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СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ДО ПУ НА ПРИ ДЕ ВА

Пред мет ана ли зе овог ра да је су се ман тич ке и син так сич ке ка рак те ри сти ке до пу-
на при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку. Циљ ра да је сте утвр ђи ва ње се ман тич ких 
функ ци ја до пу на, од но сно се ман тич ких, син так сич ких и праг ма тич ких па ра ме та ра 
ко ји усло вља ва ју екс пли ка ци ју до пу на од ре ђе ног се ман тич ког ти па и па де жне фор ме. 
Ана ли за по ка зу је да је мо гу ће из дво ји ти пет основ них се ман тич ких функ ци ја до пу на 
при де ва, у окви ру ко јих се раз ли ку је ве ћи број се ман тич ких под ти по ва до пу на.

Кључ не ре чи: при де ви, комплемeнтација, до пу не, се ман тич ке функ ци је, син так са, 
се ман ти ка, праг ма ти ка, срп ски је зик.

In this pa per we analyze the syntac tic and se man tic cha rac te ri stics of adjec ti ve com ple-
ments in con tem po rary Ser bian. Our aim is to de ter mi ne the se man tic fun cti ons of the se 
com ple ments, i.e. to po int to se man tic, syntac tic and prag ma tic pa ra me ters that af fect the cho i ce 
of com ple ments of a cer tain se man tic type and form. The analysis shows that it is pos si ble to sin gle 
out six ba sic se man tic fun cti ons of adjec ti ve com ple ments with a lar ge num ber of se man tic 
subtypes.

Key words: adjec ti ves, com ple men ta tion, com ple ments, se man tic fun cti ons, syntax, 
se man tics, prag ma tics, Ser bian lan gu a ge.

0. Од нос ком пле мен та ци је, од но сно до пу ња ва ња ко ји се ус по ста вља у 
гла гол ским, име нич ким и при дев ским син таг ма ма1 од ре ђен је пр вен стве но 
рек циј ским по тен ци ја лом ре чи. Иа ко је гла гол ска рек ци ја, као и рек ци ја 
по је ди нач них се ман тич ких кла са гла го ла би ла пред мет мно гих ис тра жи ва-
ња и сту ди ја, то ни је слу чај ка да је у пи та њу рек циј ски по тен ци јал име ни ца, 
а за не мар љив је и број сту ди ја ко је се ба ве рек ци јом при де ва и пи та њи ма њи-
хо вог до пу ња ва ња у ср би стич кој и ши рој сло вен ској ли те ра ту ри (РуЖИћ 2006: 
232). Кра ћи пре глед рек ци је и зна чењ ских ти по ва при де ва пред ста ви ла је 
Вла ди сла ва Ру жић го во ре ћи о до пун ским ре че ни ца ма у са вре ме ном срп ском 
је зи ку (2006: 234–243). Оп се жно ис тра жи ва ње се ман тич ких и мор фо син так-
сич ких осо бе но сти при де ва ко ји зах те ва ју екс пли ка ци ју, кон кре ти за ци ју 
или упот пу ња ва ње свог зна че ња пред ста вље но је у сту ди ји До пу не при де ва 
у са вре ме ном срп ском је зи ку (КИш 2016). Из дво је не су че ти ри се ман тич ке 
кла се при де ва овог ти па: при де ви са зна че њем осо би не, при де ви са зна че њем 
од но са из ме ђу два или ви ше уче сни ка у ре ла ци ји, при де ви ко ји ма се озна-
ча ва пси хо фи зи о ло шки про цес и при де ви са зна че њем пар ти тив но сти и 
кван ти фи ка ци је. Од но се уну тар при дев ске син таг ме ка рак те ри ше ска ли ра-
ност и од су ство чвр стих гра ни ца при од ре ђи ва њу при ро де и вр сте од но са 
ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу управ ног и за ви сног чла на. Бла ги пре ла зи од 

1 Од ре ђе ње син таг ме као син так сич ке је ди ни це као и од но са ко ји се уну тар ње ус по ста-
вља ју у на шој на у ци о је зи ку по ста вио је Алек сан дар Бе лић, а по себ но је ва жно ис та ћи ње го во 
ту ма че ње уло ге син таг ме у слу жби по стан ка па де жа. Ви де ти де таљ ни је о то ме у: БЕлИћ 1998.
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од ред бе или до дат ка до до пу не, од оно га што се сма тра нео ба ве зним до оно га 
што се сма тра оба ве зним чла ном син таг ме ука зу ју на нео п ход ност ус по ста-
вља ња од го ва ра ју ћих кри те ри ју ма за ка те го ри за ци ју до пу на и из два ја ње 
основ них ка рак те ри сти ка про це са ком пле мен та ци је при де ва у са вре ме ном 
срп ском је зи ку. „Ка ко су при де ви не са мо стал не ре чи, по ка за ло се да се у од-
но су до пу ња ва ња њи хо вог се ман тич ког са др жа ја као ре ле вант ни па ра ме три 
мо ра ју укљу чи ти ка ко њи хо во лек сич ко зна че ње и зна че ње за ви сног чла на, 
од но сно до пу не, та ко и укуп ни син так сич ко-се ман тич ки кон текст у ко јем 
се овај од нос ана ли зи ра, као и раз ли чи ти не је зич ки, од но сно праг ма тич ки 
пaраметри” (КИш 2016: 187). Сто га су као ре ле вант ни кри те ри ју ми за од ре-
ђи ва ње вр ста до пу на при де ва узе ти у об зир: а) (не)пред ви ди вост об ли ка 
до пу не усло вље на се ман тич ким са др жа јем и син так сич ко-се ман тич ким 
ка рак те ри сти ка ма при де ва; б) (не)оба ве зност по ја вљи ва ња до пу не, од но сно 
мо гућ ност упо тре бе при де ва са до пу ном или без ње; в) про ме на ин фор ма
тив но сти ис ка за усло вље на ре фе рен ци јал ном или не ре фе рен ци јал ном упо-
тре бом при де ва у си ту а ци ји ка да по ја ва до пу не усло вља ва про ме ну се ман-
тич ке кла се ко јој при дев при па да као и зна че ња чи та вог ис ка за у са ста ву 
чи јег пре ди ка та је при дев. Пре ма овим па ра ме три ма мо гу се раз ли ко ва ти 
две вр сте до пу на при де ва: оба ве зне до пу не и фа кул та тив не до пу не. 

Овом при ли ком па жњу усме ра ва мо на са ме до пу не, на њи хо ве се ман-
тич ке и син так сич ке ка рак те ри сти ке. Циљ ове ана ли зе је сте да се из дво је 
остваренe се ман тич ке функ ци је до пу на,2 те да се по ка жу ре ле вант не се ман-
тич ке ком по нен те при сут не у са мој при дев ској син таг ми, и нај по сле да се 
ви де про то ти пич не и ма ње фре квент не па де жне фор ме у ко ји ма се ре а ли зу ју 
до пу не при де ва.3 Сен тен ци јал не фор ме до пу на, тач ни је до пун ске кла у зе, 
при том не ће би ти по себ но из два ја не бу ду ћи да је њи хо ва по ја ва оче ки ва на 
ка да се до пу ном упу ћу је на од ре ђе ни ре че нич ни са др жај, а се ман тич ке ка-
рак те ри сти ке до пун ских кла у за јед на ке су ка рак те ри сти ка ма но ми нал них 
об ли ка до пу на.4 

2 У овом ра ду не ће би ти по сма тран тип до пу не пре ма сте пе ну оба ве зно сти екс пли ка ци је 
бу ду ћи да то ни је ре ле вант но за се ман тич ке функ ци је до пу на. Та ко се у окви ру јед ног истог 
се ман тич ког ти па мо гу раз ли ко ва ти до пу не пре ма сте пе ну оба ве зно сти. 

3 Те о риј ски и ме то до ло шки окви ри овог ра да ни су за сно ва ни на те о ри ји ва лент но сти 
иа ко се син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке до пу на при де ва до во де у ве зу са се ман тич ким 
уло га ма у ко ји ма се пој мо ви у по зи ци ји до пу на ре а ли зу ју. О се ман тич ким уло га ма ви де ти у: 
всЕлОвОдОвА 2000.

4 Ис тра жи ва ње ко је прет хо ди овом по ка за ло је да иа ко се до пу на ма ве о ма че сто екс пли-
ци ра од ре ђе на рад ња или ак ци ја, са мо ма ли број при де ва до би ја ис кљу чи во сен тен ци јал ну 
до пу ну (то су при де ви ти па: сум њи чав, не до ста тан, пре ду бе ђен, до бро до шао, љу ба зан, на ме
ран, не стр пљив). По је ди не се ман тич ке пот кла се при де ва пре фе ри ра ју до пу не у ви ду пред ло-
шко-па де жних кон струк ци ја са де вер ба тив ним или де а дјек тив ним име ни ца ма, где се са мо 
по из у зет ку по ја вљу је до пу на у ви ду кла у зе (то се од но си на при де ве са зна че њем осо би не 
ис по ље не у од ре ђе ној си ту а ци ји или при вр ше њу ка кве рад ње, осо би не ти па спо соб но сти, 
осо би не ти па зна ча ја или ва жно сти, осо би не ко ја не ког чи ни по год ним или не по год ним за 
оства ри ва ње од ре ђе ног ци ља, осо би не при пи са не не жи вом пој му ко ја га чи ни по год ним или 
не по год ним за од ре ђе ну на ме ну). У не ко ли ко се ман тич ких пот кла са уо че но је да су ове две 
син так сич ке је ди ни це у функ ци ји до пу не рав но прав но за сту пље не (у слу ча ју при де ва са зна-
че њем осе ћа ња или рас по ло же ња усме ре ног ка не ком ре фе рен ту, а иза зва ног ка квом рад њом 
објек та и са зна че њем ста ва или ми шље ња). При де ви са мо дал ним зна че њем пак при мар но 
ве зу ју уз се бе сен тен ци јал ну до пу ну или ин фи ни тив (КИш 2016: 196).
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Ис тра жи ва ње је спро ве де но на кор пу су ко ји са чи ња ва 358 при де ва упо-
тре бље них у пре ко 9000 при ме ра пре у зе тих из елек трон ског Кор пу са са вре
ме ног срп ског је зи ка (SrpKor2013), а део при ме ра екс цер пи ран је из дру гих 
елек трон ских из во ра, по да так о њи ма на во ди се уз сва ки при мер. 

1. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМОБјЕКТА.Тер ми но ло шко ре ше ње за ко је смо се 
опре де ли ли, од ре див ши ову гру пу до пу на као до пу не са зна че њем објек та, 
тре ба схва ти ти услов но бу ду ћи да смо као ре ле вант не кри те ри ју ме исто вре-
ме но узи ма ли у об зир и њи хо ве син так сич ке и се ман тич ке ка рак те ри сти ке. 
Иа ко се лек сич ко-се ман тич ко обе леж је тран зи тив но сти у тра ди ци о нал ним 
гра ма ти ка ма при пи су је пр вен стве но гла го ли ма,5 а њи хо ве се до пу не пре ма 
син так сич кој функ ци ји у ре че ни ци од ре ђу ју као об је кат ске, она се мо же 
до ве сти у ве зу и са дру гим вр ста ма ре чи, пре све га са име ни ца ма и при де ви-
ма ко ји се на ла зе у де ри ва ци о ној и се ман тич кој ве зи са гла го ли ма. Ове име-
ни це и при де ви пре у зи ма ју рек циј ски по тен ци јал гла го ла,6 те и оне уз се бе 
ве зу ју до пу не. С дру ге стра не, обе леж је тран зи тив но сти мо же би ти са др жа но 
у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци од ре ђе них име ни ца и при де ва ти па брат, 
отац, ау тор,7 одан, ве ран, и сл. ко ји ни су ни у де ри ва ци о ној ни у се ман тич кој 
ве зи са гла го ли ма. У при лог то ме упра во го во ри и ис тра жи ва ње пред ста вље-
но у мо но гра фи ји До пу не при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку (КИш 2016). 

По ла зе ћи од син так сич ких и се ман тич ких од но са ус по ста вље них у 
ре че ни ци, узи ма ју ћи у об зир лек сич ку се ман ти ку при де ва, из дво ји ли смо 
не ко ли ко се ман тич ких ти по ва до пу на ко је се у ши рем сми слу од ре ђу ју као 
до пу не са зна че њем објект a.

1.1.ОБјЕКАТуПућИвАњА.При де ви ко ји ма се у кон крет ном кон тек сту 
озна ча ва ју раз ли чи ти пси хо фи зи о ло шки про це си, осе ћа ња и рас по ло же ња, 
или пак осо би не, мо гу до би ти до пу ну ко јом је екс пли ци ран по јам ка ко јем 
се они усме ра ва ју. На се ман тич ком пла ну тај по јам пред ста вља обје кат упу
ћива ња, од но сно, пре ма од ре ђе њу Ива не Ан то нић, обје кат-ци ља ста тич ке 
или ди на мич ке усме ре но сти (ПИПЕР и др. 2005: 185). На осно ву мор фо син так-
сич ких обе леж ја и се ман тич ких од но са ус по ста вље них у про це су ком пле-
мен та ци је при де ва,8 из дво ји ли смо не ко ли ко под ти по ва ове вр сте до пу на. 

1.1.1. До пу не ти па обје кат упу ћи ва ња осе ћа ња или рас по ло же ња са 
обе леж јем жи во(+/-) до би ја ју при де ви ко ји де но ти ра ју си ту а ци ју у ко јој но-
си лац пси хо фи зи о ло шког про це са у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та има 
озна ку жи во(+). У про це су ком пле мен та ци је овог ти па при де ва оба ве зно је 
при су ство се ман тич ког обе леж ја усме ре но сти или ди рек тив но сти.

5 O тран зи тив но сти, од но сно о гла гол ском ро ду као јед ном од ка те го ри јал них свој ста ва 
гла го ла ви де ти у: сТЕвАНОвИћ 1989; сТАНОјчИћ и др. 1989; ПИПЕР и др. 2005; ПИПЕР– КлАјН 2013.

6 Вла ди сла ва Ру жић на во ди да се рек ци ја име ни ца и при де ва ко ји су у де ри ва ци о ној 
или се ман тич кој ве зи са гла го ли ма мо же сма тра ти из ве де ном у од но су на при мар ну гла гол ску 
(ПИПЕР и др. 2005: 547).

7 Од се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка пре ла зност, од но сно тран зи тив ност по чи ње 
да се по сма тра као осо би на од ре ђе них се ман тич ких гру па име ни ца. Де таљ ни је о то ме ви де ти 
у ра ду О тзв. ‘тран зи тив ним име ни ца ма’ ко је озна ча ва ју људ ска би ћа (ИвИћ 2005). 

8 Ком пле мен та ци ја при де ва мо гу ћа је са мо ка да се при де ви на ла зе у по зи ци ји лек сич ког 
је згра пре ди ка та.
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• Као про то пи пич на фор ма до пу не по ја вљу је се сло бод ни да тив9 или 
да тив са пред ло гом ПРЕМА10 (уз при де ве ти па бо ле ћив, ми ло ср дан, нео се
тљив, ве ран, ло ја лан, пре дан и сл.).
Од у век сам био бо ле ћив пре ма све му што је ста ро.
Та кав је за и ста био и че сти ти са вет ник де Ла Жа ки јер: ми ло ср дан пре ма си
ро ма шни ма...
 ... та је же на ... увек па и са да сва пот пу но пре да на са да шњем тре нут ку и 
по слу ко ји је пред њом...
А опет, осе ћа ла сам да бих мо ра ла да бу дем ло јал на свом оцу...
Обје кат упу ћи ва ња екс пли ци ра се и уз при де ве са зна че њем осо би не 

(при де ви ти па без об зи ран, ве ли ко ду шан, да ре жљив, не ис крен, не у ви ђа ван, 
об зи ран). При де ви ове се ман тич ке пот кла се тек упо тре бље ни са об је кат ском 
до пу ном им пли ци ра ју да се но си лац осо би не „по на ша на од ре ђе ни на чин” 
пре ма не ко ме. До пу ном у об ли ку да ти ва са пред ло гом ПРЕМА11 ис ка зу је се по-
јам, по пра ви лу са се ман тич ким обе леж јем жи во(+), пре ма ко јем се усме ра ва 
од ре ђе ни вид по на ша ња.12

Оштар је и без об зи ран пре ма гре шни ци ма. [→ по на ша се без об зир но пре ма 
грешницима]

• До пу на у фор ми ге ни ти ва са пред ло гом сПРАМ (уз при дев на стро јен13) 
и пред ло шким из ра зом уПОГлЕду (уз при дев рас по ло жен).14 
Јер, ње го ви су фил мо ви че сто ису ви ше лич ни, бур леск ни и кри тич ки на стро-
је ни спрам че сто успа ва ног швед ског дру штва...

9 Од ре ђу ју ћи син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке об је кат ског да ти ва Ива на Ан-
то нић ис ти че да се ра ди о до пу на ма гла го ла раз ли чи тих се ман тич ких кла са, име ни ца и при-
де ва ко ји у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци има ју се ман тич ко обе леж је ди рек тив но сти. 
Уко ли ко се ра ди о тран зи тив ним гла го ли ма, он да да тив има функ ци ју ин ди рект ног објек та, 
док је у оста лим си ту а ци ја ма у пи та њу екс пли ка тив на се ман тич ка до пу на „у свој ству, у нај-
ши рем сми слу схва ће ног, објек та-ци ља ста тич ке или ди на мич ке усме ре но сти” (2004: 77).

10 О кон струк ци ја ма са пред ло гом ПРЕМА у са вре ме ном срп ском је зи ку ви де ти у: АНТО
НИћ 2011.

11 Овај да тив Ива на Ан то нић од ре ђу је пре ма се ман тич ко-син так сич ким ка рак те ри сти-
ка ма као екс пли ка тив ни. Он се по ја вљу је уз од ре ђе не при де ве (благ, до бар, да ре жљив, љу ба зан, 
па жљив, прав дан и сл.) и де а дјек тив не име ни це (да ре жљи вост, гнев, ми ло ср ђе, пре зир, за вист 
и сл.) ко ји ма се ис ка зу је по јам пре ма ко јем су усме ре на осе ћа ња, осо би не или рас по ло же ња: 
до бар је пре ма ме ни, пра ве дан је пре ма ђа ци ма, строг је пре ма де ци (2004: 84; 2005: 187). 
Исто вре ме но, и да тив уз гла го ле ти па од но си ти се, по на ша ти се и од го ва ра ју ће де вер ба тив-
не име ни це, уз оба ве зно при су ство ква ли фи ка тив ног де тер ми на то ра, ау тор ка од ре ђу је на исти 
на чин: по на ша се према ро ди те љи ма с љу ба вљу и по што ва њем (2004: 38).

12 При де ви са зна че њем осе ћа ња или рас по ло же ња као до пу ну ве зу ју уз се бе по јам са 
озна ком жи во(+/-) пре ма ко јем се да то осе ћа ње или рас по ло же ње упу ћу је. Они су не мар ки ра-
ни у по гле ду на чи на њи хо вог ис по ља ва ња. С дру ге стра не, при де ви ма са зна че њем осо би не 
пој ма са обе леж јем жи во(+) ис ка зу је се осо би на ис по ље на у од но су на не ку осо бу или осо бе. 
Ови при де ви мар ки ра ни су у по гле ду на чи на ис по ља ва ња осо би не, од но сно им пли ци ра ју 
од ре ђе ни на чин по на ша ња ко ји се усме ра ва пре ма не кој осо би. 

13 При де ви на стро јен и рас по ло жен зах те ва ју при су ство де тер ми на то ра ква ли фи ка тив-
ног ти па.

14 Иа ко ге ни тив ка рак те ри ше обе леж је об у хват но сти, ви ди мо да су у овом кон тек сту 
по сма тра не ге ни тив не кон струк ци је си но ним не пред ло шком да ти ву: фил мо ви су кри тич ки 
на стро је ни пре ма че сто успа ва ном швед ском дру штву; оп ти ми стич ки је на стро јен пре ма 
из бор ним ре зул та ти ма.
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... из ја вио је ју че, ... , да је „оп ти ми стич ки рас по ло жен у по гле ду из бор них ре
зул та та”... 

• До пу на у фор ми аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНА(уз при-
де ве ти па ко рек тан, не за ви сан, не ми ло ср дан). 
Ар би тар мо ра би ти не при стра сан и не за ви сан у од но су на стран ке и пред мет 
спо ра.
... вр хун ски су про фе си о нал ци, увек су би ли ко рект ни у од но су на Ср бе...

• До пу на у фор ми ин стру мен та ла са пред ло гом сА15 уз при де ве са зна че њем 
осо би не ти па груб, до бар, искрен, љу ба зан, не љу ба зан, уч тив, уз др жан, 
фа ми ли ја ран. Иа ко ова кон струк ци ја у по вр шин ској струк ту ри не са др жи 
обе леж је усме ре но сти (ди рек тив но сти), због мо гућ но сти ре кон струи-
са ња гла го ла „по на ша ти се на од ре ђе ни на чин“ у се ман тич кој ба зи при-
де ва упо тре бље них у овом син так сич ко-се ман тич ком кон тек сту, до пу не 
овог ти па мо гу се од ре ди ти као обје кат упу ћи ва ња.
Зна те да ја ни кад ни сам су ви ше уч ти ва са та квим љу ди ма. [→ је се ни ка да не 
по на шам су ви ше уч ти во са та квим људима]

1.1.2. Као за се бан под тип из два ја ју се до пу не гру пе при де ва са зна че њем 
осе ћа ња или рас по ло же ња ко је исто вре ме но пред ста вља ју и обје кат упу ћи
ва ња и ка у за тор, иза зи вач да тог осе ћа ња или пси хо фи зи о ло шког про це са.16 
У овом слу ча ју оства ру је се дво смер ни од нос из ме ђу но си о ца осе ћа ња или 
рас по ло же ња са обе леж јем жи во(+) и пој ма у функ ци ји до пу не ко ји мо же 
има ти обе леж је жи во(+/-).

• До пу на се по пра ви лу ре а ли зу је у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом НА 
(уз при де ве ти па га дљив, љу бо мо ран, љут, са жа љив, слаб, гне ван, за ви
дан, нео се тљив, от по ран, то ле ран тан, имун). 
Ни сам га дљив на ве ли ке ти ра же и по пу ли зам. 
Ми слим да би ве ћи на би ла љу та на сни ма те ља ка да би зна ли да је баш њих 
ухва тио у објек тив.
Го спо ђи Ан ђи Пре дић ша ље пи смо у Ита ли ју „за ви дан на бо га тим га ле ри ја ма, 
му зе ји ма, цр ква ма”.
Де ца не то ле рант на на хра ну че сто су не мир на.
... да ва ће вам зна ке ру ка ма и но га ма, јер Жил је осе тљив на Ен гле зе, за бо га, па 
то сви зна ју, Жил мр зи Ен гле зе.
Чак ни нај е лит ни ја слу жба без бед но сти на све ту ни је иму на на са жа ље ње 
пре ма бо га љи ма. 

Огра ни че ни број при де ва ти па за си ћен, нео т по ран, осе тљив, от по ран, 
ре зи стен тан, то ле ран тан, мо же озна чи ти осо би ну пред мет ног пој ма ко ја се 
упу ћу је пре ма ре фе рен ту у функ ци ји об је кат ске до пу не.

15 Ин стру мен тал са пред ло гом сА појављује се као до пу на при де ви ма ко ји ма се озна ча ва 
праг ма тич ка си ту а ци ја у ко јој агенс ис по ља ва по зи тив но или не га тив но вред но ва но по на ша ње 
пре ма па сив ном уче сни ку ис ка за ном у ин стру мен та лу, а ова кон струк ци ја мо же се за ме ни ти 
да ти вом бло ки ра ним пред ло гом ПРЕМА (ПИПЕР и др. 2005: 246–247).

16 Ми ха и ло Сте ва но вић на во ди да је ве ћи на ме ди јал них по врат них гла го ла ко ји озна ча ва ју 
уну тра шња ста ња или рас по ло же ња не пре ла зна, али да има и не пра вих пре ла зних. Ови гла го-
ли до би ја ју као до пу ну не пра ви обје кат ко ји је за пра во иза зи вач да тог ста ња (1961–1962: 34–37). 
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На ам ба ла жи мо ра би ти на ве де но да је за штит ни про из вод фо то ста би лан и 
от по ран на во ду.

• При де ви ти па не ха јан и па си о ни ран до би ја ју до пу ну у аку за ти ву са 
пред ло гом ЗА, док при де ви луд и по хле пан мо гу има ти до пу ну у ин стру-
мен та лу са истим пред ло гом. 
Они ко ји о ово ме уоп ште не раз ми шља ју, то су они хлад ни, не за ин те ре со ва ни, 
не хај ни за ду хов не исти не...
Не ма дру ге та ко бр зе и та ко сна жне про ме не – рече он – ко ја би ча сто љу би ва 
мла ди ћа на чи ни ла по хлеп ним за нов цем.
1.2. ОБјЕКАТПРИХвАТАњА,уТИцАјАИНАПАдА.Гру па при де ва ти па на ср

тљив, де ло тво ран, не при ла го дљив, сти му ла ти ван, са зна че њем осо би не 
не ког пој ма мо же се сма тра ти екви ва лент ним тран зи тив ним и ин тран зи тив-
ним рек циј ским гла го ли ма (сТАНОјчИћ и др. 1989: 218) упо тре бље ним у ква-
ли фи ка тив ном зна че њу.17 Ве за при дев ских и гла гол ских лек се ма огле да се 
у лек сич кој се ман ти ци, али и у рек циј ском по тен ци ја лу ко ји ови при де ви 
пре у зи ма ју од мо тив них гла го ла.

При де ви овог ти па има ју об лик трп ног гла гол ског при де ва или су од 
гла го ла из ве де ни су фик сом -ив/-љив, ко јим се из во де при де ви „ак тив ног” и 
„па сив ног ” зна че ња (КлАјН 2003: 281–288). Њи ма је озна че на осо би на не ког 
пој ма18 пре ко им пли ци ра не гла гол ске рад ње ко ја је усме ре на на не ки обје кат, 
од но сно ко ја се вр ши над не ким објек том са обе леж јем жи во(+/-). Уо че на су 
три се ман тич ка под ти па ове вр сте до пу на.19

1.2.1. Обје кат ути ца ја ис ка зан кон струк ци ја ма аку за ти ва са пред ло зи-
ма НА уз при дев де ло тво ран и ЗА уз при дев сти му ла ти ван као и ге ни тив ном 
кон струк ци јом са пред ло гом ПРОТИв уз при дев де ло тво ран.

У овој књи зи са зна ће те на ко ји на чин и ка ко при пре мљен сок од це ле ра мо же 
би ти де ло тво ран на вас. https://bgon li ne.rs/
Са да шња ни ска це на пше ни це, ко јом ра та ри је два да по кри ва ју не ке тро шко-
ве, ни је сти му ла тив на за из воз, твр ди Де бе љач ки.
Че сто се ко ри сте и ан ти би о ти ци ши ро ког спек тра ко ји су де ло твор ни про тив 
мно гих ти по ва бак те ри ја.
1.2.2. Обје кат при хва та ња ис ка зан у об ли ку сло бод ног да ти ва или 

аку за ти ва са пред ло гом НАуз при де ве при ла го дљив, не при ла го дљив.20

По ње ним ре чи ма, тр гов ци људ ским би ћи ма су вр ло при ла го дљи ви но вим усло
ви ма...
Он је био са свим без на де жан лик, до бро ћу дан, али то ли ко не при ла го дљив на 
са вре ме не усло ве жи во та да је уби јао вре ме углав ном у оча ја њу. 

17 Ова ква мо гућ ност по сто ји ка да је рад ња (про шла, бу ду ћа или са да шња) не ре фе рен ци-
јал на (ПИПЕР и др. 2005: 348–349), од но сно ка да се по на вља, вр ши у ни зу вре мен ских ин тер ва ла, 
те се мо же схва ти ти као осо би на не ког пој ма.

18 По јам но си лац осо би не мо же има ти озна ку жи во(-) ако сто ји у ме то ни миј ској ве зи са 
не ком осо бом или гру пом осо ба, од но сно ако има обе леж је са мо ак тив ност(+).

19 Де таљ ни је о син так сич ким и се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма аку за ти ва пред ло шког 
(не ти пич ног) објек та ви де ти у: ПИПЕР и др. 2005: 202–205.

20 Ако но си лац осо би не има обе леж је жи во(-), при дев мо же има ти ви ше из ра же но „па сив-
но” зна че ње, а до пу на та да има зна че ње на ме не: На ме штај при ла го дљив сва кој про сто ри ји; 
Те ле фон при ла го дљив по тре ба ма ко ри сни ка. 
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1.2.3. Обје кат на па да уз при дев на ср тљив у фор ми аку за ти ва са пред-
ло гом НА.

Не ке ра се су ро ђе не да бу ду на ср тљи ви је од оста лих (нпр. до бер ман), не ки пси 
су об у че ни да бу ду на ро чи то на ср тљи ви на стран це али не и на сво је вла сни ке.

1.3.ОБјЕКАТКОГНИТИвНОГПРОцЕсА.При де ви ко ји ма се не кој осо би или 
осо ба ма при пи су је по зи ти ван или не га ти ван став од но сно ми шље ње до би-
ја ју до пу ну са зна че њем објек та ког ни тив ног про це са.21 У за ви сно сти од лек-
сич ке се ман ти ке при де ва и син так сич ко-се ман тич ког од но са ко ји се ус по ста-
вља у при дев ској син таг ми, до пу не, ко је мо гу би ти жи ва би ћа, пред мет ни 
и ап стракт ни пој мо ви или пак ак ци је, од но сно ре че нич ни са др жа ји, ре а ли-
зу ју се у раз ли чи тим па де жним фор ма ма и са раз ли чи тим се ман тич ким 
обе леж ји ма.

При су ство или од су ство обе леж ја ди рек тив но сти, усме ре но сти од ре-
ђу је основ ну раз ли ку ме ђу до пу на ма овог ти па. Та ко јед ну гру пу чи не оне 
ко ји ма се ис ка зу је по зна ва ње или раз у ме ва ње не ког са др жа ја, при че му је тај 
са др жај об у хва ћен ког ни тив ним про це сом. Ове до пу не као ре ле вант но обе-
леж је има ће об у хват ност, док обе леж је усме ре но сти ни је при сут но. У дру гој 
су гру пи до пу не ко ји ма се став или ми шље ње упу ћу ју пре ма не ком објек ту, 
а ре ле вант но је обе леж је усме ре но сти / ди рек тив но сти. 

1.3.1. Из дво ји ће мо нај пре об ли ке до пу на са обе леж јем об у хват но сти. 
• До пу на у об ли ку сло бод ног ге ни ти ва уз при де ве ти па све стан, не све

стан, ко јом је екс пли ци ран обје кат у це ло сти об у хва ћен ког ни тив ним 
про це сом.
Ни сам зна ла тач но за што то чи ним, а исто вре ме но би ла сам све сна сва ког 
де та ља. 

• До пу на у аку за ти ву са пред ло гом ЗА(уз при де ве ти па опре де љен, за ин
те ре со ван, при јем чив) са озна ком жи во(+/-).
Био ми је драг, али не то ли ко да бих остао за ин те ре со ван за ње га...

• Кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА22 (уз при де ве ти па по мир
љив, са гла сан, спо ра зу ман) и пред ло шким из ра зом увЕЗИсА(уз при де ве 
ти па сум њи чав, су здр жан) са озна ком жи во(-).
У пот пу но сти сам са гла сан са сло бод ним из бо ром ко ји пред ла жу ак ти вист ки ње 
по кре та.
Ди рек тор про да је БМW-а сум њи чав у ве зи са Те сли ним Мо де лом 3 (https://
na slo vi.ne t)

• Ка да је до пу на у ло ка ти ву са пред ло гом О уз при де ве ти па уз др жан, 
оба ве штен, нео ба ве штен, спо ра зу ман, са гла сан, де но ти ра на си ту а ци ја 

21 Мо же се уо чи ти ана ло ги ја из ме ђу гла го ла ин те лек ту ал них и емо ци о нал них про це са 
и ста ња и њи хо вих об је кат ских до пу на, с јед не стра не, и при де ва истог зна че ња и њи хо вих 
до пу на, с дру ге стра не. О ти по ви ма објек та ви де ти и: АРсЕНИјЕвИћ 2012.

22 Кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА у ова квом кон тек сту ре а ли зу је се у 
зна че њу објек та као јед ном од псе у до со ци ја тив них ти по ва зна че ња. О ка те го ри ји со ци ја тив-
но сти ви де ти у: ИвИћ 1954; ПИПЕР и др. 2005: 701–710. 
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под ра зу ме ва да но си лац ког ни тив ног про це са има по зи ти ван или не-
га ти ван став о са др жа ју пој ма, нај че шће ап стракт ног, или пак о рад њи 
ис ка за ној до пу ном.23 Исте се ман тич ко-син так сич ке осо би не има ју и 
до пу не у ло ка ти ву са пред ло гом у уз при дев са гла сан и у ге ни ти ву са 
пред ло шким из ра зом уПОГлЕдууз при де ве ти па уз др жан, скеп ти чан 
и сл.
... јер је је ди но ова зе мља до са да би ла уз др жа на о пи та њу про сле ђи ва ња кан-
ди да ту ре Ср би је за члан ство у Европ ској уни ји...
Иа ко су ана ли ти ча ри са гла сни у оце ни да је тр ка из ме ђу Бу ша и Го ра за са да 
„те сна”...
Ана ли ти ча ри су, ме ђу тим, скеп тич ни у по гле ду ско рог ко нач ног до го во ра са 
Па ри ским клу бом. 

1.3.2. Обје кат ког ни тив ног про це са са обе леж јем усме ре но сти или ди
рек тив но сти:

• До пу на у да ти ву, сло бод ном или бло ки ра ном пред ло гом ПРЕМА уз при-
де ве ти па кри ти чан, не по пу стљив, до сле дан, на кло њен, ко јом се упу ћу је 
по зи ти ван или не га ти ван став пре ма објек ту са обе леж јем жи во(+/-).
Би ла је бес по штед но кри тич на пре ма са мој се би.
Сло ве ни ја оста је до след на ста ву да ће Хр ват ска мо ра ти да по пу сти пред сло-
ве нач ким те ри то ри јал ним зах те ви ма... 

• До пу на у фор ми аку за ти ва са пред ло гом у24 уз при де ве ко ји ма је означено 
по зна ва ње или раз у ме ва ње не ког са др жа ја (на при мер: упу ћен, не у пу ћен, 
убе ђен, уве рен, си гу ран и сл.)
Иа ко, да кле, ни сам ни нај ма ње убе ђен у оправ да ност та квих од ли ко ва ња,...

• До пу на у аку за ти ву са пред ло гом НА (уз при де ве ти па кон цен три сан, 
усред сре ђен, при јем чив) са озна ком жи во(+/-).
Чак и док је во зи ла, ми сли су јој и да ље би ле усред сре ђе не на кључ ко ји се 
са да на ла зио у џе пу.

1.4.ОБјЕКАТсАЗНАчЕњЕМПАРТИТИвНОсТИ.Спе ци фич но об је кат ско зна че-
ње има ју до пу не ко ји ма се екс пли ци ра са др жај при де ва ко ји у ин хе рент ној 
лек сич кој се ман ти ци има ју се ман тич ку ком по нен ту пар ти тив но сти и кван ти-
фи ка ци је. Из ме ђу пој ма у су бје кат ској функ ци ји и пој ма у по зи ци ји до пу не 
пре ко пре ди ка ци је се ус по ста вља од нос део-це ли на. У се ман тич кој ба зи ових 
ре че нич них струк ту ра мо же се ре кон стру и са ти гла гол ски пре ди кат ко ји је 
мо ди фи ко ван с об зи ром на мо ме нат ко ли чи не: пла ни на је бо га та во дом → 
пла ни на има мно го во де, или је ком по нен та кван ти фи ка ци је већ са др жа на 
у гла гол ској лек се ми: руд ник је си ро ма шан угљем / у угљу → руд ник не оби
лу је угљем / у угљу. Об је кат ске до пу не овог ти па мо гу се у за ви сно сти од 

23 Та тја на Ба ти стић је упо тре бу ове ло ка тив не кон струк ци је уз гла го ле по де ли ла у две 
гру пе, пр ву ко ју чи не кон струк ци је ре пре зен ти ре че ни ца, и дру гу ко ју чи не ло ка тив не кон струк-
ци је у функ ци ји пред ло шког објек та на ко ме је ло ци ра на гла гол ска рад ња (batIStIć 1972: 36).

24 О ра зли ци из ме ђу објек та ис ка за ног аку за тив ним кон струк ци ја ма са пред ло зи ма у и 
НА пи са ла је Вла ди сла ва Ру жић (2006: 236).
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рек циј ског по тен ци ја ла са мих при де ва екс пли ци ра ти у раз ли чи тим об ли-
ци ма, а при том и су бје кат ски ре фе рент и ре фе рент у по зи ци ји до пу не мо гу 
има ти озна ку жи во(+) и жи во(-).

• До пу на у об ли ку сло бод ног ге ни ти ва из при дев пун.
Тај млад чо век је пун ре флек си ја, и ка квих, за ње го ве го ди не! 
То је био не ки туђ град пун све та.
То је да нас је дан ис про ва љи ван по друм пун ко ро ва и кр ша од ци гли... 

• До пу на у об ли ку сло бод ног ин стру мен та ла уз при де ве ти па бо гат, си
ро ма шан, за си ћен, из о би лан, кр цат.
… по сле свих ових ре чи још хо ће да це ни пра вич ност кад сва ко ко је бо гат 
би ло ду хом или имет ком… 
Пу те ви ко ји су ишли од тр га би ли су кр ца ти љу ди ма.
Мо де ран на чин ис хра не је си ро ма шан маг не зи ју мом. 

• До пу на у об ли ку ло ка ти ва са пред ло гом у уз при де ве си ро ма шан, оску
дан.
Њен ни ски глас био је по тмуо и си ро ма шан у пре ли ви ма.

2. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМдРуГОГучЕсНИКАуРЕлАцИјИ.При ро да од но са уну-
тар при дев ске син таг ме усло ви ла је из два ја ње овог се ман тич ког ти па до пу-
не иа ко се као са мо стал но, за себ но зна че ње не по ја вљу је у на шим ре цент ним 
гра ма ти ка ма и сту ди ја ма ве за ним за син так су и се ман ти ку па де жа. Дру ги 
уче сник у ре ла ци ји или дру ги пар ти ци пант мо же има ти раз ли чи те се ман-
тич ке уло ге у за ви сно сти од се ман ти ке и ва лент но сти при де ва. Ре ле вант но 
обе леж је у том сми слу је сте ре ци проч ност бу ду ћи да ње го во при су ство у 
ус по ста вље ној ре ла ци ји им пли ци ра јед на ке се ман тич ке уло ге пр вог уче сни-
ка у ре ла ци ји у по зи ци ји су бјек та ре че ни це и дру гог уче сни ка у по зи ци ји 
до пу не при де ва. 

2.1. НОсИлАцјЕдНАКОсТИ. Пр ви но си лац јед на ко сти на ла зи се у по зи ци ји 
гра ма тич ког су бјек та у но ми на ти ву, док је по јам са ко јим се ус по ста вља јед-
на кост у функ ци ји до пу не. Оба пој ма има ју исто псе у до а ген тив но зна че ње: 
но си лац јед на ко сти, и при том мо ра ју има ти или озна ку жи во(+) или оба 
пој ма има ју обе леж је жи во(-). 

До пу не са овим зна че њем по пра ви лу су у об ли ку сло бод ног да ти ва 
или у ин стру мен та лу са пред ло гом сА. Ва жно је на по ме ну ти да го то во сви 
при де ви из ове се ман тич ке кла се (при де ви ти па екви ва лен тан, иден ти чан, 
јед нак, ко ре спо ден тан, ра ван и сл.) до би ја ју до пу не у обе па де жне фор ме 
иа ко се да тив и ин стру мен тал пре ма се ман тич ким обе леж ји ма и по ло жа јем 
у па де жном си сте му срп ског је зи ка бит но раз ли ку ју. У слу ча ју ком пле мен та-
ци је при де ва са зна че њем јед на ко сти у том по гле ду ре ле вант но је обе леж је 
ди рек тив но сти / усме ре но сти ко је по се ду је са мо да тив. Мо гу ће је пак да 
праг ма тич ки па ра ме три ути чу на по ја ву јед не или дру ге фор ме. Ако се при-
ли ком ус по ста вља ња јед на ко сти по јам у по зи ци ји су бјек та схва та у хи је рар-
хиј ском сми слу „ни жим”, при ус по ста вља њу јед на ко сти као ре ле вант на 
праг ма тич ка ком по нен та ис по ља ва се „же ља за рав но прав но шћу” у не ком 
сми слу ко ја се усме ра ва пре ма дру гом уче сни ку у ре ла ци ји у об ли ку да ти ва, 
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док, с дру ге стра не, ин стру мен тал са пред ло гом сА у овом кон тек сту им пли-
ци ра рав но пра ван „парт нер ски” од нос уче сни ка у ре ла ци ји.25 

Не ма ме ста сум њи да би био по што ва ња до стој на лич ност, су де ћи по буј но сти 
ма ште, ра ван Ан ге лу Си ле зи ју.
Сма трао сам да је ка пи тен ра ван са оста ли ма и да на те ре ну не тре ба да де-
лу је на ред бо дав но… 

При дев кон ку рен тан упо тре бљен као при дев ко јим се ис ка зу је јед на-
кост мо же би ти до пу њен и кон струк ци јом у аку за ти ву са пред ло шким изра-
зом уОдНОсуНА.

… сма тра да су, пре све га, ов да шње ка мат не сто пе кон ку рент не у од но су на 
зе мље из окру же ња.

Као по се бан тип јед на ко сти из два ја се од нос слич но сти бу ду ћи да не 
под ра зу ме ва ус по ста вља ње ре ци проч но сти из ме ђу два уче сни ка у ре ла ци ји. 
Из ме ђу пој ма у по зи ци ји до пу не и пој ма у по зи ци ји су бјек та ре ла ци ја се успо-
ста вља са мо на осно ву не ких осо би на ко је су ка рак те ри стич не за по јам у по-
зи ци ји до пу не и тај се по јам до жи вља ва као „ви ши“, сво је вр стан мо дел ко јем 
се те жи. Због при су ства обе леж ја усме ре но сти уз при де ве са зна че њем слич-
но сти ве зу је се пр вен стве но до пу на у да ти ву (при де ви ти па бли зак, на ли чан, 
по до бан, сли чан, сро дан). При де ви сли чан и сро дан мо гу би ти до пу ње ни 
кон струк ци јом у ин стру мен та лу са пред ло гом сА, али знат но ре ђе и то у 
истом праг ма тич ком кон тек сту као што је био слу чај код при де ва са зна че-
њем јед на ко сти. 

Са др ве та ко је је из над мо је гла ве ши ри ло кро шњу убрах је дан кру пан плод 
сли чан ја бу ци...
За то Акре ди та ци о на ко ми си ја и зах те ва да сва ки наш сту диј ски про грам буде 
сли чан са нај ма ње три сту диј ска про гра ма у све ту... 

2.2. НОсИлАцНЕјЕдНАКОсТИИлИсуПРОТНОсТИ.Ре ци проч ни од нос не јед-
на ко сти или су прот но сти ус по ста вља се из ме ђу пој мо ва ко ји мо ра ју има ти 
исту озна ку жи во(+) или жи во(-), при че му се по јам у по зи ци ји до пу не уз при-
де ве ти па про ти ван, обр нут, су про тан, опре чан, од ре ђу је као дру ги но си лац 
не јед на ко сти или су прот но сти. До пу не има ју исте син так сич ко-се ман тич-
ке ка рак те ри сти ке као оне ко је се ве зу ју уз при де ве са зна че њем јед на ко сти. 
Ра ди се, да кле, о до пу на ма у об ли ку сло бод ног да ти ва или ин стру мен та ла 
са пред ло гом сА. 

…сва ка др жа ва чла ни ца чи је је на ци о нал но за ко но дав ство не по ду дар но са пред
ло же ном из ме ном мо же, у ро ку од де ве де сет да на од да на ка да то са оп шти, …
Ток те књи жев не фан та зи је пот пу но је су про тан бор хе сов ском фан та стич ном 
све ту. 

Ипак, спе ци фич ност са ме ре ла ци је ко ја им пли ци ра не ку вр сту уда ља ва-
ња би ва мар ки ра на до пу ном у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од(уз при де ве 

25 У Син так си са вре ме но га срп ског је зи ка до пу на овог ти па у да ти ву по сма тра се у окви ру 
су бје кат ског зна че ња (ПИПЕР и др. 2005: 181), а до пу на у ин стру мен та лу бло ки ра на пред ло гом 
сА има ста тус до пу не као со ци ја тив ни ин стру мен тал не по сред ног ти па, тзв. „ин стру мен тал 
парт нер ства” (ПИПЕР и др. 2005: 267).
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ти па раз ли чит, дру га чи ји) ко ја има обе леж је абла тив но сти. Мо гу ће је, при 
том, да до пу на бу де у фор ми аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНА 
уко ли ко је се ман тич ка ком по нен та абла тив но сти део лек сич ке се ман ти ке 
са мог при де ва, као што је то слу чај код при де ва ти па кон тра ран, раз ли чит. 

Али ре зул тат ко ји се по сти же са свим је су про тан од оног код Аме ри ка на ца 
Али, ако се из у зму ове слич но сти, но ви филм је пот пу но раз ли чит у од но су 
на ори ги нал.

2.3. лОКАлИЗАТОР.Од ре ђе ним при дев ским лек се ма ма мо же се из ме ђу 
објек та ло ка ли за ци је и ло ка ли за то ра ус по ста ви ти ре ла ци ја са обе леж јем 
ста тич ке ре ци проч но сти, ко ја им пли ци ра да оба пар ти ци пан та на исти 
на чин уче ству ју у кон сти ту и са њу да тог од но са (ПИПЕР 1986: 11). Обје кат 
ло ка ли за ци је при том за у зи ма по зи ци ју су бјек та ре че ни це, а ло ка ли за тор је 
у функ ци ји до пу не при де ва. 

• Основ ни об лик до пу не је сте сло бод ни да тив са обе леж јем ста тич ке 
усме ре но сти, ди рек тив но сти. Лек сич ка се ман ти ка при де ва ти па на
поре дан, па ра ле лан, си ме три чан, укљу чу је при су ство до дат ног се ман-
тич ког обе леж ја ста тич ке ре ци проч но сти и исто вре ме но мар ки ра оба 
уче сни ка у ре ла ци ји као пој мо ве са обе леж јем жи во(-). 
... тре ба ло је да по сту пак бу де обр ну то си ме три чан оно ме ко јим би се по слу-
жи ла на у ка...

• Сло бод ни да тив уз при де ве овог ти па мо гу ће је за ме ни ти аку за ти вом 
са пред ло шком кон струк ци јом уОдНОсуНАбу ду ћи да и она као ре ле вант-
но обе леж је има усме ре ност, ди рек тив ност. 
Ипак се у на шим раз го во ри ма по не кад ја вља ла ми сао да свет у це ли ни, да кле, 
ко смос, не мо ра би ти си ме три чан у од но су на опе ра ци је под ко ји ма при род ни 
за ко ни оста ју не про ме ње ни.

• Ако је до пу на кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА, обе леж је 
усме ре но сти из о ста је, чи ме се у пр ви план ста вља рав но пра ван од нос 
уче сни ка у ре ла ци ји.
Осно ва па ла те је си ме трич на са сре ди шњим кор пу сом и два боч на кри ла.

• Ка да уче сни ци у овој вр сти про стор ног од но са, озна че ној при де ви ма 
ти па при пи јен и при љу бљен, има ју обе леж је жи во(+), ло ка ли за тор је 
ис ка зан до пу ном у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом уЗ.
То је ово исто осе ћа ње што је са да про жи ма до ср жи док де те си са на ње ним 
гру ди ма при пи је но уз њу...

2.3.1. Про стор ни од нос без обе леж ја ре ци проч но сти под ра зу ме ва сме-
шта ње у про стор објек та ло ка ли за ци је са обе леж јем жи во(+/-), ко ји у ре че-
ни ци има су бје кат ску функ ци ју, док је по да так о ло ка ли за то ру са озна ком 
жи во(-), од но сно о ори јен ти ру у од но су на ко ји се од ре ђу је по ло жај објек та 
ло ка ли за ци је, екс пли ци ран као до пу на при де ву. Вр ста про стор ног од но са и 
екс пли ка ци ја раз ли чи тих син так сич ких об ли ка и се ман тич ких ка рак те ри-
сти ка до пу на усло вље на је лек сич ком се ман ти ком при де ва. 
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• При де ви ти па вер ти ка лан, хо ри зон та лан, до би ја ју до пу ну у аку за ти ву 
са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАса зна че њем по сред не про стор не 
ло ка ли за ци је.
Гор ња да ска се пра ви од смр че ко ја има ми ли ме тар ске го до ве и они стро го 
мо ра ју да бу ду вер ти кал ни у од но су на до њу да ску.

• Кон струк ци јом аку за ти ва са пред ло гом уЗекс пли ци ра се ло ка ли за тор 
ус по ста вље ног про стор ног од но са ис ка за ног при де ви ма при пи јен и 
при љу бљен.26Ло ка ли за тор та да има зна че ње по сред не про стор не ло ка-
ли за ци је са обе леж јем по сред не про стор не уда ље но сти ти па прок си-
мал ност (не по сред на бли зи на) (ПИПЕР и др. 2005: 216).
Фа брис оста не по ми чан и не ди шу ћи; ста јао је при пи јен уз огром не ре шет ке 
сво га про зо ра.

• При де ви ти па фун ди ран, за сно ван27 до би ја ју до пу ну у ло ка ти ву са пред-
ло зи ма НАи у са зна че њем не по сред не про стор не ло ка ли за ци је. 
Ко нач но ми шље ње ис тра жне ко ми си је ће би ти за сно ва но на при хва ће ним 
на уч ним прин ци пи ма.
… са ста вље на је од три бло ка чи ји су те ме љи са мо стал ни, али спо је ни гре да-
ма, и, ка ко се то ка же, фун ди ра ни у сло ју ле са …

• До пу на у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од и при мар ним обе леж јем 
абла тив но сти уз при де ве ти па да лек, не раз дво јан, не рас ки див, уда љен 
и сл. има зна че ње уда ља ва ња, одва ја ња или из два ја ња у фи зич ком или 
у пси хич ком, емо тив ном сми слу. По пра ви лу оба уче сни ка у ре ла ци ји 
има ју обе леж је жи во(-), ме ђу тим, ако се не ка осо ба при де ви ма оту ђен 
и сло бо дан до во ди у ову вр сту од но са са дру гим пој мом, он да он мо же 
има ти и обе леж је жи во(+) и обе леж је жи во(-). 
Уко ли ко је бул бус 2 цм уда љен од ру ба по ља до би је 10-20 Р. (https://bo oks.
go o gle.rs /)
… под вла чи ра за ра ју ће ефек те осман ске оку па ци је Угар ске, сма тра ју ћи их 
не раз дво ји вим од тур ског осва ја ња уоп ште.
… мо дер ни чо век оту ђен од дру штва и сво је пра ве при ро де… (https://bo oks.
go o gle.rs /)
Ра ни је је он био оту ђен од Бо га,… (https://bo oks.go o gle.rs /)

2.4. НОсИлАцдРушТвЕНОГИлИНЕКОГдРуГОГТИПАОдНОсА.При дев ским лек-
се ма ма ти па бли зак, ин ти ман, ком пле мен та ран, не раз дво јан, не спо јив, мо же 
би ти ис ка зан не по сред ни со ци ја тив ни од нос28 ти па парт нер ства ко ји је у 
за ви сно сти од лек сич ке се ман ти ке при де ва од ре ђен пре ма ква ли те ту или пак 
ин тен зи те ту. 

26 Овај од нос ус по ста вља се из ме ђу пој мо ва са обе леж јем жи во(-). Уко ли ко уче сни ци у 
ре ла ци ји има ју озна ку жи во(+), оства ру је се уза јам ни, ре ци проч ни од нос, те до пу на при па да 
ло ка ли за то ру су бје кат ског ти па.

27 Ови при де ви за јед но са сво јим до пу на ма мо гу обра зо ва ти про стор не ме та фо ре са 
зна че њем „на ла зи ти се на до бро по ста вље ном те ме љу или осно ви”.

28 О зна че њу со ци ја тив но сти ви де ти у: ИвИћ 1954: 164–194; ПИПЕР и др. 2005: 264–271; ПИПЕР 
и др. 2005: 701–706.
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•	Ка ко де но ти ра на си ту а ци ја под ра зу ме ва рав но пра ван од нос пар ти ци па-
на та са обе леж јем жи во(+/-) и при су ство обе леж ја ре ци проч но сти, као 
про то пи пич ни об лик до пу не по ја вљу је се ин стру мен тал са пред ло гом сА. 
Је дан све док, ко ји је не ка да био бли зак са осу ђе ни ма, из ја вио је то ком су ђе ња...
И док је рас пра ва о то ме да ли су ове пре вен тив не ме ре ин ком па ти бил не са 
ме ђу на род ним ди пло мат ским пра вом још увек у то ку,...

•	До пу на мо же би ти и у об ли ку сло бод ног да ти ва (уз при де ве ти па бли зак, 
ком па ти би лан, ко ре ла ти ван, са од но сан), али у том слу ча ју при мар но 
по ста је обе леж је ста тич ке ди рек тив но сти ко је не укљу чу је обе леж је 
ре ци проч но сти. Овај об лик до пу не под ра зу ме ва да се дру ги уче сник у 
ре ла ци ји вред ну је као „хи је рар хиј ски ви ши“, над ре ђен у не ком сми слу. 
Ипак, ре ци проч ност мо же би ти при сут на, али то за ви си пр вен стве но од 
праг ма тич ког кон тек ста,29 док је код при де ва ти па са од но сан то усло вље-
но лек сич ком се ман ти ком при де ва. 
... у то вре ме још био бли зак са ге не ра лом Џун ков ским, ко ји је пак био још увек 
бли зак тај ној по ли ци ји...
… под усло вом да се из гра ди са вре ме на ин фра струк ту ра и по слов ни ам би јент 
ком па ти би лан европ ским стан дар ди ма…
Лик, као та кав, са од но сан је пр во ли ку и њи ме се све ти. (https://po sla ni ca.we ebly.
co m/iko ne.html)

•	Аку за тив са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАмо же се по ја ви ти као 
ал тер на тив на фор ма да ти ву бу ду ћи да обе струк ту ре има ју обе леж је 
ди рек тив но сти. 
Што се ти че при зна ња ко је је и сам по нео, ка же да је то не што ве ли ко и не у по-
ре ди во у од но су на сва до са да шња по је ди нач на и клуп ска при зна ња, по себ но 
за не ко га ко ме спорт зна чи жи вот.

2.4.1. При де ви ма ис ка зан дру штве ни по ло жај или не ки со ци јал но-пси-
хо ло шки од нос ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње хи је рар хи за ци је уче сни ка ти па 
над ре ђе ност/под ре ђе ност, од ре ђу је пер спек ти ви за ци ју ре че ни це у ко јој пар-
ти ци пан ти за у зи ма ју по зи ци ју су бјек та и до пу не пре ди ка ту. До пу на има 
при мар но зна че ње ло ка ли за то ра, од но сно у овом кон тек сту, зна че ње дру гог 
но си о ца со ци јал ног од но са, али сâм ме ђу соб ни од нос уче сни ка (над ре ђе ни/
под ре ђе ни) за ви си пр вен стве но од лек сич ке се ман ти ке при де ва. При мар но 
се ман тич ко обе леж је је сте усме ре ност/ди рек тив ност, те је оту да дру ги 
пар ти ци пант ис ка зан па де жним фор ма ма ко је то обе леж је има ју, при че му 
оба уче сни ка мо ра ју има ти или обе леж је жи во(+) или жи во(-). 

• До пу на у об ли ку сло бод ног да ти ва уз при де ве ти па над ре ђен, под ло жан, 
под ре ђен.
Два чи нов ни ка ну жно ис хо де из тре ћег ко ји им је над ре ђен, и сто је с ње го ве 
ле ве и де сне стра не. 

29 У при ме ри ма ко ји сле де праг ма тич ки кон текст ука зу је на уза јам ност од но са бли ско сти: 
Док те гле да осе тиш да ти је бли ска а и да си ти њој бли зак; Био сам у Бу хен вал ду, и слу шао 
Че хе ко је сам упо знао у иле гал ној ор га ни за ци ји по кре та от по ра. Је дан од њих, Јир жи Зак, био ми 
је ве о ма бли зак. 
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… пло ве ће ди за ли це и оста ла пло ви ла код ко јих је пло вид ба под ре ђе на њи хо вој 
глав ној функ ци ји…

• До пу на у об ли ку аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАуз при-
де ве ти па над мо ћан, су пер и о ран, ин фе ри о ран.
Ерић је са мо у по чет ном се ту би ла ин фе ри ор на у од но су на аме рич ку вр шња
ки њу, да би у на став ку ме ча пре о кре ну ла ре зул тат.

• До пу на у ин стру мен та лу са пред ло гом НАд уз при де ве ти па над мо ћан, 
су пер и о ран.
Ње го ва вој нич ка ге ни јал ност за сни ва ла се и на ши ро кој кул ту ри по че му је 
био су пер и о ран над дру гим вла да ри ма тог вре ме на.

2.5. НОсИлАцОсОБИНЕ. Пар ти ци пан ти ко ји се до во де у ре ла ци ју по мо ћу 
при де ва ти па ка рак те ри сти чан, спе ци фи чан, осо бен, свој ствен, не свој ствен, 
пред ста вља ју но си о ца осо би не, ко ји мо же би ти жи во би ће, кон крет ни пред-
мет, про цес или рад ња, и осо би ну схва ће ну као ка рак те ри стич ну по је ди ност 
чи јим се из два ја њем ка рак те ри ше но си лац осо би не. Рас по ред пар ти ци па на-
та, од но сно пер спек ти ви за ци ја ре че ни це мар ки ра на је лек сич ком се ман ти ком 
при де ва, та ко да се у по зи ци ји су бјек та на ла зи по да так о ка рак те ри стич ној 
по је ди но сти, док се до пу ном при де ва са обе леж јем об у хват но сти екс пли-
ци ра по да так о но си о цу осо би не. 

• Про то ти пич ни об лик до пу не са зна че њем но си о ца осо би не је сте аку за тив 
са пред ло гом ЗА. Ме ђу тим, при де ви ти па свој ствен, осо бен, не свој ствен, 
као ал тер на тив ни об лик до пу не мо гу до би ти и сло бод ни да тив уко ли ко 
је при мар но обе леж је усме ре ност, од но сно ди рек тив ност.
У је зи ку је оте ло тво ре на пред ста ва све та спе ци фич на за на род ко ји се слу жи 
од ре ђе ним је зи ком. 
… лич но сма трам да по чет ке ен гле ске ин ду стриј ске ре во лу ци је по др жа ва раст 
осо бен за Ста ри по ре дак.
… ге га ју ћи се и љу ља ју ћи се, из во дио је оне на ро чи те по кре те ко ји су свој стве-
ни ње го вом ро ду. 

3. До пу не екс пли ка тив ног ти па
3.1. РАдњАМОдИфИКОвАНАуПРАвНИМПРИдЕвОМ.У ве ли ком бро ју слу ча је ва 

при дев ске лек се ме има ју функ ци ју ква ли фи ка то ра ре че нич ног са др жа ја иска-
за ног до пу ном у ви ду кла у зе или пак но ми на ли зо ва не струк ту ре. Иа ко је на ша 
па жња усме ре на пр вен стве но ка син так сич ким и се ман тич ким ка рак те ри стика-
ма до пу на, кла си фи ка ци ју до пу на из вр ши ће мо пре ма се ман тич ким ка рак те-
ри сти ка ма при де ва, од но сно пре ма на чи ну на ко ји ква ли фи ку ју да ти са др жај. 

3.1.1. дОПуНЕПРИдЕвИМАсАЗНАчЕњЕМдЕОНТИчКЕМОдАлНОсТИ.30 До пу ном 
се екс пли ци ра рад ња ко ју је не ка осо ба или не ке осо бе оба ве зна да из вр ши. 
Са ма рад ња је схва ће на као ма ње или ви ше оба ве зу ју ћа, што је усло вље но 
сте пе ном спо ља шње при ну де. 

30 О ка те го ри ји мо дал но сти ви де ти у: ПИПЕР и др. 2005: 637–649; ZvekIćdušanovIć 2011; 
2019; КИш 2017; 2018; 2019. 
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У са вре ме ном срп ском је зи ку не ко ли ко је при де ва ко ји ма се на овај на чин 
ква ли фи ку је си ту а ци ја, од но сно рад ња, ис ка за на до пун ском кла у зом, инфи-
ни ти вом (ду жан,31 оба ве зан, по зван, упу ћен) или пак де вер ба тив ном имени-
цом у аку за ти ву са пред ло зи ма НА (уз при де ве оба ве зан и упу ћен). 

По при је му пред ло га за из вр ше ње од лу ке ко јом је из вр шни ду жник оба ве зан 
на ис пу ње ње не нов ча не оба ве зе.

3.1.2. дОПуНЕПРИдЕвИМАсАЗНАчЕњЕМОПТАТИвНЕМОдАлНОсТИ.Овај тип 
мо дал не ква ли фи ка ци је упу ћу је на по сто ја ње или не по сто ја ње же ље, во ље 
да се из вр ши не ка рад ња. 

• Нај че шћи об лик до пу не је сте кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом ЗА 
уз при де ве ти па оран, за ин те ре со ван, не во љан, опре де љен, од но сно са 
пред ло гом НА уз при де ве ти па не спре ман, при пра ван, го тов, спре ман.32

Де нис Ше фик та ко ђе ни је био оран за при чу.
Пе тар је знао да је то по у здан знак да се у Гри го ри ју ку ва и да је го тов на сва ку 
лу дост.

• Гру па при де ва са зна че њем оп та тив не мо дал но сти (же љан, жу дан, гла
дан, же дан, не за сит, сит) би ва до пу ње на де вер ба тив ном име ни цом у 
ге ни ти ву или пак пра вом име ни цом у ге ни ти ву у зна че њу објек та жеље 
са обе леж јем пар ти тив но сти.
Увек су жељ ни раз го во ра о тој те ми.
А та кви ће љу ди – на ста вих ја – као и они у оли гар хи ји би ти жељ ни нов ца. 
Ђа ци су би ли жељ ни сво га учи те ља сва ко га да на.

• Ка да је у од но су при де ва и ком пле мен та при сут но обе леж је абла тив но
сти, до пу на је ре а ли зу је у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од.
Мој тим и ја смо уз др жа ни од би ло ка квих из ја ва ова кве вр сте.

• На су прот то ме, при де ви склон и не склон у свом се ман тич ком са др жа ју 
има ју обе леж је ди рек тив но сти, те сто га ве зу ју до пу не у фор ми сло бод-
ног да ти ва.33 

31 При дев ду жан пре ма основ ном зна че њу при па да кла си при де ва са зна че њем де он тич ке 
мо дал но сти (1. а. ко ји има ду жност, оба ве зу, б. ко ји је при мо ран, при ну ђен, оба ве зан [наведе-
но пре ма Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976)]) и та да ре ги ра до пун ску 
кла у зу или ин фи ни тив. У свом дру гом зна че њу (2. ко ји има ду га, ко ји је оба ве зан пла ти ти, 
вра ти ти дуг) овај при дев је у се ман тич кој и де ри ва ци о ној ве зи са гла го лом ду го ва ти, при том 
и гла гол и при дев има ју исти рек циј ски по тен ци јал – уз се бе ве зу ју две об је кат ске до пу не, 
ин ди рект ни обје кат у да ти ву и ди рект ни обје кат у аку за ти ву (б и о  с а м  д у  ж а н  / д у  г у  ј е м 
не ко ме не што). До пу на у аку за ти ву са мо је им пли ци ра на ако се ра ди о нов цу, или се, уко ли ко 
је у пи та њу не ка вр ста оба ве зе, екс пли ци ра сен тен ци јал ном фор мом, од но сно но ми на ли зо ва-
ном струк ту ром: Остао сам му ду жан за не ка га ле бо ва ја ја; Ко је ко ме ду жан из ви ње ње / да се 
из ви ни? (https://www.ne delj nik.rs ).

32 Уз при де ве не спре ман, при пра ван, спре ман ве зу ју се обе пред ло шке кон струк ци је. 
33 У кор пу су су уо че ни при ме ри до пу не у фор ми да ти ва са пред ло гом КА ко је се мо гу 

од ре ди ти као суп стан дард не: ... у Ср би ји до са да ни је ра ђе но ис тра жи ва ње о то ме ко ли ко су 
љу ди ко ји зло ста вља ју жи во ти ње скло ни ка зло ста вља њу љу ди. Мо гу ће је да се пред лог по-
ја вљу је по ана ло ги ји са фор мом до пу не де а дјек тив них име ни ца скло ност и не скло ност: 
Пи тао се да ли је Ти бин га ње го ва скло ност ка ра си па њу бо гат ства не ка ко ува ли ла у не во љу. 
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На дру гој стра ни, не склон во ђе њу по ли ти ке он ни је мо гао по ли тич ки осми сли-
ти про грам свог по кре та.
... у Ср би ји до са да ни је ра ђе но ис тра жи ва ње о то ме ко ли ко су љу ди ко ји зло-
ста вља ју жи во ти ње скло ни ка зло ста вља њу љу ди.

3.2. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНОсИОцАКОРИсТИИшТЕТЕ.При де ви ти па ко ри
стан, до бар, здрав, ко бан, лош, по гу бан, ште тан, не у го дан, ко ји ма се не ком 
пред мет ном или ап стракт ном са др жа ју при пи су је осо би на ти па „ути ца ти 
(не)по вољ но на не ко га или не што” као до пу ну мо гу до би ти кон струк ци је 
аку за ти ва са пред ло зи ма ЗА и ПО ко ји ма се ис ка зу је но си лац ко ри сти, бе не фи-
ци јент, и но си лац ште те, ин ко мо дент, ко ји мо гу има ти обе леж је жи во(+/-). 
Иа ко су ове кон струк ци је си но ним не, пред лог ЗА че шће се сре ће ако се ра ди 
о бе не фи ци јент ној си ту а ци ји, пред лог ПО је, с дру ге стра не, фре квент ни ји у 
ин ко мо дент ној си ту а ци ји (ПИПЕР и др. 2005: 211). 

Бо ра вак на овој пла ни ни је за то ви ше стру ко ко ри стан за све бо ле сни ке, чак и 
за оне ко ји се при пре ма ју за опе ра ци ју.34 
… гло ба ли за ци ја не у ми тан свет ски про цес ко ји је сто га не са мо не за у ста вљив 
не го у крај њем ис хо ди шту и ко ри стан по жи те ље ове је ди не пла не те ко ја нам 
сто ји на рас по ла га њу. 
По зна то је да су га зи ра на пи ћа штет на по здра вље.

• Са мо по из у зет ку, као до пу на при де ву ко ри стан, по јам са зна че њем 
но си о ца ко ри сти ис ка зан је сло бод ним да ти вом.
Од у стао је од свог ро ма неск ног пр вен ца и ре шио да јед ном у жи во ту бу де 
прак ти чан, од но сно ко ри стан се би и сво јој по ро ди ци. 

3.3.дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНАМЕНЕ.Као по се бан се ман тич ки под тип из два-
ја мо до пу не са зна че њем на ме не.35 Но си лац осо би не ис ка за не при де вом је сте 
не ки пред мет ни или ап стракт ни по јам36 чи је се осо би не вред ну ју по зи тив но 
или не га тив но што га чи ни по дог ним за од ре ђе ну на ме ну, од но сно упо тре бу 
у не кој си ту а ци ји, до ме ну жи во та, ак ци ји екс пли ци ра ној до пу ном при де ва. 
До пун ска кон струк ци ја им пли ци ра ре че нич ни са др жај, те се по пра ви лу 
гра ди од но ми на ли зо ва них струк ту ра или пра вих име ни ца са обе леж јем 
жи во(+/-) упо тре бље них као кон ден за то ри ре че нич ног са др жа ја. 

• Про то ти пич на фор ма до пу не овог ти па је сте кон струк ци ја аку за ти ва 
са пред ло гом ЗА ко ја се ве зу је уз при де ве као што су: аде ква тан, зго дан, 
по го дан, по тре бан, при кла дан, за хва лан, лош, не зго дан и сл.
Књи га се за вр ша ва још јед ним кли ше ом згод ним за под смех. 

34 Уко ли ко до пу на при де ви ма ти па до бар, ко ри стан и сл. им пли ци ра ре че нич ни са др жај, 
он да је до пу ном ис ка за на на ме на пој ма но си о ца осо би не са озна ком жи во(-): Ру зма рин је вео ма 
ко ри стан за по бољ ша ње ви да [→ Ру зма рин је ве о ма ко ри стан да се љу ди ма по бољ ша вид].

35 О зна че њу на ме не ви де ти у: сТЕвАНОвИћ 1961; КОвАчЕвИћ 1989; 1992; АРсЕНИјЕвИћ 2003; 
ПИПЕР и др. 2005.

36 Уко ли ко но си лац осо би не има обе леж је жи во(+), зна че ње ис ка за и са ме до пу не се ме ња, 
те та да го во ри мо о ин тен ци о нал ном зна че њу – не ка осо ба се оце њу је као по год на или не по год-
на пре ма сво јим осо би на ма за оства ре ње од ре ђе ног ци ља или на ме ре: Пе ра је по го дан за рад у 
сме на ма; Швај ца рац је сма трао да овај чо век ни ка ко ни је по го дан за ме не [→ овај чо век ни је 
по го дан да ја са ра ђу јем са њим].
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Пред ста ви ли смо „ла ган” при ступ ло ка ли за ци ји ко ји је по го дан за ма ле је зи ке 
[≈ при ступ је по го дан да га при ме ни мо на ма ле језике].
Ми сли су му или не су ви сле или не при клад не за де цу и омла ди ну. [≈ ми сли су 
му не при клад не да их чу ју де ца и омладина]37

• При де ви ти па не при ли чан, по го дан, при кла дан, при ме рен као ал тер на-
тив ни об лик до пу не са зна че њем на ме не мо гу до би ти и сло бод ни да тив 
по ред аку за ти ва са пред ло гом ЗА. 
... на ви кли смо да по ро дич но зи му је мо у не ком од та мо шњих ски цен та ра који 
су ве о ма ор га ни зо ва ни и при клад ни на шем бу џе ту.

• Као до пу на при де ву де ло тво ран мо же се по ја ви ти кон струк ци ја ге ни-
ти ва име ни це са обе леж јем жи во(+) и пред ло гом КОд ко ја је се ман тич ки 
екви ва лент на аку за тив ној кон струк ци ји са зна че њем на ме не.
Ди у ре ти ци су по себ но де ло твор ни код ср ча них бо ле сни ка [за ср ча не бо ле си ке 
/ да их узи ма ју ср ча ни болесници] јер код њих убла жа ва ју по ја ву оте клих згло-
бо ва и за ди ха но сти. 
3.4. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНАчИНАвРшЕњАРАдњЕИлИКвАНТИфИКАцИјЕРАдњЕ.

Од ре ђе ни при де ви ко ји ма се не ком пред мет ном или ап стракт ном пој му при-
пи су је осо би на екви ва лент на гла гол ској рад њи мо гу ре ги ра ти до пу не ко ји ма 
се кон кре ти зу ју се ман тич ки са др жа ји у ве зи са окол но сти ма под ко ји ма се 
им пли ци ра на рад ња вр ши. Та ко се екс пли ци ра на чин вр ше ња рад ње ис ка за-
не при де ви ма ти па де љив, не ра ста вљив, сред ство ти па омо гу ћи вач уз при дев 
де љив, или се им пли ци ра на рад ња ис ка за на при де ви ма не сво дљив и сво дљив 
кван ти фи ку је у сми слу ли ми та тив но сти,38 огра ни ча ва ња на не ку ме ру.

• Основ ни об лик до пу не је сте аку за тив са пред ло гом НА.
Ево и јед ног леп шег при ме ра ко ји го во ри о то ме ко ли ко је је зик не сво дљив на 
јед но зна че ње и јед ну по ру ку.

• При дев при мен љив као до пу ну до би ја и аку за тив са пред ло гом ЗА. 
Да ли да нас по сто ји са мо је дан, уни вер зал ни мо дел де мо кра ти је при мен љив 
за сва дру штва…

• Уко ли ко је при дев де љив део пој мов но-тер ми но ло шког апа ра та ма те ма-
тич ког дис кур са, као до пу ну до би ја ин стру мен тал са пред ло гом сА или 
сло бод ни ин стру мен тал ако је до пу на име ни ца број са од го ва ра ју ћим 
кван ти фи ка то ром. 
Број је де љив са де вет ако је збир ње го вих ци фа ра де љив са де вет. 
Је дан цео број де љив је дру гим це лим бро јем ако је оста так тог де ље ња јед нак 
ну ли.
3.5. ЗНАчЕњЕКвАНТИфИКАцИјЕ.При де ви да ре жљив, шкрт, штур тек упо-

тре бље ни за јед но са до пу на ма до би ја ју се ман тич ку уло гу кван ти фи ка то ра 

37 Уко ли ко је до пу ном ис ка зан по јам са обе леж јем жи во(+), мо же до ћи до ин тер фе рен-
ци је са зна че њем но си лац ко ри сти или ште те. Ме ђу тим, због мо гућ но сти ре кон струк ције 
пре ди ка ци је ко ри сти ти, упо тре бља ва ти на од ре ђе ни на чин у се ман тич кој ба зи, по јам у 
функ ци ји до пу не схва та се као агенс им пли ци ра не рад ње, а као при мар но зна че ње до пу не 
ре а ли зу је се зна че ње на ме не.

38 Ви де ти: ПИПЕР и др. 2005: 229.
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мно го и ма ло рад ње ис ка за не до пу ном у об ли ку ло ка ти ва са пред ло зи ма у 
и НА. 

… био је на ро чи то да ре жљив у по ма га њу и по ди за њу но вих цр ка ва у Ср би ји и 
у Све тој Го ри. [много је по ма гао и по ди зао но ве цркве]
 Сва ка ко ће се тај џен тлмен, та ко шкрт у ко ра ча њу, за у ста ви ти он де. [који мало 
корача]
По што су мод ни знал ци при лич но шкр ти на са ве ти ма ко ји се од но се на бо је 
и де зе не, ту мо же те пу сти ти ма шти на во љу. [модни знал ци ма ло са ве ту ју / 
да ју савете]
… остао је при лич но штур на ре чи ма. [наставио је ма ло да говори]

4. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМсИТуАцИОНОГОКвИРА.До пу на ма овог ти па кон кре-
ти зу је се вре мен ско-си ту а ци о ни оквир, до мен жи во та у ко јем се оства ру је, 
ис по ља ва при де вом ис ка за на осо би на пој ма у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та. 
У по зи ци ји до пу не по пра ви лу је де вер ба тив на име ни ца или пра ва име ни ца 
ко ја у да том кон тек сту им пли ци ра пре ди ка ци ју. У за ви сно сти од лек сич ке се-
ман ти ке при де ва но си лац осо би не мо же има ти обе леж је жи во(+) или жи во(-).

• До пу не у ло ка ти ву: 
До пу на у об ли ку ло ка ти ва са пред ло гом У уз при де ве ти па де ло тво ран, 

ефи ка сан, ис ку сан, ис тра јан, ко мо тан, по сто јан, уме рен, успе шан, не до сле
дан, по де сан, мо же се од ре ди ти као при мар на фор ма у функ ци ји екс пли ка ције 
вре мен ско-си ту а ци о ног окви ра у ко ји се сме шта, од но сно у ко јем се ис по-
ља ва осо би на но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+) или жи во(-).39

Ја још ни сам ви део да је не ко та ко уме рен у лич ним прох те ви ма...
Да и не го во ри мо о то ме да су Ах ти са ри и Ро ан не до след ни у сво јој ло ги ци 
ко лек тив не кри ви це. 
За сад је по твр ђе но да је кок тел три ами но ки се ли не де ло тво ран у про ду же њу 
жи во та ми ше ва.

• До пу не у ге ни ти ву:
Кон струк ци је са пред ло зи ма и пред ло шким из ра зи ма уПОГлЕду / НА

ПОљу; но си лац осо би не има обе леж је жи во(+).
Очи то сам ових да на, иа ко нео д лу чан у по гле ду од ла ска на од мор, у се би на пра-
вио спи сак оног што је нео п ход но.
Фе ми нист ки ње ак тив не на по љу ан тро по ло ги је та ко ђе су се ба ви ле пи та њем 
ма три јар ха та. 

Кон струк ци је са пред ло зи ма ПРОТИв40 уз при дев ефи ка сан и КОд уз при-
дев успе шан, за мен љи ве су кон струк ци јом ло ка ти ва са пред ло гом у као 

39 Кон струк ци је ге ни ти ва бло ки ра ног раз ли чи тим пред ло зи ма са овим зна че њем пре ма 
сво јим син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма екви ва лент не су овој ло ка тив ној кон-
струк ци ји. Оста ли об ли ци до пу на мар ки ра ни су до дат ним се ман тич ким обе леж ји ма: до пу не 
у да ти ву и аку за ти ву има ју обе леж је усме ре но сти, док је код ин стру мен та ла са пред ло гом сА 
при сут но обе леж је со ци ја тив но сти.

40 При мар но зна че ње ге ни тив не кон струк ци је са пред ло гом ПРОТИв је сте зна че ње опо
зи тив но сти (ПИПЕР и др. 2005: 175). Ка да се ова кон струк ци ја по ја ви као до пу на при де ву ефи
ка сан, она кон ден зу је кла у зу са им пли ци ра ним гла гол ским пре ди ка том са зна че њем су прот-
ста вља ња, а при том је при дев исто вре ме но ори јен ти сан и ка су бјек ту и ка им пли ци ра ном 
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про то ти пич ним об ли ком до пу на овог се ман тич ког ти па; но си лац осо би не 
има обе леж је жи во(-). 

ХРТ те ра пи ја мо же да бу де ве о ма ефи ка сна про тив не ких симп то ма ме но па у зе.
...ау то ге ни тре нинг је успе шан код кар ди о ва ску лар них и га стро ин те сти нал них 
про бле ма. [успешан у ле че њу кар ди о ва ску лар них и га стро ин те сти нал них про-
блема].

Сло бод ни ге ни тив са обе леж јем пар ти тив но сти има функ ци ју до пу не 
при де ви ма вре дан, до сто јан, не до сто јан. До пу ном се екс пли ци ра си ту а ци ја, 
у ко јој се уло га но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+/-) оце њу је као (не)зна-
чај на или (не)ва жна.

Ма ко ли ко Урас био вре дан пре зи ра, он је ипак пред ста вљао дру ги свет...
Ди вље ња вре дан про на ла зак, ако би се упо тре био за скре та ње реч них то ко ва... 

• До пу не у да ти ву:
Сло бод ни да тив уз при де ве ви чан, до ра стао ка да но си лац осо би не има 

обе леж је ани мат но сти, а до пу ном се екс пли ци ра си ту а ци ја, ак тив ност за коју 
не ка осо ба има аде кват не осо би не, од но сно спо соб но сти.

Де ца су вр ло вич на сле де ћој ве жби:...
... до би ла јед ну по ште ну, хра бру, ум ну же ну ве ли ког ср ца, ко ја не при па да ни-
јед ној стран ци и ко ја је до ра сла свим нај од го вор ни јим и нај те жим за да ци ма.

• До пу не у аку за ти ву:
Кон струк ци ја са пред ло гом ЗАмо же се по ја ви ти као до пу на при де ви ма 

ти па ком пе тен тан, ме ро да ван, не до ра стао, спо со бан, ка дар, та лен то ван, 
ва жан, за слу жан, зна ча јан, би тан, од го во ран, ка да се њи ма вред ну је спо-
соб ност но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+), или се пак про це њу је уло га, 
сте пен ва жно сти и ути цај но си о ца осо би не, ко ји ово га пу та мо же има ти 
обе леж је жи во(+/-). Са мом до пу ном екс пли ци ра се си ту а ци ја, ак тив ност у 
ко јој се (не)ис по ља ва ју на ве де не ка рак те ри сти ке. 

Он је био ви ше не го сна жан и спо со бан за из ван ред не под ви ге сна ге.
И он да си схва ти ла да си та лен то ва на за плес?
...је ди ни је наш на уч ник ме ђу ве ли ка ни ма за слу жним за раз вој ра чу нар ства 
у све ту... 
Ста бљи ке тр ске су за слу жне за уште де то пло те и очу ва ну хла до ви ну.

Кон струк ци ја са пред ло гом НАуз при де ве ти па при мен љив, не при мен љив 
има функ ци ју екс пли ка ци је вре мен ско-си ту а ци о ног окви ра у ко јем се ис по-
ља ва осо би на пој ма са обе леж јем жи во(-), а ко ји се оце њу је као (не)ко ри сно 
сред ство у име но ва ној си ту а ци ји.

Се ти мо се да нас ове про роч ке ана ли зе Грам ши ја из три де се тих го ди на, са свим 
при мен љи ве на срп ску, али и ре ги о нал ну ак ту ел ну кри зу.
Слу чај по де ље не Не мач ке не при мен љив је на Ср би ју и Ко смет.

• До пу не у ин стру мен та лу:

пре ди ка ту: [→ ХРТ те ра пи ја је вр ло е ф и  к а  с н а  кад се бо ри про тив не ких сим п то ма ме но
па у зе / ХРТ те ра пи ја се вр ло е ф и  к а  с н о  бо ри про тив не ких сим по то ма менопаузе].
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До пу на овог се ман тич ког ти па уз при де ве ти па до бар, вешт, уко ли ко 
но си лац осо би не има обе леж је жи во(+) мо же би ти ис ка за на име ни цом у 
ин стру мен та лу са пред ло гом сА.

Бо га та кли јен те ла од Ден ве ра до Је ру са ли ма, на о ру жа на озбиљ ним нов цем и 
ве шта са ка ра ти ма, од јед ном ви ше ни је си гур на да ли да се ше пу ри сво јим 
ди ја ман ти ма!

5. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМуЗРОКА.Ка у зал ни од нос укљу чу је по сто ја ње нај-
ма ње три еле мен та: две си ту а ци је, јед не узроч не (она је за пра во по ла зна, 
ис хо ди шна) и дру ге по сле дич не (она је крај ња), и јед но смер ног аген тив ног, 
узроч но-по сле дич ног од но са из ме ђу њих (ПИПЕР и др. 2005: 788). Узроч на 
си ту а ци ја сво јим де ло ва њем дру гу си ту а ци ју ства ра, ме ња или уки да. Ка да 
се по сма тра ју до пу не при де ва са зна че њем узро ка рас по ред ових еле ме на та по 
пра ви лу под ра зу ме ва да се у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та ре че ни це на ла зи 
по да так о, услов но ре че но, по сле ди ци, сам од нос ус по ста вља се при де ви ма 
од го ва ра ју ће се ман ти ке у по зи ци ји лек сич ког де ла пре ди ка та, док се по да так 
о ка у за то ру сме шта у по зи ци ју до пу не пре ди ка та, од но сно при де ва у ње го-
вом са ста ву. Си ту а ци ја ко ја на ста је као по сле дич на по пра ви лу је сте не ки 
фи зи о ло шки или пси хо ло шки про цес ко ји на ста је де ло ва њем ка у за то ра на 
не ку осо бу или осо бе. Но си лац или до жи вља вач на ста лог пси хо фи зи о ло шког 
про це са са обе леж јем жи во(+) је сте за пра во „по сле ди ца” де ло ва ња ка у за то-
ра, те се сме шта у по зи ци ју су бјек та ре че ни це. С дру ге стра не, се ман тич ке 
ка рак те ри сти ке до пу на са ка у зал ним зна че њем за ви се умно го ме од при ро де 
пој мо ва ко ји ту уло гу има ју и од на чи на на ко ји де лу ју на не ки по јам, те се 
с об зи ром на те окол но сти уо ча ва ју кон струк ци је са зна че њем узро ка ти па 
ефек тор или са зна че њем ин ди рект ног узро ка.41 

Узрок ти па ефек тор мо же би ти ре фе рент са озна ком жи во(+) или пак 
че шће са озна ком жи во(-) ко ји сво јом при ро дом или по ја вом иза зи ва спон та ну 
ре ак ци ју, без во ље и све сне кон тро ле од стра не но си о ца пси хо фи зи о ло шког 
про це са. 

• До пу на у фор ми ге ни ти ва са пред ло гом Одуз при де ве ти па из мо жден, 
из ну рен, за ви сан, не за ви сан нај че шћи је об лик до пу не са зна че њем ефек-
то ра.

41 Ди рект ни или ак тив ни узрок има мо у си ту а ци ји ка да узроч не кон струк ци је са др же 
по јам ко ји је ак тив ни про у зро ко вач, од но сно сво јом по ја вом или при ро дом иза зи ва вр ше ње 
рад ње, или да је под стре ка за вр ше ње те рад ње, а ин ди рект ни или па сив ни ка да се да ти по јам 
схва ти као не што што са мо ин ди рект но има ве зе са иза зи ва њем не ке рад ње, у том сми слу да 
се по ја вљу је као пр ва, по чет на по ја ва у ни зу зби ва ња ко ја су до ве ла до вр ше ња да те рад ње. У 
за ви сно сти од при ро де и на чи на на ко ји де лу је ак тив ни про у зро ко вач, раз ли ку ју се два под-
ти па: по јам иза зи вач или ефек тор не ког ста ња ко ји сво јом при ро дом и сво јом по ја вом иза зи-
ва спон та ну ре ак ци ју и по јам под стре кач или сти му ла тор ко ји сво јим осо би на ма ути че на 
вољ ни мо ме нат, ко ји под сти че на вр ше ње рад ње (обич но се ра ди о уну тра шњим по бу да ма 
ко је до во де до ре а ли за ци је не ке ак ци је). На ве де ну ти по ло ги ју Мил ке Ивић (1954) тер ми но ло-
шким пре ци зи ра њем упот пу нио је Ми ло рад Ра до ва но вић, уво де ћи тер ми не ди рект ни узрок 
ти па ефек тор и сти му ла тор и ин ди рект ни узрок (radovanovIć 1977). О ка рак те ри сти ка ма узроч-
ног зна че ња и је зич ким сред стви ма ње го вог ис ка зи ва ња ви де ти у: ГОРТАНПРЕМК 1964; kova
čevIć 1988; buGarSkI 1999; АлАНОвИћ 2011.
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Већ су не ке жи во ти ње, из ну ре не од гла ди и же ђи, оста ле на пу ту.
Та да овај до ми нант ни „ти ра нин” по ка зу је ко ли ко је он у ства ри за ви сан од 
парт нер ке, ко ли ко је слаб, ко ли ко се ло ше осе ћа ка да га је на пу сти ла. 

• До пу на ма у об ли ку сло бод ног ин стру мен та ла и кон струк ци ја са пред-
ло зи ма ПРЕд, НАдуз при де ве ти па рав но ду шан, за до во љан, за не сен, за си
ћен, из му чен, за па њен, из ну рен, оп те ре ћен, па си о ни ран, та ко ђе се експли-
ци ра иза зи вач не ког пси хо фи зи о ло шког ста ња или рас по ло же ња.
Она ко блед, као из ну рен не ком бо ле шћу, Пе тар је пред њим ста јао и ту жно га 
по сма трао.
Ка да је био млад (и са да је) био је па си о ни ран екс трем ним спор то ви ма. 
Не ма тог умет ни ка ко ји оста је рав но ду шан пред жит ним по љи ма. 
Ка та ри на је по не кад оста ја ла за па ње на над сме ло шћу сво јих прет по став ки, 
на да ла се – или бо ја ла – да је оти шла пре да ле ко…

• При дев ови сан као до пу ну овог ти па ве зу је уз се бе кон струк ци ју ло ка-
ти ва са пред ло гом О.
Да, био сам ови сан о ко ка и ну. (https://ti me.rs /)

Ка у за тор, с дру ге стра не, мо же са мо ин ди рект но има ти ве зе са иза зи ва-
њем не ког пси хо фи зи о ло шког про це са, ста ња, рас пло же ња или пак си ту а ци је, 
те пред ста вља ти њи хов по вод, од но сно мо ти ва ци ју за њи хов на ста нак. 

• Та кав је слу чај са дво рек циј ским при де ви ма бла го да ран и за хва лан42 
чи ја је пр ва до пу на обје кат упу ћи ва ња, док дру га до пу на у аку за ти ву са 
пред ло гом ЗА или у ло ка ти ву са пред ло гом НА има зна че ње ин ди рект ног 
узро ка. 
Из ву као ми је жи ву гла ву и ја ћу му ве чи то би ти за хвал на за то.
У та квим при ли ка ма мој его се сма њу је до ве ли чи не пу жа, што не зна чи да 
им ни сам за хвал на на по зи ви ма.

Пер спек ти ви за ци ја ре че ни це у ко јој се ис ка зу је узроч но-по сле дич ни 
од нос мо же под ра зу ме ва ти и дру га чи ји рас по ред уче сни ка у су ту а ци ји. Уко-
ли ко се ка у зал ни од нос ис ка зу је при дев ским лек се ма ма ти па крив, од го во ран, 
са од го во ран, за слу жан, зна ча јан, ка у за тор са обе леж јем жи во(+) би ће сме штен 
у по зи ци ји су бјек та ре че ни це, док ће у функ ци ји до пу не имен ског пре ди ка та 
би ти кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом ЗА и зна че њем по сле ди це ак ци је 
или де ло ва ња пој ма у функ ци ји су бјек та ре че ни це. 

Лу гар се си гур но до се тио да је Ка ро био крив за смрт ло со ве жен ке.
Не вла ди не ор га ни за ци је су за слу жне за по бе ду опо зи ци је на сеп тем бар ским 
из бо ри ма.

6. ЗАКључАК. При де ви у са вре ме ном срп ском је зи ку ко ји зах те ва ју не ку 
вр сту кон кре ти за ци је и упот пу ња ва ња зна че ња ве зу ју уз се бе до пу не у пет 
основ них зна че ња, од но сно се ман тич ких функ ци ја. То мо гу би ти до пу не са 
зна че њем објек та, дру гог уче сни ка у ре ла ци ји, раз ли чи те до пу не екс пли ка
тив ног ти па, до пу не са зна че њем си ту а ци о ног окви ра и зна че њем узро ка. 

42 О кон струк ци ји ло ка ти ва са пред ло гом НА у функ ци ји до пу не гла го лу за хва ли ти се 
ви де ти у: batIStIć 1972: 40.
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У окви ру из дво је них се ман тич ких функ ци ја мо гу ће је раз ли ко ва ти под ти пове 
од ре ђе не при су ством ре ле вант них се ман тич ких обе леж ја као што су ани мат
ност, усме ре ност/ди рек тив ност, ре ци проч ност, абла тив ност, об у хват
ност, пар ти тив ност. Лек сич ка се ман ти ка при де ва, на ве де на се ман тич ка 
обе леж ја, али и праг ма тич ки кон текст у по је ди ним слу ча је ви ма, усло вља ва ју 
екс пли ка ци ју до пу на од ре ђе ног се ман тич ког ти па и мор фо син так сич ких ка-
рак те ри сти ка. Ана ли за је по ка за ла да до пу не мо гу има ти об лик сло бод ног 
ге ни ти ва, да ти ва и ин стру мен та ла, од но сно мо гу би ти у об ли ку пред ло шко-
-па де жних кон струк ци ја ге ни ти ва (са пред ло зи ма ПРОТИв, ПОРЕд, Од, КОд, 
сПРАМ, уПОГлЕду, НАПОљу), да ти ва (са пред ло гом ПРЕМА), аку за ти ва (са пред-
ло зи ма ЗА, НА, у, уЗ, уОдНОсуНА, ПО), ин стру мен та ла (са пред ло зи ма сА, увЕЗИ
сА, ПРЕд, НАд) и ло ка ти ва (са пред ло зи ма у, О,НА), а оно што је сва ка ко ве о ма 
ва жно је сте да је мо гу ће из дво ји ти про то ти пич не об ли ке до пу на за уо че не 
се ман тич ке ти по ве и под ти по ве до пу на. 
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SYNTAC TIC AND SE MAN TIC CHA RAC TE RI STICS  
OF ADJEC TI VE COM PLE MENTS

S u m  m a r y

The pa per pre sents the re sults of an analysis of se man tic and syntac tic cha rac te ri stics of adjec ti ve 
com ple ments in con tem po rary Ser bian. The main goal is to in di ca te the se man tic fun cti ons of the se 
com ple ments, which in vol ves in ve sti ga ting se man tic, syntac tic and prag ma tic pa ra me ters tha taf fect 
the cho i ce of com ple ments of a cer tain se man tic type and form. The analysis shows that it is pos si ble 
to sin gle out six ba sic se man tic fun cti ons of adjec ti ve com ple ments: com ple ments with the me a ning 
of an ob ject or anot her par ti ci pant in a re la tion, com ple ments for con cre ti zing the me a ning of the 
go ver ning adjec ti ve, com ple ments de no ting si tu a ti o nal fra me work, com ple ments de no ting pur po se 
and ca u se. Wit hin the se se man tic fun cti ons, subtypes are di stin gu is hed on the ba sis of the pre sen ce 
of re le vant se man tic fe a tu res such as ani ma tion, di rec ti o na lity, re ci pro city, abla ti vity, com pre hen
si ve ness, and par ti ti vity. In ad di tion to the se se man tic fe a tu res, it is shown that the le xi cal se man tics 
of adjec ti ves and, in so me ca ses, the prag ma tic con text al so in flu en ce com ple men ta tion and the form 
of adjec ti ve com ple ments.
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