
Служба речи у реченици - 
систематизација



• Данашњи час биће реализован путем РТС.

• Након часа потребно је прочитати садржај и 
преписати подсетник из ове презентације.

• На крају урадити задатке.

• Данас нема домаћег задатка.

• Задатке шаљу наставнику само ученици који 
поправљају оцену добијену на последњој 
провери из области службе речи у реченици.



• РЕЧИ МОГУ ДА ИМАЈУ СЛЕДЕЋЕ СЛУЖБЕ:   
                    
• # СУБЈЕКАТ                                                                             
• # ПРЕДИКАТ                                                                            
• # ОБЈЕКАТ                                                                                
• # АТРИБУТ                                                                               

                                                                                
• # ГЛАГОЛСКА  ОДРЕДБА:                                           

•       * за време                                                                             
•       * за место                                                                             
•       * за начин                                                                     

                

ПОДЕЛА



• Субјекат  је  вршилац  радње  који  је  исказан 
предиктом.

• Субјекат се у реченици добија 

• на питањe Ко (нешто) ради?

СУБЈЕКАТ



Марко је прочитао стрип.

Они су  били вредни.

ВРСТЕ 
ПРЕДИКАТА

ГЛАГОЛСКИ 

ИМЕНСКИ

ПРЕДИКАТ



• Реч  која  казује  на  чему  се  врши  радња 
назива се објекат.

Објекат увек трпи неку радњу.

Објекат је пасивни члан реченице.

Објекат је допуна предикта.

Објекат најчешће стоји на крају 

реченице.

ОБЈЕКАТ



 

• Атрибут је додатак који 
стоји  уз  именицу  и 
ближе је одређује.

• Милан  је   позвао   
школске  другове  на 
рођендан.

ИМЕНИЧКИ 
ДОДАТАК

АТРИБУТ 

АТРИБУТ



ВРСТЕ ГЛАГОЛСКИХ 
ОДРЕДБИ

ЗА ВРЕМЕ

ЗА МЕСТО

ЗА НАЧИН

ГЛАГОЛСКЕ ОДРЕДБЕ



Глаголска одредба за начин

• Глаголска одредба за начин је  одредба 
која показује начин вршења радње.

• Добија се на питање КАКО?

ГЛАГОЛСКЕ ОДРЕДБЕ



Глаголска  одредба за време

• Глаголска одредба за време је  одредба 
која показује време вршења радње.

• Добија се на питање КАДА?

ГЛАГОЛСКЕ ОДРЕДБЕ



Глаголаска одредба за место

• Глаголска  одредба  за место  је  одредба 
која показује место вршења радње.

• Добија се на питање ГДЕ?

ГЛАГОЛСКЕ ОДРЕДБЕ



ГЛАВНИ ДЕЛОВИ 
РЕЧЕНИЦЕ

СУБЈЕКАТ
КО?

ПРЕДИКАТ
ШТА?

ПРЕПИСАТИ



ИМЕНИЧКИ 
ДОДАТАК

АТРИБУТ
КАКАВ? ЧИЈИ? КОЈИ?

ПРЕПИСАТИ



ГЛАГОЛСКИ
ДОДАЦИ 

ОБЈЕКАТ
КОГА? ШТА?

ГЛАГОЛСКЕ ОДРЕДБЕ

Г.О.З.М.
ГДЕ?

Г.О.З.В.
КАДА?

Г.О.З.Н.
КАКО?

ПРЕПИСАТИ



ЗАДАЦИ

СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ 

У следећим реченицама подвуци:

Субјекат – црвеном; предикат – плавом; објекат – жутом; атрибут – 
зеленом; прилошке одредбе – браон бојом.

Вредни мрави вредно сакупљају храну.

На улици су се изненада упалила светла.

Петар сваког дана у продавници купује хлеб и млеко.

Јуче је бела кока снела бела јаја.

Јуче је уморни старац дуго јахао на изнемоглом коњу.

Сада Марко узбуђен и срећан чека испред врата.

Неповерљиви и радознали људи из мале вароши дуго су загледали три 
друга.
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