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IIPHMJEHA 1ЕДНОГ ПРАВОПИСНОГ ПРАВИЛА У HAIIIOJ

ШТАМПИ

Beh je прошло неколико м)'есеци откако смо добили нови

правопис српскохрватскога кньижевног je3HKa. То ври)'еме je

било довольно да се схвате и ycBoje правописне одредбе, и ми

бисмо данас очекивали потпуну и дооьедну прилцену иравописних

правила како у Hauioj штампи тако и другдае. На жалост, те до-

сл>едности нема. Не само да су неки нови правопис само fljenn-

мично прихватили, него има и таквих случа)ева rflje су по)единци

joui yBHJeK остали „BJepHn" староме правопису. Али ми ce OBflje

неЬемо задржавати на таквим прим)ерима. Ми Кемо овом при

ликом указати на проблеме kojh се }авл>а)у у вези са npHMJeHOM

само ¡едног правописног правила, и то од)елжа правила о упо

треби великог слова.

На стр. 18. Правописа, т. 16. а, каже се: „У називима орга-

низаци)а, друштава, установа, конференци)а и конгреса jeniiHO

се прва реч пише великим словом, а од осталих речи само оне

Koje су Beh саме по себи властита имена" и дал>е, т. б: „Ако се

уместо читавог назива узме само HaJ3Ha4aJHHJa именица из тог

назива, тада се и она пише великим почетним словом", нпр.:

план Академще у Београду , tj. Срйске академще наука и умеШносши.

Ако данас, нешто више од пола године посли]е прихватавьа

новога правописа, погледамо како се ово правило npHMJeH>yje,

видЕенемо да нема листа у коме je све написано онако како Пра

вопис H3HCKyje. Ja сам прегледао само неколико бро^ева nojenmnix

наших дневних и нед^елших листова, и станье Koje сам тамо нашао,

бар што се тиче пршуцене правила о коме je OBflje pnje4, говори

нам да се суштина тога правила ни)'е схватила како треба и да

употреба великог слова join многима зада)е потешкоЬа. Потврду
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за овакву констатапэду налазилю у пршцерима ко)и се наводе

у овом напису, а њих би могло бити и знатно више.

Призере о ко)има ке овдје бити ри)ечи ми Ьемо прегледати

овим редом:

1) називи организади)а и друштава;

2) називи конгреса, пленума, конференци)а;

3) називи установа и институци)а;

4) називи титула живих поглавара држава.

1) Називи организацией и друшшава

Пуни називи организаци)а и друштава на)чепгае се пишу

почетним великим словом. Када су у питању наше друштвене

организащф, у том се не гри)еши и редовно имамо: Савез кому-

нисша Зугославще, Соцщалисшички савез радног народа Зугославще,

Савез рашних во]них инвалида, Савез бораца народноослободилачког

раша, Савез сшуденаша Зугославще, Народна омладина и сл.

Тако се на)чепгае пишу и пуни називи страних политичких

парти)а :

Пре неколико дана премьер Гурсел састао се са шефом

Паршще йравде . . . После овог састанка лидер Паршще йравде

]е из)авио; Лидер Нове шурске йаршще . . . из)авио )е (Борба,

14. III 61); Пет чланова иооьучено )е вечерас из чланства Лабу-

рисшичке сшранке (Политика, 17. III 61); Оснивач „Паршще

Правде" бивши генерал; Оснивач парти)е „Нова Турска" оштро

)е критиковао рани)у делатност Рейубликанске йаршще (Борба,

4. IV 1961); Као на пример Паршща нове Турске Екрема ади-Цана

(Политика, 7. IV 1961); Он )е председник Друшшва за лов луком

и сшрелом (Илустрована политика, 14. III 1961); У формаци)и

Фронша националног ослобо^егьа (Нин, 9. IV 1961).

Р)е!)и су прим)ери гд)е се и почетна ри)еч пуног назива

пише малим словом: Примио је к знању одлуку народноослободи

лачког фронша да не буде присутан сутра у Евијану (Политика,

7. IV 1961).

У прим)ерима гдје се м)есто читавог назива узима само

„на)знача)ни)а именица" разлику)емо два случа)а: а) кад уз ту

именицу долази нека одредница и б) кад се та именица употре-

бл>ава сама. И у једном и у другом случа)у ове се именице у нашо)

штампи на)чешЪе пишу малим словом:

Наш )език 4
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а) Наша йаршща (ри)еч је о КЩ) уви)ек )е васпитавала

сво)е чланове (Ослобо1}ење, 16.111 61). Одржаванье избора у

месецу )уну или )улу са становишта мо)е йаршије било би сувише

рано; Лидер Партије правде је из)авио да Ье гъегова йаршща . . .

(Борба, 14.11161).

Ь) Одлучио )е да се исюьуче из ЦК и чланства йаршще

(ри)еч )е о КП СССР, Политика, 17.111 61); И да је спреман да

и убудуЬе испуни сваки задатак који му поставе влада и йаршща

(мисли се на КП СССР, Политика, 17.111 61); Он износи да су

му л>убав према домовини, йаршији, социјализму у његовом вели

ком делу дали снаге (исто); Ровени земл>аци . . . другови руко-

водиоци йаршще и владе (исто).

Истина, има случа)ева гд)е се и ове „на)знача)није именице"

пишу великим словом како то и захтијева Правопис. ]а имам

потврда само за нримјере без одреднице:

Председник Републичког веЬа Синдикаша Срби)е )е рекао

(Борба, 14.11161) (али у истом чланку налазимо и: Председник

синдикаша Xрватске 1осип Цази истакао )е); У ко)има су у вели

ком бро)у деловали као одборници чланови Паршије (т]. КЩ,

Борба, 4.1У 61).

Наведени прим)ери упуЬу)у нас на три питања : 1 . Како писати

неаутентична имена разних организаци)а и друштава? 2. Како

писати „на)значајни)у именицу" узету из назива парти)а и. дру-

штава ако уз њу имамо неку одредницу (— мо), наш, ваш, ова,

та и сл.)? и 3. Како писати ту на)значајни)у именицу ако )е она

у облику множине?

На прво питанье може се одговорити да и ту пуне називе

треба писати почетним великим словом. За правопис ни)е битно

да ли се нека политичка странка у Турско) зове Нова Турска или

Нова шурска йаршща. Нама )е та партија дата у )едном од тих

облика; то )е за нас њено званично име, и оно се као такво пише

почетним великим словом (наравно, та имена не би требало само

вол>но ми)ењати у нашо) штампи). На друго питање, према ономе

како је то )едном приликом об)аснио проф. СтеваковиЬ, може

се одговорити да та на)знача)нија именица када долази уз неку

одредницу етце више сама носилац диференщцалне ознаке (а

велико слово у оваквим случа)евима има само ту службу) и да )е,

према томе, велико слово у таквим случа)евима сувишно. Што
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се тиче писања оних назива ко)и има)у именицу у множини, ми-

слим да би ту „на)знача)ни)у именицу" требало писати малим

словом : синдикашы (и када се мисли на Савез синдикаша Зугославще) ,

железничари (т). Савез железничара Зугославще) , йланинари (т).

Савез йланинара Зугославще) и сл.

Према томе, у називима организаци)а и друштава почетно

велико слово имамо кад се наводи пуни назив, а ако се наводи

„на)знача)ни)а именица", она се нише почетним великим словом

само кад )е та именица у облику )еднине и кад уз њу нема неке

друге одреднице.

2. Називи конгреса, конференци]а, йленума

Наведено правописно правило пропису)е да се и у називима

конгреса, конференци)а и сл. прва ри)еч пише почетним великим

словом. Ово правило наша штампа пошту)е само када су у питаньу

манифестанте те врсте ко)е се одржава)у у нашо) земл>и, иако

и ту има недосл>едности. Кад )е, пак, ри)еч о таквим манифеста-

ци)ама у другим земл>ама, великог слова скоро и нема:

На Конгресу Соцщалисшичког савеза Словенще који )е одржан

прошлог т)една (ВУС, 15.111 61); Кулминащф тих неправди је

достигнута на Чешвршом конгресу Албанске йаршще рада (Кому-

нист, 26.111 61);

али и: Испоручио )е поздраве Соци)алистичко) странци

Италије и ньеном шридесеш чешвршом конгресу (Политика, 17.

III 61); У париском предграђу Клиши почео )е данас йрви конгрес

У]едигьене соцщалисшичке йаршще Француске (Политика, 25.111 61);

У наставку йешнаесшог заседала Генералке скуйшшине (Политика,

17.111 61); Учесници конференцще йремщера земала чланица Ко-

монвелша (Борба, 14.111 61); Учесници градске конференцще Со

цщалисшичког савеза Београда (Политика, 15.111 61); Одређене

су да их заступа)у на савезно] конференцији жена (Ослобођење,

16. III 61); Као делегат за савезну конференцщу жена (исто); У

велико) сали Студентског центра у Загребу сутра починье кон-

ференцща жена Зугославще (Политика, 19. III 61); А. Р. отвара

други йленум ССРШ (Политика, 21. III 61, испод слике: Са отва-

раньа Другог пленума ССРЩ).

Исто станье налазимо и у случа)евима гд)е се м)есто ци)елог

назива узима само на)знача)ни)а именица:

4*
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S

Политички реферат на Конгресу (34. конгресу Сопэдали-

стичке партите Итагаф) поднеЬе генерални секретар странке

njeTpo Нени (Вечерае новости, 14. III 61); Koja he на Конгресу

представляти опозицэду (исто); Као што je познато, 1948. године

одржан je Пленум ЦК KIJJ поводом резолущф; Децембра 1957.

одржан je Пленум ЦК CKJ поводом caBJeTOBaH>a у Москви; Како

je изнио Суслов у свом реферату на Пленуму ЦК КПСС (све

Комунист, 26. II 61); Истакнуто je на Пленуму Ойшшинског одбора

Соцщалисшичког савеза у Зрепанину (Борба, 3. IV 61).

А поред оваквог начина писаньа и : При томе се на йоменушом

конгресу (ри)еч je о Четвртом конгресу üapraje рада Албащ^е)

HHJe нашао нико ( гд)е имамо одредницу, Комунист, 26. II 1961)

као и: Дискуема на конгресу (pnje4 je о 34. конгресу Соци)али-

стичке партите HranHJe) наставиЬе се до неделе ... и форму-

лисати закл>учци конгреса (Политика, 17. III 61); На конгресу je

истакнуто (мисли се на Конгрес ССРН Словенце kojh je одржан

марта MJecena у Л>убл>ани); Наглашено je у заюъучцима конгреса;

При завршетку конгреса (ВУС, 15. III 61); Данас по подне допрле

су (вести) из Ланкастер хауса, где се одржава конференцией (пре

мьера земал>а Комонвелта, Политика, 15. III 61); Пре^учера-

шаем делу Пленума (ЦВ CCJ) присуствовали су; На Пленуму je

расправл>ано (Политика, 15. III 61); Анкета Kojy je организовало

Републичко веКе Савеза синдиката Cpönje, запажан>а до kojhx

се дошло обиласком неких предузеЬа у Републици, пленум Град-

ског комитета CK Београд (Комунист, 26. II 61).

Наведени npHMJepn ynyhyjy на оьедеЬе питан>е : Да ли треба

на исти начин писати називе конгреса, конференщца и пленума

kojh су одржани, kojh се одржава}у у BpnjeMe када се о н>има

нише и kojh су тек у припреми?

На ово питанье може се одговорити да за правопис mije

важно да ли je неки конгрес одржан, или се одржава у BpnjeMe

када се о шему пише, или je пак у плану да се одржи. За правопис

je важно да je ¡една манифестаыэда ове врете добила CBoje име,

CBOJ назив, и то се, према правописним прописима, пише великим

словом, без обзира да ли уз то име долази и редни 6poj. Према

томе, велико слово треба писати у свим случа}евима када се мисли

на одреСени конгрес, конференщцу или пленум ако се наводи

потпуни назив тих мaнифecтaциja. Ако се наводи само „на)зна
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4aJHHJa именица" из тога назива, она се пише великим словом

jедино кад уз ньу не долази нека одредница.

3. H аз ив усшанова и инсшишуци] а

У овом од)'ел>ку ми Ьемо прегледати како се пишу називи

разних установа, и то овим редом:

a) парламента и владе,

b) агенщф,

c) музещ, клубови, домови,

d) остале установе и институцще.

а) Парламенти и владе

Скоро без изузетка наша штампа парламенат као законо-

давну институци)у )едне земл>е пише великим словом — без обзира

да ли се у земл>и о kojoj je pnje4 то представничко ти)ело зове

тако или некако друкчи)е:

Влада, kojoj je paHnje crajao на челу Патрис Лумумба, ¡едина

je законита и уставна влада проистекла из изабраног Парламента

(Политика, 16. III 61); Да се сазове конгоански Парламенат (исто).

KacHHJe, када je откривена конспиращф ове тринаесторице,

искрсло je и неочекивано питаае: а шта са Парламентом? Има

ли влада . . . законито право да без знан>а Бундестага доноси

овакву одлуку? (Илустрована политика, 14. III 61); Састав новог

Парламента je (Политика, 30. III 61); Према одлуци Парламента

(Политика, 17. III 61); Опозилэда тврди да влада за CBojy веЬину

у Парламенту има да захвали изборно} рачуници (Политика,

6. IV 61).

тако и: Према Народно] скуйшшини (Политика, 17. III 61);

Група од 40 чланова конгоанског Предсшавничког дома и Сената

састала се синоЬ (Политика, 17. III 61); Задржала je cBoje пози-

nnje у Предсшавничком дому (Политика, 30. III 61); Председник

Кенеди затражио je од Конгреса да влади дозволи (Политика,

15. III 61). На изборима за CeJM . . . гласало je (Политика, 19. IV 61);

У нови CejM изабрано je (Политика, 19. IV 61).

PjeÇe наилазимо на npHMJepe rflje се име ове институци}е

пише малим словом:

1едан бивши председник народне скуйшшине (Илустрована

политика, 14. III 61); Предс}едников говор у Парламенту у Гони
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(ВУС, 15. III 61); Говор предс)едника Тита у ганском йарламеншу

(исто); Комунистичка парти)а . . . Ье у ново] скуйшшини имати

пет посланика (Политика, 30. II 61).

Док код ри)ечи парламенат имамо скоро уви)ек велико слово,

код владе, као управне институци)е )едне земл>е, сасвим )е су-

протно. Та се именица скоро редовно пише малим словом:

Представник бонске владе )е додао (Вечерње новости, 14. III

61); Потпредседник ма^арске владе; О чему ]е ]угословенска влада

сво)евремено доставила влади Ма^арске (Политика, 17. III 61);

у саопштењу ганске владе се каже (Полиитика, 16. III 61); Сада-

ыпъи емисар фращуске владе (Ослобођење, 16. III 61); Народи

и влада Зугославще пружа)у досл>едну подршку (Политика, 21. III

61); Предс)едник Де Гол предс)едаваЬе данас с)едници фран-

цуске владе (Ослобођење, 16. 11161); Односи између владе и опо-

зици)е . . . опозици)а криви владу . . . влада оптужује опозици)у

(Политика, 6. IV 61).

]а. сам забшьежио само неколико примјера гд)е се и влада

као управна институци)а једне земл>е пише великим словом:

Народима и Влади ФНРЈ могу да изразим осеЬања пошто-

вања народа и владе Републике Гвинеје (Политика, 21.111 61)

као и: с том разликом што )е у њеном коминикеу реч о „Привре-

мено] влади алжирске Рейублике " (Политика, 31.111 61); Он )е

у Привременој влади алжирске Рейублике постао министар (Нин,

9. IV 61), гд)е )е дат пуни назив овог управног органа Републике

Алжира.

Како нам прим)ери показу)у, данас је постало скоро правило

да се парламенат као институци)а пище великим словом без обзира

на званични назив тог законодавног ти)ела. На друго), пак,

страни именица влада ко)а такође означава одређгну инс титуцщу

и ко)а у доста случајева одговара званичном називу те институт

ци)е (то )е на)знача)ни)а именица пуног назива те институци)е)'

пише се малим словом. Тако нпр.: великим словом се пише име

ница йарламенаш и кад је у питању наша Савезна народ на скуп

штина, ньемачки Бундестаг, француска АззетЫёе пайопа1е и сл.,

а малим словом се пише именица влада кад )е ри)еч не само о нашем"

Савезном извршном ви)еЬу него и о влади Алжира или Фран-

цуске, иако ове у свом званичном називу има)у ри)еч „доштете-

тет" т). влада. До оваквог диференцирања ових назива новинари
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нису могли доЬи на основу неког правописног правила. Више

je в]'ероватно да се то код нас уопштило под утипздем писаша

ових институцща у неком страной ]'езику. Само ово диференци-

ран>е HHJe у духу новога правописа нашег )'езика. Ако се йарла-

менаш као незванични назив те институщф пише великим словом,

по истом правилу треба и именипу влада, као руководеНе т^ело

^едне земл>е, писати великим словом.

Наравно, и ове се институци]'е пишу малим словом ако уз

вьих долази нека одредница: наша влада, Moja влада и ел. Од овога

би се, евентуално, могли изузети они случа]'еви rpje уз те именице

долазе присвоена прид^еви као одреднице, нпр.: ¿угословенски,

француски, алжирски, амерички и ел. Ту би, можда, требало те

одреднице писати великим словом : Зугословенска влада, Бришански

йарламенаш, Амерички сенат щ. Влада 1угославще, Парламенаш

Велике Бришанще, Сенат Gjedunenux Америчких Држава, исто

онако као што пишемо Београдски универзишеш mj. Универзишеш

у Београду, Загребачко свеучилишше ж). Свеучилишше у Загребу.

Ь) А г е н ц и j е

Ми Ьемо овд)е изни)ети само како се пишу називи новин-

ских агенпи)а^ а слично стаае налазимо и код других установа

с тим називом. Код новинских агенпи)а имамо два начина писаньа

ньихових пуних назива: и назив агенци|е и ошнта именица пишу

се великим словом:

Како |авл>а Агенцща Франс йрес (ОслобоСеае, 16.III 61,

Политика, 30.III 61, 19.IV 61); Како преноси Агенцща Франс

йрес (Политика, 19.IV 61).

Знатно чешЬе та се општа именица пише малим словом:

Како ]'авл>а агенцща Acomujemed йрес (Политика, 16.III 61е

ОслобоСевье, 16.III 61); Како ]авл.а агенцща Франс йрес (Поли

тика, 17.111 61; Борба, 21.III 61).

Нема никакве сумнье ¡едино je исправно овакве називе

писати као оне у flpyroj групи npHMJepa, tj. општу именипу малим

словом. Ту именица агенцща има исту функцщу као, рецимо,

школа у: основна школа „Радо)е Домановик" или фабрика у:

фабрика каблова „Моша Пи}аде". Истина, ми у горьим npHMJe-

рима немамо наводних знакова. Али они ту нису неопходи, jep

се ради о добро познатим називима, а то je, опет, у духу Право
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вел

"Ч"

писа у ком се каже : „када се тачно зна или се нечим другим означи

на шта се односи дотични назив . . . наводнике HHJe потребно

ставльати" (стр. 114).

c)My3eJH, домови и клубови

Код Myaeja и домова, као и код других установа, разлику-

jeMO дви)"е врете назива: а) кад те установе нема)у посебног имена

и Ъ) кад поред општег назива имамо и посебно име.

У првом случа)у називи за My3eje и домове пишу се почет-

ним великим словом опште именице:

Пометили су Музе] йрвог срйског уешанка; То се чува у

Ешнографском музе)у; Он je кустос у Зема/ъском музе]у у Capajeey;

Директор Музе^а народне револуцще (Политика, 31.III 61). Тако

и : У Дому ученика у йривреди у Мосшару; Бикемо у Клубу универ-

зишешских родника у Београду; Члан je Клуба йри]ашела Природе

у Земуну и ел.

Овако треба писати и називе My3eja у KOJHMa се налази зао-

ставштина истакнутих личности: Ради у Музе^у Николе Тесле;

Директор je Музе]а Бука и Досише^а.

У вези са посльедньим npHMJepHMa потребно je истаки да се

у Hanioj штамли често rpHJeuiH при писаньу назива музе)а ове

врете. Найме, ми наилазимо на npHMJepe гще се лично име ставльа

меСу наводнике, иако наводницима ту нема MJecTa. Код оваквих

случа}ева треба разликовати р,вще врете назива. У пршц'ерима

као My3ej Николе Тесле рщеч je о музе^у у коме ce 4yBajy пред

мета или било шта друго што je везано за име овог научника,

те ствари припадале су toj личности и због тога се аегово име

налази у облику генитива kojhm се казу}е припадност. Наводним

знацима овр,]е никако нема MJecra; управо би они давали сасвим

flpyra4HJH смисао ци{елом називу. Име неке личности у називима

ове врете долази меСу наводницима ако та личност нема никакве

везе са оним што се налази у том My3ejy, ако се тамо не налазе

предмета или нешто друго што je припадало toj личности, tj.

ако je то име ту узето само из поштованьа. Тако у пршфру: У

музе^у „Моша IJujade" у БилеКи откривена je биста овога нашег

великог револуционара, HHJe pnje4 о My3ejy у коме се налазе

едмети везани за Мошу Пи}аде, него je pnje4 о My3ejy kojh je

поштован>а према ьему добио ово име. (Мада Правопис до
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пупгга да се не употребл>авају наводници кад се на неки други

начин одреди назив установе, ми бисмо рекли да су у примјерима

ове врсте они неопходни).

Разлике између ових назива су јасне. У првим примјерима

ријеч је о музеју који је стварно везан за име које долази у гени

тиву (Музеј Николе Тесле), у другим примјерима непосредне

везе између онога што се налази у музеју и имена које оно носи

нема или не мора да буде (Музеј „Моша Пијаде" у БилеЬи); у

првим примјерима име личности долази у генитиву и не мијења

се (У Музеју Николе Тесле, Са Музејом Николе Тесле, Ријеч је о

Музеју Николе Тесле и сл.); у другим примјерима лично име до

лази у номинативу (У музеју „Моша Пијаде") и обично се не

мијења. У посл>едњим примјерима лично име се мијења само кад

је ријеч о нечем што је добро познато, а употребл>ава се без опште

именице (То је израЦено у фабрици вагона „Ђуро ЪаковиН" у Сла-

вонском Броду, али То је изра^ено у „Ъури ЪаковиНу" у Славонском

Броду). Први примјери не захтијевају наводнике, у другима су они

неопходни ако се жели дати прави смисао називу (Ради у Музеју

Николе Тесле, али Ради у музеју „Моша Пијаде"); у првим при-

мјерима и општа се именица пише почетним великим словом,

у другим примјерима та се именица пише малим словом (Ради

у Музеју Николе Тесле, али Ради у музеју „Моша Пијаде") . Дакле,

у другим примјерима имамо исти начин писања као у називима

предузеЬа или школа које имају посебно име.

Код назива домова важи исти принцип. Ако напишемо

једно име без наводника у називу дома, то значи да тај дом при-

пада личности о којој је ту ријеч. Према томе није свеједно да

ли Ьемо написати Дом Пане ЂукиНа или Дом „Пане ЪукиН", исто

онако као што није свеједно кад се напише Библиотека Светозара

МарковиНа и Библиотека „Светозар МарковиН". У првим случа-

јевима ријеч је о дому или библиотеци који припадају тим ли-

чностима, а у другим примјерима та су имена само из поштовања

према тим личностима дата тим установама.

У вези са овим поставл>а се питање како треба писати остаде

именице које долазе у називу домова — да ли Дом Армије или

Дом армије?

У нашој штампи се уопштило да се у називу домова који

припадају 1угословенској народној армији об)е ријечи пишу вели
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ким словом : Дом Армще, знатно р)еђе, и рекло би се као корек-

торска погрешка по)ави се и: Дом армще. Сви други домови,

без обзира на ньихово припаданье, пишу се малим словом: Дом

милицще, Дом синдикаша, Дом морнарице, Дом гарде, Дом вазду-

хойловсшва, Дом железничара, Дом иселеника и сл.

Оваква неу)'едначеност у писању назива за домове тешко

може наЬи уб)едл>иво оправданье. Ако се полази од тога да треба

писати Дом Арми)е овако, об)е ри)ечи великим словом, зато што

се мисли на 1угословенску народну арми)у, онда, по исто) логици,

треба писати и Дом Омладине, )ер се мисли на Народну омла-

дину ^гослави)е; Дом Синдиката, )ер се мисли на Савез Синди

ката 1угослави)е; Дом Ваздухопловства, )ер )е ри)еч о 1угосло-

венском ратном ваздухопловству; Дом Морнарице )е дом ко)и

припада 1угословенско) ратно) морнарици; Дом Милици)е, јер

се мисли на Народну милици)у итд. Како видимо тешко )е наЬи

уб)едл>ив разлог за овакву разлику у писању.

д) Остале установе и институци)е

Називи општепознатих установа и институшф у нашо)

штампи пишу се онако како то захти)ева Правопис:

После Н>иХ говорили су потпредседник Извршног веНа (Борба,

14. III 61); Државни подсекретар у Секрешарщашу Савезног извр

шног века за народно здравле (Политика, 16. III 61; бол>е: подсе

кретар у Секретаријату за народно здравл>е Савезног извршног

веЬа); На поменуто) седници Среског синдикалног веНа; На )уче-

раппьо) седници Савеша за унушраите йослове Народног одбора

града (Политика, 16. III 61); У британском Минисшарешву йоло-

йривреде (Илустрована политика, 14. III 61); Представник ганског

Минисшарсшва иносшраних йослова (Политика, 16.111 61); Пред-

ставници Савезног секрешарщаша за индуешрщу и Савезне гра^е-

винске коморе (Ослобођенье, 16. III 61).

Иако се сва министарства пишу редовно великим словом,

министарски савјет као институци)а, пише се и малим словом:

Министар информаци)'а . . . прочитао је новинарима текст саоп-

штеньа минисшарског савеша (Политика, 16. III 61), иако )е и мини

старски савјет )една одређена институци)а ко)у, а према одред-

бама Правописа, треба писати великим почетним словом — исто

онако као што се пише Одфк за финанеще или Деканаш Фило-

лошког факулшеша у Београду.



Прим)ена једног правописног правила у нашо) штампи 191

Док )ош и има неког )единства у писању пуних назива уста-

нова чи)а су имена опште позната, код разних комиси)а и коми

тета влада општа збрка. То Ье потврдити примјери ко)и слиједе:

Председник УАР . . . примио )е шефа )угословенске деле

гаци)е на заседању зщедничког Минисшарског комишеша Зугосла-

ви]е и УАР (Политика, 15. III 61); 1угословенска делегаци)а која

учеству)е у раду зщедничког минисшарског Комишеша за йривредну

сарадгьу измену ФНРЈ и УАР (Политика, 17. III 61); На доса-

даппьим састанцима Заједничког минисшарског комишеша за еко-

номску сарадгьу (Ослобођенье, 16. III 61); Шефови делегаци)а

5угослави)'е и УАР на зас)едању Зщедничког минисшарског коми

теша за економску сарадгьу одржали су јуче састанак (Ослобођење,

16. III 61); Мешовиши минисшарски комишеш за йривредну сарадгьу

између две земл>е (Политика, 22. III 61), па чак и: Шефови деле-

гација }угославије и УАР на заседању зщедничког минисшарског

комишеша одржали су састанак (Политика, 15. III 61). Исто

шаренило имамо и у примјерима: Примио је члана Бришанске

уйраве за ашомску енергщу (Ослобођење, 16. III 61); Приредио

)е вечеру у част . . . члана Уйраве за ашомску енерги^у (Политика»

16. и 17.111 61); Носилац Нобелове награде за физику, члан уйраве

за ашомску енергщу Велике Бришанще ко)и је на позив Савезне

комисије за нуклеарну енерги)у (Политика, 15. III 61) и Примио

)е члана бришанске уйраве за ашомску енергщу (Политика, 16 III 61).

Наведени прим)ери ли)епо илустру)у какво се све шаренило

)'авл>а тамо гдје новинарима и коректорима ни)е јасно како гласи

званични назив неке установе или институци)е. Отуда оволико

разних начина у писаньу )едног комитета или )едне управе. На

равно, и ово би се могло изб)еЬи ако би се они ко)и пишу заин

тересовали да сазнају званичне називе тих комитета, одбора или

комиси)а, а то )е, уосталом, њихова дужност.

Када се не наводи пуни лазив, и овдје ври)еди правило по

ком се основна именица пише великим словом ако уз ньу нема

неке одреднице: Данас је заседала Комиси^а УН за измирегье у

Конгу. Послије састанка чланови ове комисще су изјавили да Ье

сутра отпутовати у Леополдвил.

4. Називи шишула живих йоглавара држава

Правопис је прописао да се „Називи живих поглавара

држава када се не спош:я>у њихова имена пишу . . . великим
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словом". Ово правило ваша штампа дооьедно npiiMJeayje када

се ради о предс)еднику Титу:

Наш Предс]едник у свим овим земтьама први je неафрички

шеф државе (ВУС, 15. III 61); Каирски листови посебно подвлаче

став ¡угословенског Председника (Ослобо1)ен>е, 16. III 61); На

удальности од свега неколико метара тешко je било пратити шта

се дешава око Председника опкол>еног масом л>уди (Борба, 4. IV

61); Коja je доласку )угословенског Председника у Александриту . . .

дала изванредан публицитет (Политика, 19. III 61).

Кад je pnje4 о шефовима других држава имамо:

Председник Тишо и Крал Марока су истакли (Политика,

7. IV 61); Француски Председник je одговорио да he размотрити

OBaj ibcron захтев (Политика, 6. IV 61); Разговори измеСу аме-

ричког Председника и британског премьера joui нису завршени;

Ни)е TaJHa да je амерички Председник инициатор ове иде}е (По

литика, 8. IV 61).

Знатно ченше титуле шефа државе среЬемо написане малим

словом :

Стигли смо у резиденщцу ¿eunejcKoi Председника (Политика

21. III 61); Одвезли смо се у резиденци)у гвине]ског Председника

(исто); Као што je био arjraaj са nocjeTOM вашег йредфдника (ри)еч

je о Предс}еднику Републике TBHHeje, исто); Генерални секретар

Арапске лиге je додао да je са шуниским Предс}едником размотрио

сва питан>а (ОслобоСенье, 16. III 61); Он je одбио да било шта

каже о nojeflHHOCTHMa свога разговора са француским. йредседником

(Политика, 31. III 61); То noTBpljyje да je крал> Хусейн примио

одговор Председника УАР (Борба, 4. IV 61); У суботу he Пред

седник САД (Политика, 5. IV 61); Први грабани kojh су пописани

били су Председник РеПублике и председник индуске владе (Борба,

4. IV 61); Француски Председник je одговорио (Политика, 6. IV 61);

Коме je jy4e белги^ски крал поверио мандат за састав нове владе

(Политика, 8. IV 61); 1една од допунских тема састанка kojh he

у недел.у у Бону имати канцелар Аденауер са политичким савет-

ником америчког Председника (Политика, 8. IV 61).

Нема сумн>е, у свим овим прим}ерима требало би да je титула

шефа државе написана великим словом, како то захти}ева пра-

вописно правило. Истина, и овще би се -'огло поставити питаье

— да ли и на писанье ових назива, ових титула, утичу одреднице
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које долазе уз њих, да ли и ту треба постунати као у раније наво-

ђеним примјерима? Другим ријечима да ли поред Предсједник

Федеративне Народне Републике 1угославије треба писати: југо-

словенски предсједник или југословенски Предсједник?

С обзиром на то што у Правопису јасно стоји да се само

„називи живих поглавара држава", што значи из почасти, пишу

великим словом, ови се примјери изузимају и без обзира на одред-

ницу увијек се само титула шефа државе пише великим словом,

-а то су именице: крал>, султан, цар, предсједник, шах и сл.

Остале титуле, како то предвиђа и Правопис, најчешЬе се

пишу малим словом. 1а сам забил>ежио само један изузетак: На-

редбом Државног секретари за послове народне одбране (Народна

армија, 31. III 61), иако је и ту: У вријеме највеЬег располо

жена у дворану је ушао секретар одбране Либерије; За вријеме

пријема йодсекретар и секретар одбране најпохвалније су се изра-

зили о нашим младим морнарима. Начин писања у посл>едња два

примјера је исправан, а први је у противрјечности с правописном

одредбом која се на ово питање односи.

А. Пецо
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