
проф. Гордана Ђуровић

Зависне реченице



Конституентске вредности зависних реченица:

Именичка вредност: 

• Изричне реченице у 
ширем смислу: које 
се најчешће 
употребљавају као 
објекат;

• Односне 
(релативне): које 
означавају 
предмете и 
апстрактне појаве и 
врше функцију 
субјекта или 
објекта.

Придевска вредност:

• Односне реченице 
пружају 
информацију о 
неком именичком 
појму и које се 
најчешће 
употребљавају у 
функцији атрибута 
и апозитива.

Прилошка
(адвербијална) 

вредност:

• Мjесне, временске, 
узрочне, условне, 
допусне, намерне, 
последичне, 
поредбене.

• Таквим реченицама 
се пружају додатне 
информације у вези 
са глаголима и 
најчешће имају 
функцију 
одговарајућих 
одредби.



ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Изричне
реченице

истичу
садржај
глагола

ГОВОРЕЊА, 
МИШЉЕЊА, 
ОПАЖАЊА и

ОСЕЋАЊА

из главне
реченице.

У функцији су објекта:

Изричне 
реченице у 

ужем смислу

(декларативне): 

Маја је рекла да 
ће доћи.

Маја је рекла: 
доћи ће.

Маја је рекла 
како ће доћи.

Зависноупитне
реченице

имају облик
питања, али

немају функцију
питања и увек, 
завршавају се

тачком. 

У њима су 
упитне речце 

или заменице:

Питала сам када 
ће Маја доћи.

Вољне 
(волунтативне):

Модалног су 
карактера и не 

означавају 
реалну ситуацију; 

да+презент

Маја је желела да 
дође.



Примjер:
 Родитељи су ми предложили фолклор. 

 Родитељи су ми предложили да идем на фолклор.

 Сваког јутра осjећам (глагол осjећања) …

…како моје нестрпљење расте. (изрична реченица –

функција објекта)

…своје нестрпљење. (синтагма у служби правог објекта)

 Видео сам (глагол опажања) …

…да је пао први снijег. (изрична – функција објекта)

…први снijег. (синтагма у служби објекта)



ЗАВИСНОУПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ
 Посебна врста изричних реченица. 

 Имају облик питања, али немају функцију питања!

 Упореди:

1. Другарице су ме поново питале: „Да ли хоћеш да се
упишеш на фолклор?”

2. Другарице су ме поново питале (глагол говорења) 

да ли хоћу да се упишем на фолклор. 

(Изрична зависноупитна реченица у функцији објекта)

Правопис: 

На крају зависноупитних реченица увек стављамо
тачку!



Односне реченице

Обиљежавају се односним ријечима или 
релативизаторима (односне замјенице или 

прилози, али и везник што)

Функција у реченици: атрибут или субјекат

• Какву, коју? - атрибутПосматрам плавокосу девојку. 

• →односна
реченица (односи се на
именицу испред)

Посматрам дјевојку, која има 
плаву косу.



Мјесне реченице

Имају мјесно прилошко значење.

Употребљавају се у функцији одредбе места

Субординатори су: упитни прилози за место: где, куда, камо, 
одакле.

Ишао је куда су га ноге носиле.
→мјесна
реченица



Временске (темпоралне)

Имају временско прилошко значење.

Употребљавају се у функцији одредбе времена или мјере 
времена.

Субординатори: временски везници и везнички спојеви: 
кад, док, пошто, након што, чим, чим што, откако, откад)

Памтићу га док сам жив. 



Узрочне (каузалне)

У функцији су одредбе узрока

Субординатори:
јер, зато што, стога што, 
пошто, како, будући да…

Милена се наљутила на другарице што је нијесу чекале.

Прихватили су идеју, будући да је била добра.



Начинска речница (поредбена)

У функцији је прилошке 
одредбе за начин

– Како?

Милан брзо
трчи. 

Прилог за начин у функцији 
прилошке одредбе за начин

Милан трчи∫ као да га
ветар носи.

→начинска
реченица



Начинске (поредбене)
Поредбене по једнакости

као, као што, како, колико

• Марко исто тако игра кошарку, 
као што његов брат игра.Поредбене одредбе

• Поступио је како му је било 
речено.Поредбене допуне:

Поредбене за неједнакост

него што, но што, него да…

• Тај филм је бољи него што ти 
мислиш.Поредбена допуна:



Допусна реченица

Иако му је рука задрхтала, убацио је
лопту у кош.

↓ допусна реченица (допушта да се
оствари радња супротна од очекиване)

Обележја: иако, мада, премда.



Условне реченице

Радња се дешава пре радње главне
реченице, али није остварена,модална је.

Субординатори: ако, уколико, ли, кад, да

Ако научим, добићу петицу.



Према остварљивости услова:

Реалне : 

у којима се реализација услова 
може реално очекивати иако је 

неизвесна:

Ако научим, добићу петицу.

Потенцијалне: 

услов је оствраљив али није 
актуелан:

Кад+потенцијал, да+презент

Кад бих научио…

Иреалне:

претпоставка је супротна 
стварним чињеницама

Да +презент/перфект

Да сам научио….



Према времену 
важења услова:

Будући услов: 

Ако добро спремим 
пријемни…

Садашњи услов:

Ако је Марко у 
школи, пренијећу му 

поруку…

Свевремени услов: 
Ако се гвожђе 

загријева, оно се 
шири.



Намјерне реченице

По функцији су одредбе 
или допуне за циљ

Иду уз глаголе 
кретања

Обилежја:
да+презент/потенцијал

како+ потенцијал

Модалне су јер не исказују реалну ситуацију

Одредбене намерне:
Да би научио, узео је 

књигу.

Допунске намерне: 
Марко је отишао да учи.(може се 

заменити инфинитивом).



Посљедичне (консекутивне)
• тако, толико, или 

заменице: такав, толики

У вишој реченици обично 
постоје корелативни 

показни прилози:

У функцији су посљедичне допуне

Марко је тако научио зависне реченице 
да се сви диве!

Никада нису у инверзији, па се 
НИПОШТО не одвајају запетом!



Вјежбање:
 Одреди врсту подвучених зависних реченица:

Нема кише иако је облачно. 

Милош одлично игра јер напорно тренира. 

Отишао је на мегдан како би сачувао част свог оца.

Борио се како му је отац савјетовао. 

Била је толика магла да се ништа није видјело.

Кренуо је раније како би на време стигао у школу. 

Пошто се тако понашате, нећу вам ништа рећи. 

Не смете заборавити да је све ово моја заслуга.



Вјежбање:
Подвуци зависне реченице, обиљежи их бројем и 

одреди врсту.

Утакмица се, како смо и очекивали, завршила
побједом нашег тима.

Пошто му је кољено били разбијено, превих га и
упитах како је довде дошао.

Осјећам вечерас, док посматрам ласте, како срце моје
полагано расте.

Толико је време било тмурно и мокро да нисмо могли
да изађемо напоље, иако смо данима планирали
излет.

Ја ћу, ако будем могла, доћи код Маје да те видим.


