾1¯2 / ¾1¯2 – ¾1¯3) = акутан / 
акутан – субакутан.

4. Промјена акцента само у основној лексеми
Појављују се придјеви са једносложним домаћим префиксима. 

Преношење акцента на префикс је проклитичко и преклитичко.
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4.1. Проклитичко преношење
Ово преношење потврђује сљедећи примјер:
Л: стар – прастар (¾1 – ¾1).
М: стар, стари (одр. вид) – прастар (¾1, ¾1¯2 – ¾1).
Већи број парова, са различитим префиксима, може се акце-

натски једнако понашати:
Л: крив – накрив (¾1 – ¾1¯2).
М: крив, крива (род, неодр. вид) – накрив (¾1, ¾1 – ¾1¯2) – ова-

ко и: чест – пречест, глуп – приглуп.
Слична једнакост постоји између парова чији је префиксал ду-

блетни:
Л: луд – сулуд / сулуд (¾1 – ¾1¯2 / ¾1).
М: луд, луда (род, неодр. вид) – сулуд / сулуд (¾1,¾1 – ¾1¯2 / 

¾1) – овако и: сед (ек.) – просед / просед.
Ијекавски лик пара сед – просед има исте основне акценатске 

односе: промјену акцента само у основној лексеми и проклитичко 
преношење:

Л: сијед – просијед / просјед (¾1 – ¾1 / ¾1).
М: сијед, сиједа (род, неодр. вид) – просијед / просјед (¾1,¾2 – 

¾1 / ¾1).
4.2. Преклитичко преношење
У грађи су се нашла четири пара, од којих су по два једнака, са 

узлазним акцентима на првом слогу О и краткосилазним на пре-
фиксу:

Л: мален – омален (¾1 – ¾1).
М: мален, малена (род, неодр. вид) – омален (¾1,¾2 – ¾1) = 

висок – превисок;
Л: мудар – премудар (¾1 – ¾1¯2).
М: мудар, мудри (одр. вид) – премудар (¾1,¾1¯2 – ¾1¯2) = хла-

дан – прохладан.

5. У прегледаној грађи налазимо придјеве углавном са једно-
сло жним и двосложним префиксима, ријетко тросложним. Пре-
фикси су домаћи и страног поријекла.

Разликују се лексички и морфолошки акценти, а акценатски 
односи обиљежавају се акцентограмима. Примјери су разврстани 
у двије групе: у једној је лексички акценат на основи префиксала, 
а у другој је тај акценат на префиксу. Обје групе су подијељене на 
двије подгрупе: у првој групи нема промјене акцента ни у основној 
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лексеми ни у префиксалу, односно долази до промјене и у основној 
лексеми и у префиксалу, а у другој групи такође нема промјене 
акцента ни у основној лексеми ни у префиксалу односно има 
промјене само у основној лексеми.

Преношење акцената на префикс је двојако: проклитичко и 
преклитичко, а префиксали могу бити и двоакценатски, као и у 
облику акценатских дублета. Поред тога, лексички и морфолошки 
акценти у неким случајевима се налазе ван почетног слога иако су 
силазни, што треба сматрати стандардном појавом.

ГЛАГОЛИ

I. Лексички акценат на основи префиксала
Група чини једну цјелину, не дијели се на подгрупе.

6. Промјена акцента и у основној лексеми и у префиксалу
Овдје налазимо глаголе са једносложним домаћим префикси-

ма.
Пар или парови састављени од лексема и облика О и П који 

стоје у одређеном акценатском односу чине акценатски модел. 
Постоје лексички и морфолошки акценатски модели, а у неким 
случајевима и морфолошки акценатски подмодели, кад се акценат 
не мијења, као у моделима, него се само лексичком акценту обично 
додаје неакцентована дужина. Уз то, неки облици (прилог времена 
прошлог, па и трпни придјев) имају у префиксалу свој акценат, али 
немају увијек свог парњака јер су везани само за одређени сврше-
ни глагол и рјеђе за прелазни. 

6.1. Акценат не прелази на префикс
На почетку наводимо сљедећи примјер:
Л: разумевати (ек.) – подразумевати (¾3 – ¾4).
М: Модел: разумевам – подразумевам, разумевах – подразуме-

вах, разумевај – подразумевај (¾2¯3¯4 – ¾3¯4¯5).
Подмодел: разумевају – подразумевају, разумевајући – 

подразумевајући (¾3¯5 – ¾4¯6). 
Без парњака: подразумеван (= подразумевам).
Акценат О стоји у свим облицима П. Акценат аориста је ду-

блетни: разумева – подразумева / разумева – подразумева, а овој 
групи припада само први пар.

Слични акценатски односи постоје и у ијекавском лику: 
разумијевати – подразумијевати (¾4 – ¾5).
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Посебан случај представљају глаголи са безвокалним префик-
сом. Код њих су чланови модела обично акценатски изједначени:

Л: бити – збити (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. биј – збиј (¾1 – ¾1); 2. бијен – збијен (¾1 – ¾1); 3. 

бијена – збијена (¾2 – ¾2).
Подмодел: бијем – збијем (¾1¯2 – ¾1¯2).
Без парњака: збивши (= збиј).
Акценатска изједначеност је карактеристична и за сљедећи 

пар:
Л: лепити (ек.) – слепити (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. лепим – слепим, лепи – слепи (¾1¯2 – ¾1¯2); 2. 

лепљен – слепљен (¾1 – ¾1).
Без парњака: слепивши (¾1¯2).
Слично је и у ијекавском лику: лијепити – слијепити (¾2 – ¾2).
Друкчији акценатски односи су у наредном пару:
Л: ломити – сломити (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. ломим – сломим (¾1¯2 – ¾1¯2); 2. ломимо / ло-

мимо – сломимо (¾1¯2 / ¾2 – ¾1¯2); 3. ломи – сломи (¾1¯2 – ¾1¯2); 
4. ломљен – сломљен (¾1 – ¾1).

Без парњака: сломивши (¾1¯2).
Овдје у моделима 3 и 4 акценат је исти, али у моделима 1 и 2, 

који се односе на презент, акценат у П разликује се од онога у О.
6.2. Акценат прелази на префикс
У грађи су забиљежене четири врсте преношења акцента на 

префикс: проклитичко; проклитичко и преклитичко; акценат на 
основи П и проклитичко; преклитичко, проклитичко и акценат на 
основи П.

а) Проклитичко преношење
Најчешћи примјери су са три модела, ријетко са два:
Л: вући – довући (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. вуче – довуче (¾1 – ¾1¯2); 2. вукао – довукао 

(¾1 – ¾1¯2).
Подмодел: вучем – довучем (¾1¯2 – ¾2¯3).
Без парњака: довукавши (= довучем);
Л: пустити – допустити (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. пуштен – допуштен (¾1 – ¾1); 2. пустим – допу-

стим (¾1¯2 – ¾1¯3); 3. пусти – допусти (¾1¯2 – ¾ 1¯3).
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Подмодел: пустивши – допустивши (¾1¯2 – ¾2¯3); 
Л: градити – заградити (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. грађен – заграђен (¾1 – ¾1¯2); 2. градим – загра-

дим (¾1¯2 – ¾1¯2 ¯3); 3. гради – загради (¾1¯2 – ¾1¯2 ¯3).
Без парњака: заградивши (¾2¯3);
Л: узети – обузети (¾1¯2 – ¾2¯3).
М: Модели: 1. узмем – обузмем / обузмем (¾1¯2 – ¾1¯3 / ¾1¯3); 

2. узе – обузе, узела – обузела, узет – обузет (¾1¯2 – ¾1¯3); 3. узео 
– обузео (¾1 – ¾1).

Подмодел: узми – обузми (¾1 – ¾2);
Л: водити – предводити (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. водим – предводим, вођах – предвођах, водећи – 

предводећи (¾1¯2 – ¾1¯3); 2. вођен – предвођен (¾1 – ¾1); 3. води 
– предводи (¾1¯2 – ¾1¯3).

б) Проклитичко и преклитичко преношење
Овакво преношење потврђује сљедећи пар:
Л: писати – написати (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. пишем – напишем, писан – написан (¾1¯2 – 

¾1¯2¯3); 2. писа – написа (¾1 – ¾1¯2¯3).
Без парњака: написавши (¾2¯3).
У П облик аориста је акценатски дублет: написа / написа. Дру-

ги члан дублета не спада овдје.
Овој групи припада и глагол са два префикса, који се схватају 

као један двосложни префикс:
Л: скакати – испрескакати (¾1 – ¾3).
М: Модели: 1. скачем – испрескачем (¾1¯2 – ¾2¯3¯4); 2. скака 

– испрескака (¾1 – ¾1¯3¯4).
Без парњака: испрескакавши (¾3¯4), испрескакан (= испреска-

чем).
У П облик аориста је акценатски дублет: испрескака / испреска-

ка. Други члан дублета не припада овдје.
в) Акценат на основи префиксала и проклитичко преношење
Модели са проклитичким преношењем акцента често се 

комбинују са моделима у којима акценат стоји на основи префик-
сала. У примјерима се обично јављају по три модела, ријетко два:

Л: једначити – изједначити (¾2 – ¾3).
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М: Модели: 1. једначим – изједначим (¾1¯2¯3 – ¾2¯3¯4); 2. 
једначен – изједначен (¾1¯2 – ¾2¯3); 3. једначи – изједначи (¾1¯2¯3 
– ¾1¯3¯4).

Без парњака: изједначивши (¾3 ¯4);
Л: черупати – очерупати (¾2 – ¾3).
М: Модели: 1. черупамо – очерупамо (¾3 – ¾4); 2. черупа – оче-

рупа, черупала – очерупала, черупан – очерупан (¾1¯3 – ¾1¯4); 3. 
черупао – очерупао (¾1 – ¾1).

Подмодели: 1. черупам – очерупам, черупамо – очерупамо, 
черупај – очерупај (¾2¯3 – ¾3¯4); 2. черупају – очерупају (¾2¯4 – 
¾3¯5).

Дублети у О и у П: черупамо / черупамо, черупа / черупа, черу-
пао / черупао, черупала / черупала; очерупамо / очерупамо, очерупа /
очерупа, очерупао / очерупао, очерупала / очерупала.

Без парњака: очерупавши (= очерупам).
Први члан дублета припада моделима, а други лексичким ак-

центима или подмоделима.
Овакав акценат има и пар рачунати – урачунати;
Л: увеличати – преувеличати (¾3 – ¾4).
М: Модели: 1. увеличамо – преувеличамо (¾4 – ¾5); 2. увели-

ча – преувелича, увеличала – преувеличала, увеличан – преувеличан 
(¾1¯4 – ¾1¯5); 3. увеличао – преувеличао (¾1 – ¾1).

Подмодели: 1. увеличам – преувеличам, увеличамо – преувели-
чамо, увеличај – преувеличај, увеличавши – преувеличавши (¾3¯4 – 
¾4¯5); 2. увеличају – преувеличају (¾3¯5 – ¾4¯6).

Дублети у О и у П: увеличамо / увеличамо, увелича / увелича, 
увеличао / увеличао, увеличала / увеличала; преувеличамо / пре-
увеличамо, преувелича / преувелича, преувеличао / преувеличао, 
преуве личала / преувеличала.

Први члан дублета припада моделима, а други лексичким ак-
центима или подмоделима;

Л: кријумчарити – прокријумчарити (¾3 – ¾4).
М: Модели: 1. кријумчарим – прокријумчарим (¾2¯3¯4 – 

¾3¯4¯5); 2. кријумчарен – прокријумчарен (¾2¯3 – ¾3¯4); 3. 
кријумчари – прокријумчари (¾1¯3¯4 – ¾1¯4¯5).

Без парњака: прокријумчаривши (¾4 – ¯5);
Л: кокодакати – раскокодакати се (¾3 – ¾4).
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М: Модели: 1. кокодачем – раскокодачем се (¾2¯3¯4 – ¾3¯4¯5); 
2. кокодака – раскокодака се (¾1¯3¯4 – ¾1¯4¯5).

Дублети у О и у П: кокодака / кокодака; раскокодака се / раско-
кодака се.

Без парњака: раскокодакавши се (¾4 ̄ 5), раскокодакан (= раско-
кодачем се).

Чланови дублета кокодака и раскокодака се слажу се са лек-
сичким акцентима и не улазе у састав наведених модела.

г) Преклитичко и проклитичко преношење и акценат на основи 
префиксала

Мали је број примјера са по четири модела:
Л: јачати – надјачати (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. јачао – надјачао (¾1 – ¾1); 2. јачала – надјачала 

(¾1 – ¾1¯3); 3. јача – надјача, јачан – надјачан (¾1¯2 – ¾1¯3); 4. 
јачамо – надјачамо (¾2 – ¾3).

Подмодели: 1. јачам – надјачам, јачамо – надјачамо, јачај – 
надјачај (¾1¯2 – ¾2¯3); 2. јачају – надјачају (¾1¯3 – ¾2¯4). 

Дублети у О и у П: јачамо / јачамо, јача / јача; надјачамо / 
надјачамо, надјача / надјача, надјачао / надјачао, надјачала / 
надјачала.

Без парњака: надјачавши (= надјачам).
Први члан дублета припада моделима, а други лексичким ак-

центима или подмоделима.
Овакав акценат има и пар чупати – почупати.

II. Лексички акценат на префиксу
Група представља једну цјелину, не дијели се на подгрупе.

7. Промјена акцента и у основној лексеми и у префиксалу
Ријеч је о глаголима са домаћим једносложним префиксима, 

рјеђе двосложним.
7.1. Проклитичко преношење лексичких акцената
У грађи смо уочили три врсте преношења морфолошких акце-

ната на префикс: проклитичко; проклитичко и акценат на основи 
префиксала; проклитичко и преклитичко преношење и акценат на 
основи префиксала.

а) Проклитичко преношење морфолошких акцената
Већина примјера има по један модел, ријетко два:



23Српски стандардни акценат и префиксација придјева и глагола

Л: памтити – запамтити (¾1 – ¾1¯2).
М: Модел: памти – запамти (¾1¯2 – ¾1¯2¯3). 
Подмодел: памтим – запамтим (¾1¯2 – ¾1¯2¯3).
Без парњака: запамтивши (= запамтим);
Л: т(ј)ерати – нат(ј)ерати (¾1 – ¾1).
М: Модел: т(ј)ера – нат(ј)ера (¾1¯2 – ¾1¯3).
Подмодели: 1. т(ј)ерам – нат(ј)ерам, т(ј)ерај – нат(ј)ерај, 

т(ј)еран – нат(ј)еран (¾1¯2 – ¾1¯3); 2. т(ј)ерају – нат(ј)ерају
(¾1¯3 – ¾1¯4).

Дублети: т(ј)ера / т(ј)ера; нат(ј)ера / нат(ј)ера.
Без парњака: нат(ј)еравши (= нат(ј)ерам).
Први члан дублета припада моделу, а други лексичким акцен-

тима;
Л: китити – окитити (¾1 – ¾1).
М: Модел: кити – окити (¾1¯2 – ¾1¯3).
Подмодел: китим – окитим (¾1¯2 – ¾1¯3).
Без парњака: окитивши (= окитим);
Л: срести – сусрести (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. срете – сусрете (¾1 – ¾1); 2. сревши – сусревши 

(¾1 – ¾1¯2).
Подмодел: сретнем – сусретнем, сретавши – сусретавши и 

сретнувши – сусретнувши (¾1¯2 – ¾1¯3).
Дублети: сревши / сретнувши (сретавши); сусрете / сусрете, 

сусревши / сусретнувши (сусретавши).
Чланови дублета припадају или моделима или подмоделу. 

Једино облик сусрете има лексички акценат;
Л: јахати – узјахати (¾1 – ¾1).
М: Модел: јаха – узјаха (¾1¯2 – ¾1¯3).
Подмодел: јашем – узјашем, јахан – узјахан (¾1¯2 – ¾1¯3).
Дублети: јаха / јаха; узјаха / узјаха.
Без парњака: узјахавши (= узјашем).
Први члан дублета припада моделу, а други члан има лексички 

акценат.
б) Проклитичко преношење морфолошких акцената и акценат 

на основи префиксала
Примјери садрже по пет модела, рјеђе четири:
Л: гристи – одгристи (¾1 – ¾1).
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М: Модели: 1. гризе – одгризе (¾1 – ¾1¯2); 2. гризем – одгризем 
(¾1¯2 – ¾2¯3); 3. гризи – одгризи (¾1 – ¾2); 4. гризен – одгризен (¾1 
– ¾2); 5. гризена – одгризена (¾2 – ¾3).

Дублети: гризен / гризен, гризена / гризена; одгризен / одгризен, 
одгризена / одгризена.

Без парњака: одгризавши (¾1¯3).
Први члан дублета има лексички акценат;
Л: шити – пришити (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. шијем – пришијем (¾1¯2 – ¾1¯3); 2. ши – приши 

(¾1 – ¾1¯2); 3. шиј – пришиј (¾1 – ¾1¯2); 4. шивен – пришивен (¾1 
– ¾2); 5. шивена – пришивена (¾2 – ¾3).

Дублет: приши / приши.
Без парњака: пришивши (= пришиј).
Први члан дублета има лексички акценат;
Л: бити – сабити (¾1 – ¾1).
М: Модели: 1. бијем – сабијем (¾1¯2 – ¾1¯3); 2. биј – сабиј (¾1 

– ¾1¯2); 3. бијен – сабијен (¾1 – ¾2); 4. бијена – сабијена (¾2 – ¾3). 
Без парњака: сабивши (= сабиј).
в) Проклитичко и преклитичко преношење морфолошких ак-

цената и акценат на основи префиксала
У примјерима налазимо велики број модела: по седам, рјеђе 

пет:
Л: брати – изабрати (¾1 – ¾2) (= брати – одабрати, брати – 

разабрати).
М: Модели: 1. берем – изаберем, беремо – изаберемо (¾1¯2 – 

¾2¯4); 2. бра – изабра, бран – изабран (¾1 – ¾1¯3); 3. брао – иза-
брао (¾1 – ¾1); 4. брала – изабрала (¾1 – ¾1¯3); 5. берем – изабе-
рем, беремо – изаберемо (¾1¯2 – ¾3¯4); 6. беремо – изаберемо (¾2 
– ¾4); 7. бери – изабери (¾1 – ¾3). 

Дублети и триплети: берем / берем, изаберем / изаберем, иза-
бра / изабра; беремо / беремо / беремо, изаберемо / изаберемо / 
изаберемо.

Без парњака: изабравши (¾2¯3).
Чланови дублета и триплета припадају моделима. Само облик 

изабра има лексички акценат;
Л: лити – полити (¾1 – ¾1).
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М: Модели: 1. лијем – полијем (¾ 1¯2 – ¾1¯3); 2. ли – поли (¾1 
– ¾1¯2); 3. лио – полио (¾1 – ¾1); 4. лиј – полиј (¾1 – ¾1¯2); 5. лила 
– полила (¾1 – ¾1¯2); 6. ливен – поливен (¾1 – ¾2); 7. ливена – по-
ливена (¾2 – ¾3).

Без парњака: поливши (= полиј);
Л: врети (ек. и ијек.) – узаврети (¾1 – ¾2).
М: Модели: 1. врим – узаврим, вру – узавру (¾1 – ¾2¯3); 2. вру 

– узавру (¾1 – ¾1¯3); 3. врео (ек. и ијек.) (ијек. врио) – узаврео (ек. 
и ијек.) (ијек. узаврио) (¾1 – ¾1); 4. вримо – узавримо (¾1 – ¾2¯3); 
5. вримо – узавримо (¾1 – ¾3).

Дублети: узавримо / узавримо, узавру / узавру, узаврео (ек. и 
ијек.) (ијек. узаврио) / узаврео (ек. и ијек.) (ијек. узаврио).

Без парњака: узавревши (= узаврим).
У моделу 2 имамо нетипично проклитичко преношење акцента 

(узлазни на првом слогу двосложног префикса). Поред тога, чла-
нови дублета припадају моделима, али облици узаврео и узаврио 
имају лексички акценат.

7.2. Преклитичко преношење лексичких акцената
У грађи се нашао само један екавско-ијекавски примјер са 

једним моделом:
Л: волети / вољети – најволети / највољети (¾1 – ¾1).
М: Модел: волим – најволим (¾1¯2 – ¾1¯3).
У моделу уочавамо проклитичко преношење морфолошког ак-

цента. Ово је посебна врста преношења јер на нај- увијек стоји 
дугосилазни акценат.

8. У анализираној грађи нашли смо глаголе са домаћим једно-
сло жним префиксима, рјеђе двосложним.

Забиљежени су лексички и морфолошки акценатски моде-
ли, понекад и морфолошки акценатски подмодели. Примјери су 
подијељени у двије групе: у једној је лексички акценат на основи 
префиксала, а у другој је тај акценат на префиксу. И у једној и у 
другој групи ријеч је о промјени акцента и у основној лексеми и у 
префиксалу.

У групи у којој је лексички акценат на основи префиксала 
постоје двије могућности: по првој акценат не прелази на пре-
фикс, док по другој акценат прелази на префикс, с тим да се његово 
преношење врши на четири начина: као проклитичко; проклитич-
ко и преклитичко; акценат на основи префиксала и проклитичко; 
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преклитичко и проклитичко преношење и акценат на основи пре-
фиксала.

У групи у којој је лексички акценат на префиксу издвајају се 
двије мање цјелине: у једној се врши проклитичко преношење 
лексичких акцената, а у другој преклитичко. Успостављен је од-
нос између лексичких и морфолошких акцената, па су у првој 
(већој) цјелини уочене три врсте преношења морфолошких акце-
ната на префикс: проклитичко; проклитичко и акценат на основи 
префиксала; проклитичко и преклитичко преношење и акценат на 
основи префиксала. У другој цјелини (преклитичко преношење 
лексичких акцената) запажамо проклитичко преношење морфо-
лошког акцента.
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Милорад П. Дешич

СЕРБСКОЕ СТАНДАРТНОЕ УДАРЕНИЕ
И ПРЕФИКСАЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ГЛАГОЛОВ

Р е з ю м е

В исследовании об акцентуации слов с префиксами следует учесть не толь-
ко ударение основной формы префиксальной лексемы, но и ударения форм в 
словоизменении. В настоящей работе ударения прилагательных и глаголов под-
разделяются на две группы: лексические (охватывают две лексемы: исходное 
слово и префиксал) и морфологические (ударения форм). Исходя из лексиче-
ского ударения, примеры распределены в две большие группы: в первой лек-
сическое ударение находится на основе префиксала, а во второй это ударение 
находится на префиксе. С учетом степени изменения ударения, прилагательные 
сгруппированы в три раздела: в первом нет изменения ударения ни в основной 
лексеме, ни в префиксале, во втором изменение замечается только в основной 
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лексеме, а в третьем изменение ударения происходит и в основной лексеме, и в 
префиксале. У глаголов отмечен только один тип изменения ударения – измене-
ние, которое относится к исходной лексеме и к префиксалу.

Ключевые слова: ударение, префиксация, лексический, морфологический, 
префиксал, лексема, изменение ударения, проклитический, преклитический.

Milorad P. Dešić

STANDARD SERBIAN STRESS AND PREFIXATION
OF ADJECTIVES AND VERBS

S u m m a r y

Debate on stress in prefi xed words should take into account not only the stress 
of the basic form of the prefi xed lexeme but also the stress in other forms. In this 
paper, stress in adjectives and verbs is divided into two groups: lexical (comprising 
the two lexemes: the base word and the prefi xed one) and morphological (stress 
in other forms). Starting with lexical stress, examples are classifi ed into two large 
groups: the fi rst group includes examples of lexical stress on the stem of the prefi xed 
word, while the second one includes lexical stress on the prefi x. Depending on the 
type of changes in stress, adjectives are further classifi ed into three subgroups: the 
fi rst subgroup includes examples where no changes in stress occur in either the base 
or prefi xed lexeme, the second includes the ones where change in stress occurs only 
in the base word, whereas the third subgroup comprises examples where changes in 
stress occur in both the base and prefi xed lexeme. In verbs, only one type of change 
in stress is found: a change related to both the base and prefi xed lexeme. The author 
analyzes the correlation between lexical and morphological stress in a prefi xed word, 
pointing out that the shift of stress to the prefi x is reversible: proclitic (moving from 
the stem with a falling stress) and prefi xal in a narrower sense (moving from the stem 
with a rising stress).

Keywords: stress, prefi xation, lexical, morphological, prefi xed word, lexeme, 
change in stress, proclitic, prefi xal shift.




