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ВОКАТИВ ЈЕДНИНЕ ИМЕНИЦА II ВРСТЕ У СРПСКОМ 
КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ 

 
У раду се излажу примери облика вокатива једнине именица 

које у генитиву једнине имају наставак -е (а у ном. најчешће кратко 
-а) и које се у граматикама сврставају у II врсту (при подели имени-
ца на три деклинационе врсте) или III (при подели именица на чети-
ри деклинационе врсте).1 

Кључне речи: српски књижевни језик, морфологија, именице, 
деклинација, вокатив. 

  
 
 0. а) У II врсту спадају именице с наст. -а (кратко) у ном. јд. 
(нпр. земљ-а, Милиц-а, Никол-а, Миш-а) и двосложни хипокористици 
(или имена) мушког рода с дугоузлазним акцентом и наст. -о и -е ти-
па зек-о – зек-е, Пер-о – Пер-е, Рад-е – Рад-е (углавном у говорима 
западно од Дрине и код писаца са тога подручја). Прилике у вокативу 
једнине ових и оваквих именица нису толико компликоване колико 
код именица I врсте2, али далеко од тога да су једноставне. Ово по-

                                                 
 Овај рад је настао у оквиру пројекта Опис и стандардизација савре-

меног српског језика (бр. 178021), који у целини финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

1 Усамљена је Ивићева подела именица на две деклинационе врсте 
(Ивић 1990: 286–309). 

2 Види Николић 2017. У томе чланку поменули смо да поједини гра-
матичари оспоравају вокативу статус падежа. Уп.: „У традиционалној и 
школској граматици вокатив се такође сматра падежом, иако се он и синтак-
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себно важи за именице само, примарно или претежно мушког рода, 
које иначе увек значе неку, најчешће мушку особу. 

б) Именице ове врсте јављају се у вокативу једнине: 1) с на-
ставком -о, нпр. земљ-а – земљ-о; 2) с наставком -е, нпр. Милиц-а – 
Милиц-е; 3) са обликом ном. у функцији вок., нпр. Никол-а – Никол-а; 
4) са комбинацијом неких од претходно наведених облика, нпр. кука-
вице-е / кукавиц-о, судиј-о / судиј-а. У раду ћемо покушати да утврди-
мо које именице имају неки од наведених облика у вокативу једнине 
и од чега то зависи. У случају дублетних форми указаћемо, где то 
грађа омогућава, и на фреквенцију једног или другог облика. 

 
 

Лична имена и презимена 
 

1. Двосложна имена (било женска, било мушка) са силазним 
акцентом, као и такви хипокористици, имају вок. јд. облички једнак 
ном.: 

Азра, Ана, Анка, Борка, Бранка, Вера ј. Вјера, Весна, Винка, Ви-
шња, Данка, Дарка, Динка, Душка, Живка, Зорка, Јелка, Јулка, 
Каћа, Марта, Мирка, Нађа, Нела, Олга, Оља, Рајка, Рајна, Ран-
ка, Рушка, Савка, Славка, Сандра, Сања, Саша, Сашка, Селма 
(М. Видојковић), Сенка, Симка, Славка, Смиљка, Соња, Стевка, 
Тања; Елза;3 
Вања, Јакша, Коста, Кузма, Лука, Никша, Пеђа, Реља, Сава, Са-
ша, Сташа и сл. 
 

                                                                                                               
сички, и семантички, и прагматички уочљиво разликује од категорије паде-
жа“ (Пипер 2009: 417). И Вуксановић (2003: 53) указује на то да је „у науци 
… питање вокатива као падежа спорно“, али га сам дефинише као „незави-
сни … падеж“. Не третирају, међутим, само српски граматичари вокатив 
као, истина специфичан, падежни облик. Тако., нпр., Дејвид Кристал каже 
да је вокатив, „u jezicima koji GRAMATIČKE odnose izražavaju pomoću 
FLEKSIJE, naziv za PADEŽNI OBLIK koji neka imenička sintagma (često poje-
dinačna imenica ili zamenica) dobija kad se upotrebljava u funkciji obraćanja“ 
(Кристал 1988: 397). Уп. и: „In inflected languages (e.g. Latin) the vocative is a 
case (1) form taken by a noun phrase denoting an addressee“ (Oxford Dictionary 
of English Grammar, 22014: s. v. vocative). 

3 Ретки су (и за данашњи књижевни језик необични) облици с настав-
ком -о: Анко моја! (М. Црњански), Бранко (И. Секулић), Савко (М. Црњан-
ски), Стојно (Б. Станковић). Дијалекатског су карактера Нушке (: Нушка) 
(Б. Станковић), Софке (: Софка) (И.). 
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2. а) За разлику од претходних личних имена, код којих има-
мо синкретизам ном./вок., вокатив двосложних женских и мушких 
хипокористика и имена на -а и мушких на -о с дугоузлазним акцен-
том твори се од граматичке (морфолошке) основе и наставка -о, уз 
алтернацију а/а (где а означава било који вокал): 

Анђо, Босо, Гроздо, Дано, Даро, Дрино, Заго, Зоро, Јано, Јањо, 
Јело, Лено, Маро, Миљо, Миро, Мицо, Надо, Нато, Радо, Росо, 
Ружо, Саро, Смиљо, Стано, Цано, Цвето ј. Цвијето; Бахро (М. 
Ољача); Кларо (И. Андрић, Л. Лазаревић, Ђ. Милосављевић, Б. 
Нушић, Б. В. Радичевић) и сл.;4 
Ацо (: Аца и Ацо, ген. Аце), Боро, Весо, Владо, Власто, Жико, 
Иво, Јово, Јоцо, Лазо, Љубо, Мико, Мићо, Мишо, Перо, Саво, То-
мо, Чедо… 

б) Код таквих мушких хипокористика (или имена) на -е (крат-
ко), који се деклинирају по овој врсти, вокатив се твори само прозо-
дијским средствима, тј. алтернацијом -а/-а: 

Дане (Нанесе ли те пут тамо врлетној и каменитој Лици, скидај 
капу и вичи: „Добар дан, Дане!“ или „Добар дан, Мане!“) (П. Ко-
чић), Иве (Што лијепо радиш, Иве? – Нешто сликам. – Сликај, 
Иве, сликај!) (В. Десница), Јуре („Ти, брате Јуре, кажеш да цара 
служиш, па нек ти цар и плати!“) (П. Кочић), Миле (П. Кочић, Б. 
Ћопић), Раде (Р. Шербеџија, Б. Ћопић); Хусе („Ајде, синко Хусе, 
дабогда се на Босни везир огласио!“ И послије петнаест шесна-
ест година Хусе постане везир) (П. Кочић).5 
 
3. „Покрајинска женска имена као Кат-е или Мар-е“ (Ивић 

1991: 305) употребљавају се у језику књижевности најчешће управо у 
вокативу: 

                                                 
4 Код страних имена и хипокористика спорадично се јавља и облик 

номинатива у функцији вокатива, нпр. Ада (Прев.), Дина (А. Вучо), Ева (В. 
Петровић), Срећна ти нова година, Ева (В. Стевановић), Ива (Љ. Х. Ђуро-
вић), Ида (Б. Петровић (прев.)), Ира (Прев.), Клара (С. Крстић, Прев., Ђ. 
Милосављевић), Лиза (Д. Баранин, Прев.), Магда (Г. Скробоња), Маја (В. 
Десница), мада у неким од наведених примера може бити споран ауторов 
дугоузлазни акценат. Тако, рецимо, у РСАНУ стоји Дина / Дина и Ема (чему 
у прилог иде наведени вок. Дина и Ема (Прев., Г. Скробоња), према ауторо-
вом Дина и Ема (вок. Дино, Емо). 

5 Видимо да двосложни хипокористици на -е с дугим акцентом имају 
исти вок., без обзира на то којој врсти припадају; уп. Раде, ген. Рада, вок. 
Раде; Раде, ген. Радета, вок. Раде; Раде, ген. Раде, вок. Раде. 



 
 
 

Н а ш  ј е з и к  XLVII I /1–2  (2017)  
 

 
 

4 

Анђе (С. Матавуљ), Гаге (Не иде то у мртва уста, Гаге!) (М. Ла-
лић), Јоке (М. Лалић, С. Матавуљ, Љ. Х. Ђуровић), Јоле (хип. од 
Јована) (Мар. Јовановић), Кате (В. Десница, Н. Килибарда, И. 
Ћипико), Киће (С. Матавуљ), Љубе (: Љубица) (Љ. Х. Ђуровић), 
Маре (Д. Костић, Љ. Х. Ђуровић), Стане (Нар. песме, С. Мата-
вуљ, Ч. Вуковић).6 
  
4. а) Осим имена на -ица, тросложнa и вишесложнa имена 

имају, по правилу, вок. облички једнак ном.: 

Александра, Ангелина, Анђелка, Анита, Бисерка, Бојана, Валери-
ја, Виолета, Владислава, Георгина, Гордана, Гроздана, Даринка, 
Драгиња, Душанка, Загорка, Ивана, Иванка, Иконија, Ирена, 
Ирина, Јаворка, Јадранка, Јелена, Јеленка, Јелисавета, Јована, 
Јованка, Јулијана, Ковиљка, Косана, Косара, Кристина, Лепоса-
ва ј. Љепосава, Љиљана, Љубинка, Марина, Миланка, Милева, 
Милена, Милена, Миленка, Милијана, Милинка, Милојка, Мило-
мирка, Милуника, Милунка, Миљана, Миљанка, Мирјана, Наде-
жда, Наталија, Наташа, Невена, Невенка, Николина, Петрија, 
Радмила, Радојка, Слађана, Слободанка, Смиљана, Софија, Спа-
сенија, Станојла, Стојанка, Тамара, Тијана; Арифа, Мирсада, 
Рабија и др.; Барбара, Беатриса, Елизабета, Габријела, Жакли-
на, Ивона, Клаудија, Клариса, Лукреција, Маргарета, Маргари-
та, Симона и сл.;7 
Алекса, Андрија, Вучеља, Грубеша, Драгиша, Живота, Зарија (М. 
Лалић), Илија, Љубиша, Малиша, Матија, Милета, Милија, Не-
бојша, Немања, Никита, Никола, Остоја, Пантелија8, Радиша, 

                                                 
6 Није свуда било потврде за ном. на -е. Засведочено је Анђе (С. Мата-

вуљ), Јоке (С. Матавуљ, Љ. Х. Ђуровић), Кате (код И. Ћипика у оба романа 
и у приповеткама), Киће (С. Матавуљ), Маре (Љ. Х. Ђуровић, И. Ћипико) и 
Стане (у нар. песми, код С. Матавуља, М. Милојевића, М. Ратковића и З. 
Живковића). С друге стране, имамо: Гага (М. Лалић), Јока (М. Лалић), Ката 
(В. Десница), Стана (С. Матавуљ, М. Ратковић). Уп. код М. Ратковића: 
Стане му је [девојку] не хтједе дати, изговарајући се да мора питати мужа. 
Навале дјевери … Стана им је објаснила да је тако рекао Митро Васиљев. 

7 Ако нису на иц-а, „вишесложна женска имена … обично имају ду-
блетне наставке -о//-а (чешће -о)“ каже П. Пипер, наводећи као пример: Јо-
ванка//Јованко (Пипер 2009: 439). Тако и Силић–Прањковић 2005: 109, где 
се као примери наводе: Мариј-о и Мариј-а, Љиљан-о и Љиљан-а, Божен-о и 
Божен-а. 

8 Не спадају у ову врсту форме типа Вићентије, Димитрије, Матије, 
Пантелије и сл. 
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Секула, Станиша, Страхиња, Тадија, Угљеша; Алија, Мустафа, 
Фазлија, Шефкија итд.9 

б) Ретка су и маргиналног значаја одступања од изнетог пра-
вила. Међу њима посебно је занимљиво ж. име Марија, које као име 
неке особе женског пола има готово увек облик вок. једнак ном., да-
кле Марија (Д. Баранин, Д. Васић, Р. Драинац, Мирј. Ђурђевић, З. 
Живковић, В. Косорић, И. Маројевић, М. Јосић Вишњић, Сл. Наста-
сијевић, В. Петровић, Миом. Петровић, Р. Петровић, Н. Радановић, 
М. Селимовић, О. Скоко, Г. Скробоња, В. Терић, Б. Ћопић, М. Цр-
њански и др.).10 Међутим, када се ради о имену Христове мајке, онда 
чешће имамо облик с наставком -о (Маријо) него синкретизам 
вок./ном.: 

Дјевице Маријо (М. Тохољ), Дјево Маријо (С. Угричић), Исусе и 
Маријо, где смо ми? (В. Пиштало), Исусе, Маријо (Прев.), Мари-
јо, мајко Божија (И.), На католичку молитву Здраво Маријо … 
додао [је] реченицу: „Света Маријо, Мајко Божја, моли за нас 
грешнике сада и на часу смрти наше. Амен“ („Данас“), О, пре-
блага Маријо! (Р. Б. Марковић), Пре него што сам могла да изго-
ворим Здраво, Маријо, поново је слетео низ степенице (Прев.), 
Света Маријо (Прев., Г. Скробоња), Сричу „Оче наш“ и „Радуј 
се, Маријо“ (М. Павић), Тихо су звали Богородицу по имену: 
„Маријо“ (Прев.); 
Здраво Марија, милости пуна (Г. Скробоња), Марија, дјево (Ана 
Шомло).  

У преводу Џојсовог Уликса (З. Пауновић) налазимо обе фор-
ме у истом исказу: Здраво Марија и Света Маријо. 

 в) Наставак -о јавља се спорадично и код неких других имена 
на -ија: 

 
9 „Српски језик има вокатив као засебан граматички сингуларски об-

лик именице, али регуларност вокатива није изразито висока. Ниједна име-
ница у множини, а многе именице ни у једнини немају посебан облик вока-
тива, него се облик номинатива тих именица, када је потребно, користи у 
синтаксичко-семантичкој функцији вокативности“ (Пипер 2009: 489). Упр-
кос томе (и приликама код именица средњег рода, где је синкретизам 
ном./вок. редован), статус вокатива као посебног именичког облика у срп-
ском језику је неспоран. 

10 Уп., ипак, Маријо (М. Булатовић, В. Петровић, Б. Станковић). 
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Анђелијо (Дувај зато луда Анђелијо, ништа нам не можеш) (О. 
Давичо)11 / Анђелија (М. Булатовић, М. Ољача)12, Аурелијо (В. 
Чолановић), Емилијо (В. Лукић, Мирј. Митровић) / Емилија (В. 
Лукић, Мирј. Митровић, Прев.), Ифигенијо (В. Лукић), Луцијо 
(В. Десница, Прев.) / Луција (Прев.), Офелијо (И. В. Лалић, одно-
сно Ж. Симић и С. Пандуровић у преводу), Дански краљевић 
своју девојку, Офелију, шаље у манастир! Офелијо, иди у мана-
стир (НИН), драга Пелагијо (Г. Скробоња); уп. и Стамболијо 
(Ој, дјевојко Стамболијо, Стамболијо!) (М. Капор – из нар. пе-
сме), где Стамболија значи „она која је из ’Стамбола’“. 

г) И многа друга имена (чешће страна него домаћа) спорадич-
но се употребљавају у вок. с наставком -о или паралелно с основним 
обликом: 

Аријадна (Б. Пекић) / Аријадно (С. Басара, Б. Пекић), Атено 
(Прев.), Атено, чуј своју децу! (И.), Гертруда (И.) / Гертрудо 
(И.), Делфина (И.) / Делфино (И.), Зинаида (И.) / Зинаидо (И.), Је-
вросима (Нар. песме) / Јевросимо (Л. Костић), Јерина (В. Нико-
лић) / Јерино (Нар. песме), Јерино, Проклета Јерино (В. Марино-
вић), Катарина (В. Арсенијевић, Д. Баранин, М. Булатовић, В. 
Винсент Кол, З. Јакшић, Мар. Јовановић, Г. Куић, Б. Пекић, В. 
Петровић, Пол., Прев., Б. В. Радичевић, М. Селимовић, Д. Ћо-
сић) / Катарино (Г. Куић, Б. Пекић), Хеј, куд си кренула мала 
Катарино? (Б. В. Радичевић), Маријана (В. Арсенијевић, Д. Ве-
ликић, М. Марков, З. Мијоковић, З. Љ. Николић, Прев.), Марија-
но (И. Андрић, Б. Ћопић (из нар. песме)), Равијојло (М. Мићић 
Димовска – име виле из нар. песме), Светлана (Б. Димитрије-
вић, ЕК, Инт., Мар. Јовановић, С. Крстић, З. Мијоковић, Пол., С. 
Станишић) / Светлано (Б. Димитријевић), Снежана (Прев., Д. 
Ћосић) / Снежано (Прев.), Хекабо (Прев.), Хиполито (Прев.). 

 д) Код домаћих или код нас уобичајених имена наст. -о јавља 
се и под утицајем завичајних говора, нпр.: 

 
11 Исти облик налазимо код Змаја у песми „Едим-ледим“: Ој, ђаурко 

Анђелијо, али и друга имена с истим наставком – Зулејко, Мејримо, Фати-
мо… 

12 Тако и у епској нар. поезији, нпр.: „Анђелија, моја вјерна љубо, / је 
л’ ми јоште у животу доро?“ („Болани Дојчин“), „Анђелија, моја вјерна љу-
бо, / да ми ниси брата отровала?“ („Диоба Јакшића“) и др. Међутим, код Ан-
дрића, у приповеци „Дан у Риму“, налазимо стихове нар. песме: „Јеси ли се 
наспавала, / Море, дилбер Анђелијо-о!“ Тако и у роману „Рањени орао“ М. 
Јаковљевић (Мир-Јам): Хајде, ону стару песму… „Анђелијо, јање моје!“ … 
„Не гледај ме са чаира, / Изгоре ме око твоје, / Јање моје, Анђо, Анђелијо!“ 
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баба Велико (Д. Михаиловић), Димитријо (: Димитрија) (Б. 
Станковић), Димитријо, сине Митре (из нар. песме – З. Ћирић), 
Станојо (Б. Станковић), Драги Боже и Свети Николо, погледај-
те нас! (Б. Јанковић), Петријо (поред Петрија и, у истом рома-
ну, само Полексија) (Д. Михаиловић), Славишо (Аман, бре, Сла-
вишо, не мож те стигнемо) (Б. Јанковић) (поред сигурно много 
чешћег Славиша – М. Булатовић, ЕК, Б. Јанковић и др.), одн. 
Јордано (Б. Јанковић у говору личности), Стамено („Ој Стаме-
но“ је женска игра из гњиланског краја) (П. Влаховић).  

Вероватно се на тај начин могу објаснити и вокативни облици 
типа Јагодо (Б. Јанковић, Д. Ћосић), поред Јагода (Д. Ћосић). Могућ-
но је, међутим, да у Јагодо имамо аналогију према вок. заједничке 
им. јагода – јагодо (Јагодо моја, нећеш ми вјеровати, траже ми потвр-
ду да сам жива – Б. Ћопић; уп. и: Овим шором, јагодо, / више проћи 
нећу). Овоме тумачењу у прилог иде и чињеница да је форма Јагодо 
засведочена и код П. Кочића. 

 ђ) У обе потврде за вок. м. имена Вучина имамо наст. -о: Ву-
чино (Д. Баранин, Б. Ћопић), вероватно према вок. апелатива вучина 
(’аугм. од вук’). 
  
 5. Тросложна и вишесложна женска имена и хипокористици 
на -ица имају у овоме падежу готово увек наст. -е: 

Анице, Анкице и Анкице, Бранкице и Бранкице, Верице, Вукице, 
Горице, Данице, Драгице и Драгице, Душице, Зорице, Иванице, Је-
лице, Катице и Катице, Лелице, Љубице, Марице, Милице, Мил-
кице и Милкице, Мимице, Надице и Надице, Олгице и Олгице, Ру-
жице, Славице и Славице, Соњице, Тањице и сл.; 
уп. и: Богородице и Богородице, света Богородице Тројеручице (Б. 
Ћопић); Избави Богородичице! (Г. Петровић).  

 У појединим народним говорима имамо синкретизам 
вок./ном. (нпр. Даница, Љубица и сл.), али су такви облици врло рет-
ки у језику књижевности: 

 Божица (поред Божице) (И. Ћипико), Марица (М. Селимовић). 
 
 6. а) И код мушких имена и хипокористика изведених суфик-
сом -ица најчешћи је облик вок. онај с наст. -е: 

Вујице, Добрице, Ђурице, Јовице (уп. Јоване! Јовице! – Ј. Весели-
новић), Кајице (М. Булатовић), Лазице и Лазице (М. Ољача), Љу-
тице (Д. Ћосић), Микице, Небојшице, Никице (: Нико) (М. Була-
товић), Николице, Новице, Перице и сл. 
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 б) Овде, међутим, није редак ни синкретизам ном./вок., по-
себно код старијих писаца и писаца са ијекавског подручја: 

Вујица (Д. Баранин), Грујица (Нар. песма)13, Ђурајица (Б. Ћо-
пић), Ђурица (М. Ковач, С. Ранковић), Јовица (Ј. Веселиновић, 
Б. Ћопић, М. Ускоковић), Милојица (Б. Ћопић), Никица (Б. Ћо-
пић), Николица (Р. Рисојевић, Б. Ћопић), Новица (М. Лалић, С. 
Ранковић), Радојица (М. Лалић), Томица (Ч. Вуковић).14 

 в) Овакво двојство јавља се и код презимена:15 
Журајице (Мир. Поповић), Копривице (Прев.); Браница (Г. Пе-
тровић), Покимица (И.). 

 
 7. Редовно је: Бутулија, Газивода, Дерикрава, Попивода и сл. 
 
 

Географски називи 
 

8. а) Код двосложних именица са силазним акцентом засведо-
чени су двојаки облици: 

Волга (С. Селенић); 
Босно (Д. Васић, С. Јаковљевић), Зето (Ч. Вуковић), Москво (В. 
Булић). 

Двосложне именице са дугоузлазним акцентом имају и у 
овом (и практично сваком другом) случају вокативни облик с наст. -о: 
Дрино.16 

 
13 Стани, курво, дијете Грујица („Новак и Радивоје продају Грујицу“). 
14 „Вишесложна женска лична имена на ица имају у вок. једн. наста-

вак е и а, а мушког само а“ (Алексић–Станић 1978: 123). „Граматичари су 
… у праву када за књижевни облик властитих имена ж. р. [на -ица] пропису-
ју вокатив са завршетком -е, а за слична или по облику истоветна мушка 
лична имена -а“ (Стевановић 1975: 232). „Код женских личних имена упо-
требљава се -ице: Јелице … ретко -ица; а код мушких личних имена – ис-
кључиво -ица: Радојица, Николица и сл.“ (Белић 1934: 76). Насупрот томе, у 
Нормативној граматици се, после навођења општег правила по којем „тро-
сложне и вишесложне именице са завршетком -ица у номинативу једнине 
имају у вокативу наставак -е“, изричито каже да „то важи и за женска имена 
као Данице, Милице, Зорице и за мушка као Перице, Томице“ (Пипер–Клајн 
2013: 87). Тако и Силић–Прањковић 2005: 108. П. Ивић (1991: 305) наводи 
паралелне облике: Добриц-е и Добриц-а, Ивице-е и Ивице-а. 

15 Семантички, презимена, као и имена народа и сл., спадају у власти-
те именице, јер су (углавном) лишена значења, али морфолошки припадају 
апелативима, јер имају регуларну множину. 
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).  

б) Тросложни и вишесложни географски називи, осим оних 
на -ица и оних који имају придевску деклинацију, такође творе вока-
тив наставком -о: 

Авало (В. Петровић), Америко (М. Видојковић, Мирј. Ђурђевић, 
Д. Ћосић), Африко (В. Терић), Британијо (Прев.), Врановино (Б. 
Ћопић), Италијо (В. Петровић), Козаро (М. Ољача, М. Селимо-
вић, Б. Ћопић), Југославијо (Пол.), Крајино (Б. Ћопић), Мораво 
(Д. Васић, Р. Драинац, А. Југовић, Г. Куић, М. Савић), Морачо 
(М. Јосић Вишњић), Подгорино (Б. Ћопић), Србијо (О. Давичо, 
Мирј. Ђурђевић, С. Јаковљевић, В. Лубарда, В. Мариновић, В. 
Николић, Б. Пекић, Д. Ћосић), Шумадијо (ЕК). 

 в) Такви називи на -ица имају наст. -е:  
Грачанице и Грачанице (Д. Максимовић17, Мил. Тешић), Рава-
нице (М. Мићић Димовска), Топлице (Ој Топлице, је л’ ти жао 
што је херој Татко пао!) (ЕК 18

 
 

Заједничке именице (апелативи) 
 
9. Већина заједничких именица ове врсте, и то без обзира на 

број слогова и акценат, има вок. јд. творен од основе наставком -о. 
 Такав облик вокатива имају двосложне именице с дугоузла-
зним акцентом, без обзира на значење и род, и двосложне именице 
женског рода с краткоузлазним акцентом: 

башто (Б. Ћопић), бедо ј. биједо, вило, војско, главо, грано 
(Прев.), гујо, дамо (обично у синтагми: млада дамо), дико, душо, 
жудњо (И. В. Лалић у прев.), звездо ј. звијездо, зимо (В. Лукић), 
јадо,19 (к)ћерко, куло, кумо, лампо (Б. Миљковић), ласто, лијо, 
лоло, (мамина) мазо, мацо, најо, нано, овцо (Заблудела овцо! – Д. 
Ћосић), пријо, реко ј. ријеко, ружо, руко, свињо, снаго, сумњо 

                                                                                                               
16 Уп. Дрино водо, племенита међо („Почетак буне против дахија“), 

О, Дрино, водо мила! (Ђ. Јакшић). 
17 „Грачанице, кад бар не би била од камена, / кад би се могла на не-

беса вазнети, / ко богородице Милешеве и Сопоћана, / да туђа рука крај тебе 
траву не плеви, / да ти вране не ходају по паперти...“ 

18 У једној песми В. Петровића наводи се Стеријин стих са вок. Сит-
ницо. 

19 Уп. јадо моја (Б. Ћопић), али код Лалића: јаде моја, што не подра-
зумева обавезно ном. јаде. Уп. и: Срећо моја, љубе моја, моја посљедња и 
прва љубавиии...) (Нада Букилић). 
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(Ж. Павловић), цицо, чежњо (Б. Миљковић), шево (Д. Максимо-
вић); 
бојо (В. Лукић), буво (Б. Ћопић), водо (И. Бакић, М. Булатовић, 
Б. Миљковић, М. Јосић Вишњић, Г. Олујић, М. Павић, В. Петро-
вић, Мил. Тешић), горо (и Црна Горо), жељо, жено, земљо, зми-
јо, зоро, игло (Д. Радовић), игро, косо (В. Лукић), магло, пчело (Д. 
Максимовић), рђо, росо (O. Давичо, Б. Миљковић), сузо (А. Ву-
чо, Б. Миљковић); 
брацо, брицо, деко, зеко, медо, оцо (Д. Ћосић), чико; слуго. 

 Ово важи и за двосложне именице с узлазним акцентом и кад 
означавају сродника или сродницу, нпр. сестра – сестро, снаха – 
снахо и сл. 

 7. а) Кад не значе сродницу или сродника, двосложне имени-
це са силазним акцентом имају у вок. јд. готово редовно наставак -о: 

бакљо (И. В. Лалић (прев.)), бандо, барко (O. Давичо), биљко (O. 
Давичо, Б. Миљковић, В. Петровић, С. Раичковић, Мил. Тешић), 
бољко (М. Ољача, M. Павић), бомбо (O. Давичо), брезо (Слоб. 
Марковић (прев.), Љ. Симовић, B. Ћопић), бруко (Бранко Дими-
тријевић, М. Лалић), букво (Б. Петровић (прев.), Б. Ћопић), булко 
(С. Раичковић), варко (В. Лукић, Б. Миљковић), ватро (И. В. Ла-
лић (прев.), Б. Миљковић, Б. Ћопић), вашко (М. Видојковић), ве-
ро (М. Булатовић) ј. вјеро (Б. Ћопић), вољо (O. Давичо), воћко 
(М. Ољача), врано, грудо (М. Ољача), гуско, зверко ј. звјерко, ја-
мо (М. Ољача), кишо (И. В. Лалић (прев.)), А. Исаковић, В. Пе-
тровић, С. Раичевић), књиго (Д. Ћосић), краво, крушко (Б. Ћо-
пић), куго (М. Ољача), кујо, кућо, кучко, лађо (Б. В. Радичевић), 
лудо, лутко, мрљо (И. В. Лалић (прев.), С. Раичевић), муко, пат-
ко (С. Басара, И. В. Лалић (прев.)), песмо ј. пјесмо, рано (Б. Ћо-
пић), рибо (М. Антић, М. Видојковић, Д. Ковачевић, Г. Олујић 
(Добар дан, Златна рибо!), С. Раичковић, З. Ћирић), руљо, свра-
ко, сенко ј. сјенко, сило, славо, слико, смреко (Мил. Тешић), сре-
ћо, стоко, тајно (И. В. Лалић, М. Бојић, С. Раичковић), трако 
(В. Попа), траљо (O. Давичо), ћурко, цркво (Б. В. Радичевић, Д. 
Ћосић), чапљо, чашо (O. Давичо), чипко (И. В. Лалић (прев.)), 
чигро, шако (шако перја) (С. Раичевић), школо и школо, шљиво 
(Љ. Симовић), шумо и др.; 
браћо, децо, стоко. 

Тако је и код малобројних двосложних именица на -ица, па и 
тамо где је то -ица суфикс (као у злица): 

злицо, птицо. 
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б) За разлику од претходних, двосложне именице са силазним 
акцентом које примарно означавају неку сродницу одн. сродника 
имају, по правилу, вок. јд. облички једнак номинативу: 

баба, мама, снајка, стрина, тетка, ујна одн. деда ј. дједа, тата, 
ћаћа (В. Јелић, М. Марков, З. Мијоковић, М. Ољача).20  

Тако и чича, чије је секундарно значење, иначе распрострање-
но, „очев брат, стриц“.21 

Изузетак је именица мајка, која се, иако означава сродницу и 
има силазни акценат, готово редовно употребљава с наст. -о, нпр. 
мајко мила, мајко моја и сл.22 Јавља се, спорадично, и форма мајка:  

Мајка, што ти све ово треба? (Е. Кустурица), Забога, мајка, шта 
говориш? (Б. Нушић), Мајка! Мајка! – шапутале су суве Удоби-
ћеве усне (Милан Поповић), Нејма, мајка, више воде! (Р. Рисоје-
вић, у говору личности), Држи се храбро, мајка (Б. Србљано-
вић), У шта сад верујеш, мајка? (И.). 

Код већине осталих претходно наведених именица имамо 
обрнуту ситуацију, будући да је код њих облик вок. јд. с наст. -о спо-
радичан (мада чешћи од форме мајка):23 

Изиђи, бабо, напоље (Д. Васић), Бабо! Мртва бабо! (Мирј. Ђур-
ђевић), Пијана си, бабо (В. Јелић), „Мораш, бабо, мораш. Ту је 
живот“, каже бубуљичавко (З. Костић), М’рш, бабо – рече човек 
(Мар. Јовановић), „Добар дан, бабо“, рекао би мајстор (Д. Миха-
иловић), Торњај се, погана бабо…! (М. Настасијевић), Кажуј, 
бабо, јеси ли вјештица! (Његош), Ти си, бабо, глува! (М. Црњан-
ски), Одбиј, бабо васионска! (Б. Ћопић), Бабо! Одмах отвори 
врата! (Д. Ћосић). 

                                                 
20 Облик баба засведочен је у преко двадесет, мама у преко сто, а та-

та у више од деведесет књижевних извора. Белић (1934: 75) претпоставља 
да су ови облици настали из синтагми типа тетка Стојка: „Именице … мо-
гу имати увек -о, али каткада имају и -а … бабо – баба и као саставни део 
имена, на пр.: баба Петрија … тетко поред тетка Стојка, па онда и само 
тетка.“ 

21 Уп., ипак: Чичо, ја сам послала своју мараму Јакову (Б. Атанацко-
вић). 

22 Такав облик јавља се у преко 130 извора, после чега је аутор пре-
стао да га бележи. 

23 Код појединих писаца, понајвише оних из централне и, поготову, 
јужне Србије, такви облици су истовремено и завичајни, док су код других 
најчешће стилски маркирани (употребљавају се у експресивном изражава-
њу, за карактеризацију говора личности и др.). 
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Врло су ретки облици д(ј)едо и тато, који се срећу пре свега 
у дијалекатски маркираном говору личности појединих књижевних 
дела:  

’Ди ћеш, дедо, да путујеш? (Д. Михаиловић); Ал’, тато, зар не 
би било боље да мало отидне у Дубраву? (И.); 
Мамо, нека стоји то за сутра, лако ћемо! (Д. Васић), Зашто тако, 
мати, нано, мамо моја? (А. Вучо), Ох, мамо, мајчице (Прев.), 
Моја мамо, идемо обноћ некуд према Ливну (Б. Ћопић), А што, 
мамо, мене зову партизанче? (Д. Ћосић); 
Јевросимо! Стрино! Добра моја стрино! Чуј ме! Чуј! (Л. Ко-
стић), Нека, стрино, молим те (С. Матавуљ), Неки стари греси, 
стрино, морају да се плате (Б. Јанковић), Ево идем, стрино (Д. 
Стојиљковић); 
ујно (Мир. Ђурђевић); 
Тетко, је ли истина да је бата дошао? (Б. Станковић), тетко 
драга (С. Селенић).24 

Именице баба и стрина (за тетку немамо потврда) имају та-
кав облик редовно кад означавају мушкарца (пре свега плашљивог, 
кукавицу и сл.), нпр.: 

Ево ти, задушна бабо (Б. Ћопић), Овамо бабо! На мејдан! (Ј. Ве-
селиновић); 
Стрино. Кукавице месеца. Баш си губитник, човече (Прев.).25 

Двосложне именице с узлазним акцентом имају у вок. јд. 
наст. -о и кад означавају сродника или сродницу, нпр. сестра – се-
стро, снаха – снахо, као и хипокористици типа бака – бако.26 
                                                 

24 У рукопису једног од главних јунака Селенићевог романа, који је 
Албанац, па то може бити стилски маркирано. Из стилских разлога (да би се 
обележио говор личности) употребљено је бабо у Андрићевим „Знаковима 
поред пута“: – Ја ћу, дете, да умрем. Немојте да ме случајно стављате у но-
вине. – Зашто не, бабо? – Ама, срамота је… 

25 Алексић и Станић (1978: 122) наводе као потпуно равноправне и 
значењем и сфером употребе неусловљене облике: „баба и бабо, мама и ма-

мо, тата и тато, стрина и стрино, тетка и тетко, ујна и ујно“. Наводе-
ћи, такође, двојаке облике оваквих именица, Станојчић (2010: 132) напоми-
ње да се „у граматикама констатује претежна употреба облика вокатива који 
је једнак номинативу.“ Аутори Нормативне граматике српског језика кажу 
да ове именице имају вокатив једнак номинативу, с тим што „именице 
стрина и баба имају и вокатив на -о, али у фигуративном смислу“ (Пипер–
Клајн 2013: 87). 

26 Значај акцента за облик вок. им. једносложне основе показују нај-
боље примери типа браца (хип. од брат), вок. браца : браца, вок. брацо, Ве-
ра, вок. Вера (ж. име или хипокористик) : Вера, вок. Веро (ж. хипокористик) 
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Ретки су и необични примери с наст. -a:  

„Добро ујка“, казала је Кеди (Прев.). 

в) Редован је синкретизам вок./ном. јд. у гара (Б. Ћопић) и 
старка (Б. Црнчевић, Д. Баранин, Р. Трифковић), а вероватно и код 
других двосложних именица са силазним акцентом изведених суфик-
сом -ка типа белка ј. бијелка, црнка и сл., али за то немамо потврде. 

У делима Б. Ћопића налазимо и вок. јд. цура: Не дај се, цура, 
болан. Остави ти, цура, књиге попу. Сјаши ти, цура, с мене. Уобича-
јено је, шире распрострањено цуро (Б. Атанацковић, Ђ. Балашевић, 
Д. Баранин, А. Вучо, О. Давичо, В. Драшковић, М. Ђурђевић, ЕК, 
Мар. Јовановић, М. Капор, В. Косорић, Г. Куић, В. Мариновић, Д. 
Михаиловић, Михиз, Сл. Настасијевић, М. Ољача, Пол., В. Ранчић, 
B. Ћопић, Д. Ћосић, Ј. Христић и др.). 

 г) Како и код именица м. рода I врсте, и овде имамо у војнич-
ком језику, у командама, вок. облички једнак ном.: 

Колона, стој! (Б. Павловић), Чета СТОЈ, па опет напред (Д. 
Киш), Четааа! Стој! (Д. Радовић), Приликом извршних команди 
именује се јединица која се постројава, покреће или зауставља. 
На примјер: „Чета – ЗБОР!“ „Чета, напријед – МАРШ!“ „Чета 
– СТОЈ!“ (Стројево правило војске Ц. Горе). 

Обе ове именице имају и системски наст. -о:  

Колоно стој! (М. Селимовић), Напред, славска колоно! (Д. Ћо-
сић), Чувај се добро, несташна чето! (Б. Ћопић). 
 

 9. Различите облике вок. јд. имају двосложне именице на -а 
мушког рода које значе титулу, звање, занимање, као и друге семан-
тички сличне именице. 

а) Код им. вођа вок. јд. твори се наст. -о: 

вођо (без изузетка). 

б) Код им. газда и хоџа (као и код раније поменутих д(ј)еда, 
тата и чича, в. т. 7б) јавља се синкретизам вок./ном.: 

газда (Д. Васић, М. Видојковић, А. Диклић, В. Журић, С. Јако-
вљевић, В. Јелић, М. Ковач, Е. Кош, Мир. Митровић, В. Петро-
вић, Прев., Г. Скробоња, В. Станковић, Д. Стојиљковић, Д. Ћо-

                                                                                                               
(в. РСАНУ), Крста, вок. Крста (м. име) : Крста, вок. Крсто (м. или ж. хи-
покористик, одн. име), Мића, вок. Мића (м. хип. или име) : Мића, вок. Мићо 
(м. хип (ређе име)), Сава, вок. Сава (м. име) : Сава, вок. Саво (м. или ж. хи-
покористик или име), Тома, вок. Тома : Тома, вок. Томо (м. или ж. хипоко-
ристик (ређе име) и сл. 
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сић),27 хоџа (Антологија народних умотворина (М. В. Кнеже-
вић), Д. Баранин, М. Булатовић, В. Драшковић, Е. Кош).28 

в) Код им. ага, као и код тросложних и вишесложних именица 
тога семантичког типа (в. т. 13), имамо двојство: 

ага (И. Андрић (у више дела), Д. Баранин, Г. Божовић, Ј. Весели-
новић, „Данас“, У. Петровић, М. Селимовић);29 
аго (Д. Баранин, ЕК, Пол., РСАНУ (у значењу ’девер’), Љ. Симо-
вић, Б. Станковић, Б. Ћопић (Нар. песма), Д. Р. Филиповић). 

 Међутим, код им. паша облик пашо је уобичајен (И. Андрић, 
Д. Баранин, Д. Васић, М. Витезовић, Ч. Вуковић, В. Драшковић, Ђ. 
Јакшић, М. Капор, Миле Кордић, Л. Костић, С. Крстић, Г. Куић, В. 
Лубарда, Михиз, Нар. песме, В. Николић, Б. Нушић, Б. В. Радичевић, 
Д. Стојиљковић),30 а паша врло редак (Михиз). 
 
 10. а) Највећи део тросложних и вишесложних заједничких 
именица твори вок. јд. од основе наставком -о: 

будало, девојко ј. дјевојко, империјо, јабуко, јагодо (Ч. Вуковић), 
јаметино (М. Ољача), јасико (М. Ракић), јегуљо (М. Лалић), је-
зеркињо (М. Савић), кнегињо, кобило, колевко ј. колијевко, коми-
сијо, коприво (М. Ољача), корњачо (М. Марков), кремењачо (Ћо-
пић), крмачо, легендо (Мир. Ђурђевић), ленштино ј. лијенштино, 
лепото и лепото ј. љепото и љепото, лопужо, малограђанко (Д. 
Ћосић), маркизо, мелескињо (В. Терић), месечино ј. мјесечино, 
мрцино, музико, намигушо, невесто ј. невјесто, невољо, недељо ј. 
недјељо (обично с атрибутом Света), отаџбино, паучино (О. Да-
вичо, В. Лукић), планино и планино, постојбино, принцезо, раз-
бибриго, редакцијо, родбино и родбино, рођако, ропкињо, слободо 
и слободо, судбино и судбино, хармонико, чаршијо, чуваркућо, 
штеточино итд.; 
властело (Кецмановић–Стојиљковић), господо, интелигенцијо 
(М. Капор), сиротињо, студентаријо; 

 
27 Форма газдо (Б. Станковић, С. Џунић) дијалекатског је карактера. 
28 Тако и: Алихоџа (Ово је дошло, мој Алихоџа, да се нема куд – И. 

Андрић), Смаил-хоџа (Б. Ћопић). Уп., ипак: хоџо (Нар. прип.), Али ја се тога 
не сјећам, добри хоџо, тад сам био дијете (Г. Куић). 

29 Уп. Ага (Нушићев надимак) (Г. Скробоња), као и Ибрахим-ага (И. 
Андрић), Мехмед-ага (Д. Баранин). 

30 Тако и: Ахмед-пашо (Н. Цветичанин), Исак-пашо (И.), Кемал-пашо 
(С. Басара), Рустем-пашо (Д. Баранин) и сл. 
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добричино, јарчино стара (Б. Ћопић), јуначино, лажовчино, ма-
гарчино, мангупчино, момчино, мушкарчино, орлушино, пијанду-
ро, простачино, шпијунчино и др.; 
анархисто, идеалисто, капиталисто, каријеристо, комунисто, 
курсисто, материјалисто, машинисто, моралисто, оптими-
сто, социјалисто, утописто итд.;31 језуито, катихето; 
паликућо. 

б) Именица госпођа употребљава се у вок. јд. такође с наст.    
-о, практично без изузетка:32 

госпођо (И. Андрић, М. Антић, В. Арсенијевић, Љ. Арсић, Ђ. Ба-
лашевић, Д. Баранин, С. Басара, М. Булатовић, В. Булић, С. Ва-
љаревић, Д. Васић, Д. Великић, М. Видојковић, М. Витезовић, 
А. Вучо, О. Давичо, В. Десница, А. Диклић, В. Драшковић, Ј. 
Дучић, Мирј. Ђурђевић, Љ. Х. Ђуровић, З. Живковић, А. Исако-
вић, М. Јанковић, Мар. Јовановић, А. Југовић, М. Капор, Д. Киш, 
Д. Ковачевић, Л. Комарчић, Р. Константиновић, Е. Кош, С. Кр-
стић, Г. Куић, В. Лубарда, Н. Маринковић, М. Марков, И. Маро-
јевић, Ђ. Милосављевић, Д. Михаиловић, М. Б. Мојсиловић, Ду-
ле Недељковић, Д. Николић, Јасна Николић, Б. Нушић, М. 
Оклопџић, М. Павић, Б. Пекић, Г. Петровић, Р. Петровић, В. По-
па, Б. В. Радичевић, В. Ранчић, Р. Ротковић, М. Савић, Д. Савко-
вић, И. Секулић, М. Селимовић, Љ. Симовић, Г. Скробоња, С. 
Слапшак, Б. Србљановић, С. Станишић, Д. Стојиљковић, Бора 
Ћосић, Д. Ћосић, Ј. Христић, М. Црњански, В. Чолановић и 
др.).33 

Насупрот томе, „народска“ форма госпоја готово увек је у на-
веденом облику, а служи као стилско средство за маркирање говора 

 
31 Ретко је и необично тенкисту, по I врсти (у преводу Р. Његуш). 

Иначе, именице на -иста (-ист) припадају у множини првој деклинационој 
врсти: оптимисти – оптимиста – оптимистима итд. 

32 Насупрот томе, Маретић (1963: 170–171) има више потврда за вок. 
госпођа него за госпођо. 

33 Могућно је да у примеру: Госпођа Марија, тражи вас један госпо-
дин (Р. Петровић) имамо дезакцентуацију и индеклинабилност ове именице, 
што је, иначе, уобичајено за двосложне именице типа госпа (госпа Ленка – Б. 
Нушић), госпа Лено – И.), кума (Деде, кума Станојка, деде, јагње моје – И. 
Андрић), прија (Извол’те, прија Маро – Б. Нушић), тета (тета Јуло – Ч. 
Вуковић), чика (чика Адаме – Д. Ћосић, чика докторе – И., чика Лијане – Б. 
Ћопић, чика Миле – М. Видојковић, чика Мићо – М. Селимовић, чика Небој-

ша – В. Чолановић, чика Пајо – M. Савић, чика Славко – М. Марков, чика 

Стеване – С. Селенић) и др. 
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људи нижих, необразованих друштвених слојева (понекад и иронич-
но): 

госпоја (И. Андрић, Д. Васић, А. Гаталица, Мир. Ђурђевић, Г. 
Куић, З. Мијоковић, М. Марков, С. Матавуљ, М. Мићић Димов-
ска, Б. Нушић, Р. Петровић, Прев. (са пуно потврда), С. Ранко-
вић, И. Секулић, Б. Ћопић). Засведочено је, ипак, и госпојо (Д. 
Баранин, Нар. прип. „Грбо и краљ ђаволски“). 
 
11. а) Наставак -о има у вок. јд. и већина изведеница на -ка 

(које је готово у свим примерима моциони суфикс): 
акробатко (И. В. Лалић у прев.), Амазонко (Н. Маринковић), 
Атињанко (Прев.), Београђанко (Г. Куић, Ј. Шећеровић), библио-
текарко (Е. Кош), болничарко (Прев.), буржујко (Г. Куић), ве-
шерко (О. Давичо), владарко (И. В. Лалић у прев., В. Николић), 
враголанко (Прев.), генијалко (Мар. Јовановић), грађанко (Мирј. 
Ђурђевић), давитељко (И. В. Лалић (прев.)), детективко 
(Прев.), добротворко (И. Маројевић (прев.)), докторко (Р. Ан-
ђелковић, В. Драшковић, Мир. Ђурђевић, Инт., Р. Кузмановић, 
Д. Недељковић, „Жена“ (Блиц), Д. Петковић, Прев., Г. Скробо-
ња, Д. Ћосић), злотворко (Д. Ћосић), инспекторко (Прев.), ин-
струментарко (Мир. Ђурђевић), истражитељко (Прев.), канце-
ларко (Госпођо канцеларко!) (РТС), конзулко (Бошко Петровић у 
прев.), кротитељко (Прев.), лекарко ј. љекарко (Мирј. Ђурђе-
вић), љубитељко (И. В. Лалић (прев.)), малограђанко (Д. Ћосић), 
муслиманко (Б. Ћопић), наркоманко (М. Видојковић), новинарко 
(Прев.), пандурко (Прев.), пастирко (И. В. Лалић (прев.)), поли-
цајко (Прев.), премијерко (Инт.), професорко („Данас“, Н. Ма-
ринковић, А. Поповић, Прев., Д. Ћосић), светитељко (О. Дави-
чо, Љ. Х. Ђуровић), створитељко (Прев.), списатељко (Љ. Х. 
Ђуровић, М. Мићић Димовска), тешитељко ј. тјешитељко (И. 
В. Лалић (прев.)), тужитељко (Прев.), фрајерко (Д. Ћосић), чи-
татељко (М. Видојковић, Р. Кузмановић, Љ. Х. Ђуровић, Ж. 
Павловић, Прев.), швалерко (М. Ђурђевић), шпијунко (А. Петро-
вић). 

б) Код именица које значе неко занимање (nomina profesiona-
lis) јавља се и синкретизам вок./ном.: 

докторка (С. Басара („Данас“)), С. Божовић, Н. Маринковић, 
Прев, Г. Скробоња), конзулка (Бошко Петровић (прев.)), нови-
нарка (М. Видојковић), професорка (М. Вржина, Мирј. Ђурђе-
вић, Пол., Прев.). 

в) Им. сус(ј)етка јавља се у двојаком облику, а потврда је из 
истог (преведеног) књижевног дела: 
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сусетко х 8 (М. Московљевић (прев..)) и сусетка х 1 (И.). 

За синонимичну им. комшинка у вок. јд. имамо само једну по-
тврду: 

Комшинка, свака част ако ти правиш ове декорације (Инт.). 

г) Такав облик засведочен је и код именице плавојка, изведе-
не суфиксом -ојка од придева, а не од им. м. рода: 

Како се зовеш, плавојка? (Р. Петровић).34 
 
12. а) Када не значе особу мушког пола, тросложне и више-

сложне именице на -ица творе, по правилу, вок. јд. наставком -е: 
бабице, бакице и бакице, балавице, баронице, бебице, безвезнице, 
бездушнице, безумнице, биљчице (М. Павић), блуднице, брезице 
(Б. Ћопић), бубице, будалице, в(ј)еверице е./ј., в(ј)ештице е./ј., га-
здарице, голубице, господарице, госпођице, грлице, грофице, 
д(ј)евојчице е./ј., деспотице, д(ј)ечице е./ј., домаћице, другарице, 
душице, ђаволице, земљице, јаднице, келнерице, колегинице, ком-
шинице, краљице, куварице, лажљивице, лепотице ј. љепотице, 
лудице, луткице, мајчице и мајчице, мамице, мачкице, младице, 
мудрице, мученице, наставнице, неваљалице, несретнице и не-
срећнице, паметнице, плесачице, пријатељице, професорице, 
птичице, сестрице, сиротице, спавалице, теткице, учитељице, 
царице, цурице, чобанице, шефице итд. 

 Овакав облик вок. јд. имају и хипокористичне именице му-
шког рода: 

батице и батице, д(ј)едице е./ј., ујкице и ујкице, татице, чикице 
и чикице и сл. 

 Прилично су ретка одступања од наведеног правила (највише 
их је у делима Б. Ћопића): 

безвезницо (О. Давичо), бјегуницо ј. (Б. Ћопић), вештицо (Д. Ва-
сић, С. Ранковић) ј. вјештицо (С. Матавуљ), зеницо (П. Кочић, Г. 
Куић), Зеницо (П. Кочић), издајницо (Б. Ћопић), кифлицо и ки-
флицо (Д. Ћосић), несрећницо (Српске народне приповијетке, Д. 
Ћосић), чобаницо (Б. Ћопић).35 

 
34 Уп. напред и црнка. Им. д(ј)евојка није овде наведена јер „данас ни-

је права изведеница, мада се несумњиво осећа творбена веза са д(ј)евица и 
са застарелим или песничким д(ј)ева“ (Клајн 2003: 138). Као што је већ на-
ведено, та им. увек има наст. -о у вок. јд. 

35 Уп. занимљиво: Помози, света Владичице, наша заступницо и чува-

рицо (С. Ранковић), где у Владичице имамо наст. -е вероватно због демину-
тивног и хипокористичног значења. Према Белићу, „тросложне и вишесло-
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б) Тросложне и вишесложне именице са суфиксом -ица нега-
тивног, мање или више пејоративног значења које означавају мушке 
особе или особе обају полова (што неки граматичари називају „оп-
штим родом“) имају, регуларно, два наставка, -е и -о, при чему је, по 
нашој грађи, овај други нешто чешћи: 

варалице (Ј. Дучић, Добр. Петковић), издајице, изјелице (у ек. и 
изелице), кукавице (нпр. Изађи на двобој, кукавице! – С. Слап-
шак), незналице, пијанице, потурице (И. Андрић), пропалице, пр-
знице, скитнице, шкртице; 
варалицо, издајицо, изб(ј)еглицо е./ј., изјелицо (у ек. и изелицо), 
кукавицо, незналицо, пијаницо, прзницо (уп. стара прзницо – М. 
Селимовић), пропалицо, скитницо, улизицо (уп. Лажеш, улизицо 
турска! – Ј. Веселиновић). 

 в) Код им. узданица (узданица) – која примарно означава осо-
бу (мушку или женску) у коју се има поуздање, поверење – јавља се 
двојак облик вок. јд., при чему су облици с наст. -о опет нешто че-
шћи: 

 узданицо (Антологија народних умотворина М. В. Кнежевића, 
Д. Баранин, Бранко Димитријевић, М. Мићић Димовска, Дис, 
Михиз, Д. Ћосић); 
узданице (Д. Васић, Л. Комарчић, М. Тохољ). 

г) И једина аутору позната именица мушког рода на -ица која 
значи имаоца некога звања, титуле и сл. – поглавица – такође има 
двојак облик у вок. јд.:  

поглавице (Нар. песма „Женидба Душанова“ („Ој Милошу, наша 
поглавице“), Ненад Гајић, Р. Петровић, Прев.) и поглавицо (Ненад 
Гајић, П. Кочић, Прев.). 

 д) Само наст. -о има, према ауторовој грађи, им. убица: 

убицо / убицо и убицо (М. Б. Мојсиловић, М. Булатовић, O. Дави-
чо, В. Драшковић, З. Јакшић, А. Југовић, Д. Киш, Д. Ковачевић, 
Р. Константиновић, Ж. Лаушевић, В. Мариновић, Слав. Марко-
вић, М. Ољача, Пол., Прев., В. Ранчић, С. Станишић, Д. Ћосић, 
П. Угринов и др.);36 уп. и братоубицо (А. Југовић). 

 
 13. а) Известан број именица мушког рода на -а које означа-
вају имаоца некога звања или титуле, особу (у већини случајева му-
шког пола) одређеног занимања и сл. (махом страног порекла) имају 

 
жне именице на -ица имају и -ице и -ицо, тако да је код једних (тросложних) 
обичније -ице, а код других (вишесложних) -ицо (Белић 1934: 76). 

36 Само тај облик наводи се и у Прав60 и РМС. 
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начелно двојак облик вок. јд., при чему је, по правилу, облик с наст. -о 
чешћи: 

владико (Д. Баранин, М. Витезовић, Ч. Вуковић, В. Драшковић, 
ЕК, Б. Јанић, М. Кашанин, Н. Килибарда, П. Кочић, Л. Лазаре-
вић, Ж. Лаушевић, Л. Мичета, Његош, С. Матавуљ, М. Мићић 
Димовска, Пол., Прев., С. Сремац, Н. Цветичанин) / владика (без 
ауторових потврда, наведено према граматикама);37 
војводо (И. Андрић, Д. Баранин, М. Витезовић, „Даница“ за 
1995. г., Ј. Веселиновић, В. Драшковић, Љ. Х. Ђуровић, Ђ. Јак-
шић, И. В. Лалић (прев.), Н. Карајлић, Кецмановић–Стојиљко-
вић, П. Кочић, С. Крстић, В. Лубарда, С. Матавуљ, Нар. песме, 
Сл. Настасијевић, Пол., Д. Поповић, Прев., Д. Стојиљковић, Б. 
Ћопић, Д. Ћосић, В. Чолановић) / војвода (С. Матавуљ, Нар. 
песме, Његош, Пол., Д. Ћосић);38 
буљубашо (Д. Баранин, Ј. Веселиновић, Ђ. Јакшић, „Огледало 
српско II“), харамбашо (И. Бакић, Д. Баранин, Н. Величковић, Ј. 
Веселиновић, М. Витезовић, Б. Јанић, Г. Куић, С. Ранковић, Б. 
Ћопић) / буљубаша, харамбаша (без ауторових потврда, наведе-
но према постојећој граматичкој и нормативистичкој литерату-
ри);39 
ефендијо (И. Андрић, Д. Баранин, М. Булатовић, В. Драшковић, 
Пол., Љ. Симовић)40 / ефендија (И. Андрић, Д. Баранин, Ј. Весе-
линовић, В. Драшковић, Е. Кош, В. Лубарда, Прев., М. Селимо-
вић, Б. Ћопић);41 кафеџијо (Г. Скробоња, Д. Ћосић) / кафеџија 
(Б. Нушић, Д. Ћосић); механџијо (Инт.) / механџија (Р. Домано-
вић, Нар. песме, Нар. прип.), муфтијо (B92.net, „Време“, Инт., 
РТВ: Муфтијо, бори се за душу народа, а не за власт) / муфтија 

 
37 Уп. владика и владико у Маретић 1963: 171 и Станојчић 2010: 132. 

(Узгред, у српским народним приповеткама владика је и мушког (чешће) и 
женског рода, нпр. наш владика, нови владика / света владико.) 

38 У српским „јуначким“ песмама војвода може бити и женског рода, 
нпр. Здраво да си, кнежева војводо! („Мусић Стеван“), Божја помоћ, војводо 
сибињска! („Смрт војводе Кајице“) и тада је вок. редовно с наст. -о. Уп. и: 
Војводо наша – стари Радошу! (Ђ. Јакшић). 

39 Маретић (1963: 171) наводи буљубаша, харамбаша и буљубашо, ха-
рамбашо (с потврдама углавном из нар. песама). Уп. харамбаша, вок. ха-
рамбаша и харамбашо (Прав60). Тако и у Хрв. грам. (1997: 154), само с дру-
гим акцентом. У Бос. грам. (2010: 210) основни је облик вокатива харамба-
ша, а с погрдним значењем и харамбашо.  

40 Уп. и: Азиз-ефендијо (Е. Кош). 
41 Уп. и: бег-ефендија (И. Андрић), Ахмед-ефендија (М. Селимовић), 

Михсин-ефендија (И. Андрић), Џемал-ефендија (М. Селимовић). 



 
 
 

Н а ш  ј е з и к  XLVII I /1–2  (2017)  
 

 
 

20 

                                                

(С. Куленовић); судијо (М. Булатовић, В. Булић, М. Видојковић, 
М. Витезовић, В. Јелић, М. Капор, Е. Кош, Д. Киш, С. Крстић, Л. 
Лазић, В. Ранчић, Слав. Марковић, НИН, Пол., Прев., Р. Трифко-
вић) / судија (М. Видојковић, М. Витезовић, М. Капор, Д. Киш, 
Г. Куић, Л. Лазић, Н. Маринковић, Пол., Прев., В. Стевановић, 
Д. Ћосић);42 тобџијо (С. Јаковљевић, Б. Ћопић, Д. Ћосић) / тоб-
џија (С. Јаковљевић, М. Московљевић (прев.)); хаџијо (Инт. (М. 
Васић), Б. Станковић) / хаџија (С. Куленовић, М. Селимовић, 
Нар. прип., Б. Станковић).43 
Уп. и дугајлија и дугајлија (Б. Ћопић) / дугајлијо и дугајлијо 
(Инт.), новајлија и новајлија (Добро дошао новајлија!) (Б. Ну-
шић) / новајлијо и новајлијо (Инт.). 

 Ипак, код већег броја им. на -ија, -лија, -џија и сл. засведочен 
је само вок. с наст. -о, што, бар у неким случајевима, може бити само 
последица непотпуности грађе: 

бекријо (М. Глишић, Д. Михаиловић, Б. В. Радичевић, Б. Ћопић), 
бостанџијо (Нар. прип.), галамџијо (Д. Ћосић), делијо (А. Југо-
вић, М. Московљевић (прев.), М. Ољача, Р. Петровић, Пол., М. 
Савић, Б. Ћопић, Б. Ћосић), Делијо женска! (М. Мићић Димов-
ска),44 занатлијо (А. Гаталица), кирајџијо (Е. Кош), крвопијо (С. 
Матавуљ, Д. Михаиловић, М. Ољача, М. Тохољ, Д. Ћосић), 
мејданџијо (И. Андрић), мундирџијо (Д. Ћосић), муштеријо (М. 
Јосић Вишњић, Прев.), Нишлијо (Д. Ковачевић, Д. 
Стојиљковић), силеџијо (Д. Пувачић (прев.)), скелеџијо (А. Ди-
клић), чамџијо и чамџијо (Прев.), шаљивџијо (Прев.). 

 Насупрот томе, им. комшија има готово редовно такав, номи-
нативни облик и у вок. јд.:  

комшија (И. Андрић (у више дела), Ђ. Балашевић, М. Булатовић, 
С. Булајић, М. Видојковић, С. Владушић, М. Вржина, Р. Вучко-
вић, А. Гаталица, А. Диклић, Мир. Ђурђевић, Ј. Ђурђић, ЕК, В. 
Јелић, Д. Ковачевић, В. Косорић, З. Костић, Е. Кустурица, Д. Ла-
кићевић, М. Лалић, В. Лубарда, М. Јосић Вишњић, Нушић, В. 
Поповић, В. Ранчић, Р. Рисојевић, И. Секулић, Д. Симоновић, Г. 

 
42 Оба наведена облика употребљавају се и кад је у питању женска 

особа. 
43 Уп. сахибија (Г. Петровић), без потврде за облик с наст. -о. 
44 У специфичној сфери употребе, кад је делија „назив којим невеста 

ословљава неког од млађих мушкараца из младожењиног рода“ (РСАНУ), 
јавља се синкретизам ном./вок.: Снаша зове девере: девере … везире, делија, 
аго (С. Мијатовић). (Делија или делија Срећко ословљавала је ауторова мај-
ка свога девера, али се одавно више тако не говори.) 
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Скробоња, В. Станковић, Б. Ћопић (у више дела), Д. Ћосић, В. 
Чолановић, С. Шћекић и др.). 

 Врло је редак облик с наставком -о: комшијо (Пол., Б. Ћо-
пић).45 

 в) Двојаке облике вок. имају и именице са суфиксом -оња 
(које значе човека или животињу), мада нису све оне засведочене у 
обе могућне форме: 

балоња (М. Савић), брадоња (С. Лукић, Прев., Д. Ћосић), брко-
ња (М. Ољача), гароња (Б. Ћопић), главоња (Д. Ковачевић, Д. 
Крстић, Е. Кустурица, Г. Петровић, М. Ољача, Д. Ћосић), репо-
ња (Б. Ћопић), салоња (Ч. Вуковић), сивоња (М. Витезовић, М. 
Московљевић (прев.)), слиноња (Д. Ћосић), џиброња (И.); 
брадоњо (Г. Стојковић, Д. Ћосић), главоњо (Мир. Ђурђевић, М. 
Савић,46 Б. Ћопић), дугоњо (Б. Ћопић, М. Црњански), медоњо 
(М. Видојковић), мишоњо (И.), млакоњо (Прев.), рогоњо (М. Бу-
латовић, Д. Михаиловић), трбоњо (Б. Ћопић). 

 г) Ово важи и за сложеницу младожења: 

младожења (М. Булатовић, М. Витезовић, Е. Кустурица, Б. Ср-
бљановић); 
младожењо (Г. Куић, М. Московљевић (прев.), Б. Станковић, Д. 
Стојиљковић). 

 д) Засведочено је, у четири извора, само велможо (М. Витезо-
вић, Данило Спасојевић (Инт.), Сл. Настасијевић, Кецмановић–Сто-
јиљковић). 

 ђ) Поред уобичајеног коловођо (најчешће у нар. песмама, по-
скочицама и сл.), јавља се и синкретизам вок./ном.: Свирац свира, 
мома поје: / „Коловођа, злато моје!“ (Б. Радичевић). Уп. и војсковођо 
(М. Булатовић, И. Ивањи, Сл. Настасијевић, С. Слапшак), као и ре-
довно вођо. 

 
45 Маретић (1963: 171) има потврде само за облик вок. на -а, али прет-

поставља да је могућан и наст. -о. П. Ивић (1990: 306) наводи као равно-
правне облике комшиј-а и комшиј-о. 

46 Код истог аутора, у истом тексту, на истој страници налазимо и 
вок. главоња. 
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Именице придевске деклинације 

 
14. а) Географски називи (најчешће држава и покрајина) са 

суфиксом -ск-а типа Баварска, Бачка, Бугарска, Грчка, Мађарска, 
Моравска, Рашка, Словачка, Француска, Хрватска, Чешка, Шведска, 
Шкотска и сл. именице су по значењу и функцији, али се, због своје 
морфолошко-творбене структуре и порекла, деклинирају као приде-
ви, и то придеви одређеног вида. Отуда све те и такве именице имају, 
по правилу, вокатив облички једнак номинативу.47 

б) Ово важи и за именицу женска / женска, за именице драга, 
мила (дат.-лок. драгој, милој), као и за им. млада (’невеста’), без обзи-
ра на то да ли има именичку (дат.-лок. млади : млада) или придевску 
деклинацију (дат.-лок. младој : млада). Вокатив облички једнак но-
минативу имају и имена или хипокористици типа Драга, Мила и сл.48 

 
 
Резиме 

 
15. Именице II врсте јављају се у вокативу једнине у различи-

тим облицима: 
 1) с наст. -о, нпр. Дана – Дан-о, земља – земљ-о; госпођа – го-
спођ-о, јабука – јабук-о; 
 2) с наст. -е, нпр. Милица – Милиц-е; госпођица – госпођиц-е; 
 3) са наст. -е или -о, нпр. кукавица – кукавиц-е и кукавиц-о; 
 4) са обликом који је једнак ном., нпр. Олга, Радмила, Никола; 
млада (-а); 

                                                 
47 В. Алексић–Станић 1973: 123, Стевановић 1975: 233, Станојчић 

2010: 132. Уп.: Збогом Француска! (Д. Ћосић („Отпадник“)). Међутим, код 
истог писца јавља се и необично: Јао, Енглеско („Деобе“). Уп. и Швајцарско 
(Инт). 

48 У књижевним делима (посебно у поезији) јављају се облици вок. и 
од многих именица које се у разговорном језику врло ретко употребљавају у 
томе падежу (од којих су неке већ наведене у раду); уп. бакљо, барко, ба-
што, б(ј)елино, биљко, брезо, ведрино, грознице (грозницо), даљино, жудњо, 
заблудо, залихо, импресијо, казно / казно, коприво, кошницо (И. В. Лалић у 
прев., очекивало би се кошнице), лампо, м(ј)есечино, њиво, обало, оградо, 
олујо, перунико, празнино, пратњо, смреко, станицо (И. В. Лалић у прев., 
очекивало би се станице), сумњо, суштино / суштино, тишино, чежњо, 
шако и др. 
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 5. са наст. -о или обликом једнаким ном., нпр. судија – судиј-о 
и судиј-а; 
 6. са наст. -е или обликом једнаким ном., нпр. Новица – Но-
виц-е и Новиц-а. 

Облик вокатива једнине ових и оваквих именица зависи од 
неколико фактора, као што су припадност личним именима или за-
једничким именицама (уп. Миљк-а : биљк-о),49 број слогова (нпр. 
злиц-о – несрећниц-е), творбена структура (уп. Драг-ињ-а : Љуб-иц-е), 
прозодијски лик (Сав-а, мам-а, ујн-а : Сав-о, сестр-о, снах-о), род и 
значење (уп. чаршиј-о : судиј-о / судиј-а). 

На прилике у језику књижевности утичу и прилике у завичај-
ном говору одређеног писца или говорника. 
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Мирослав Б. Николич 
 

ВОКАТИВ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ II СКЛОНЕНИЯ  
В СЕРБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 
Резюме 

 
Существительные II склонения появляются в вокативе един-

ственного числа в различных формах: 
1) с окончанием -о, напр. Дана – Дан-о, земља – земљ-о; госпо-

ђа – госпођ-о, јабука – јабук-о; 
2) с окончанием -е, напр. Милица – Милиц-е; госпођица – госпо-

ђиц-е; 
3) с окончанием -е или -о, напр. кукавица – кукавиц-е и кука-

виц-о; 
4) с формой, совпадающей с номинативом, напр. Олга, Радми-

ла, Никола; млада (-а); 
5) с окончанием -о или формой, совпадающей с номинативом, 

напр. судија – судиј-о и судиј-а; 
6) с окончанием -е или формой, совпадающей с номинативом, 

напр. Новица – Новиц-е и Новиц-а. 
Форма вокатива ед. числа этих и подобных существительных 

зависит от нескольких факторов, в том числе принадлежность к лич-
ным именам или нарицательным существительным (ср. Миљк-а : 
биљк-о), количество слогов (напр. злиц-о – несрећниц-е), словообра-
зовательная структура (ср. Драг-ињ-а : Љуб-иц-е), просодический 
образ (Сав-а, мам-а, ујн-а : Сав-о, сестр-о, снах-о), род и значение 
(ср. чаршиј-о : судиј-о / судиј-а). 

На обстоятельства в литературном языке оказывают влияние и 
обстоятельства в говоре родного края отдельного писателя или гово-
рящего. 

Ключевые слова: сербский литературный язык, морфология, су-
ществительные, склонение, вокатив. 
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