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На да Ар се ни је вић

ПРЕД ЛО ШКИ АКУ ЗА ТИВ КАО ОБ ЈЕ КАТ СКА ДО ПУ НА*

Овим ис тра жи ва њем об у хва ће но је фор ми ра ње кор пу са, ти по ло ги ја, ана ли за и опис 
при ме ра с не пра вим објек том ко ји је у стан дард ном срп ском је зи ку за сту пљен пред ло-
шким аку за ти вом. Кла си фи ка ци ја за сно ва на на зна че њу управ ног гла го ла, ко ји ре ги ра 
ову имен ску фо му, по ка зу је да пред ло шки аку за тив има функ ци ју об је кат ске до пу не 
истих се ман тич ких кла са гла го ла као и бес пре дло шки аку за тив, гла го ла ак ци је, про це са 
и ре ла ци је, али са знат но ма њом мо гућ но шћу се ман тич ких суб спе ци фи ка ци ја.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, гла гол ска рек ци ја, не пра ви обје кат, ал тер на ци ја пред ло га.

This re se arch en com pas ses the for ming of a cor pus, typo logy, analysis and de scrip tion 
of exam ples with pre po si ti o nal ob jects which ap pe ar in stan dard Ser bian as pre po si ti o nal ac-
cu sa ti ves.Th e clas si fi ca tion is ba sed on the me a ning of the pre di ca te, which go verns this no-
mi nal form, sho wing that the pre po si ti o nal ac cu sa ti ve fun cti ons as an ob ject com ple ment of 
the sa me se man tic clas ses of verbs as the ac cu sa ti ve wit ho ut pre po si tion, verbs of ac tion, 
pro cess, and re la tion, but thus ha ving less pos si bi lity for se man tic sub-spe ci fi ca tion.

Key words: Ser bian lan gu a ge, ver bal rec tion, pre po si ti o nal ob ject, al ter na tion of pre po-
si ti ons.

1. Увод. Пред ло шком аку за ти ву, ко ји је био те ма ра ни је об ја вље не сту-
ди је (аРсениЈевић2003), вра ћа мо се ово га пу та ка ко би смо де таљ ни је про у-
чи ли онај ње гов сег мент ко јим се при кљу чу је оста лим рек циј ским до пу на ма 
у срп ском је зи ку, и то пр вен стве но до пу на ма об је кат ско га ти па. 

До са зна ња да је по треб но по но во ана ли зи ра ти не ке гла гол ске син таг ме 
с да тим пред ло шким об ли ком до шли смо при ли ком про у ча ва ња тран зи тив-
но сти и па де жа об је кат ског зна че ња (аРсениЈевић 2012), јер се та да по ка за ло 
да је нео п ход но ре ви ди ра ње не са мо спи ска до пун ских син таг ми с пред ло-
шким аку за ти вом већ да је у по не ком слу ча ју упит на и њи хо ва прет ход на 
ти по ло ги ја. Та ко ђе, ис ку ство сте че но у си стем ској об ра ди па де жа об је кат ског 
зна че ња уве ри ло нас је да се осо би не по је ди них па де жних об ли ка уо че не у 
од но су на се ман тич ке опо нен те дру га чи је фор ма ли за ци је лак ше са гле да ва-
ју. Та ко су уоч љи ви ја оп шта, си стем ски утвр ђе на обе леж ја ко ја ујед но има-
ју и ре стрик тив ну уло гу,1 па се на осно ву њих из ана ли зе мо гу ис кљу чи ти 
при ме ри ко ји не за до во ља ва ју да те кри те ри је. 

Због не у јед на че но сти ста во ва ни је дан струч ни из вор ни је мо гао би ти 
је ди ни по у здан осло нац за фор ми ра ње кор пу са при про у ча ва њу пред ло шког 

* Овај рад је на стао у окви ру ис тра жи ва ња спо ве де ног на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.

1 Све об је кат ске па де же ка рак те ри ше ком би на ци ја две ју мар ка ци ја чи ји спој на ста је 
укр шта њем ди рект но сти или ин ди рект но сти са јед ним од ових обе леж ја: об у хват ност, 
кон такт ност и упра вље ност (аРсениЈевић 2016).
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аку за ти ва у об је кат ској функ ци ји. Ако као по ла зи ште узме мо би ло ко ји гра-
ма тич ки при руч ник стан дард ног срп ског је зи ка, ви де ће мо да се о до пун ском 
зна че њу го во ри спо ра дич но, без си сте ма ти за ци је гла го ла ко ји ре ги ра ју пред-
ло шки аку за тив, чак и без по ми ња ња се ман тич ких гру па гла го ла чи ји је 
обје кат ова ко за сту пљен (стевановић1979:398‒438;станоЈчићи др.1989).

И та мо где је класификацијa при ме ра с овим пред ло шким об ли ком била 
за сно ва на на се ман тич ком кри те ри ју му (антонић2005:200‒237), ни је на пра-
вље на ја сна гра ни ца, на ро чи то, пре ма екс пли ка тив ном аку за ти ву, а уоч љи-
ва је ин тер фе рен ци ја и са дру гим ти по ви ма или дру га чи је се ман ти зо ва ним 
ком пле мен ти ма у овом па де жу. То зна чи да би без пре ци зни јег ода би ра 
кор пус био знат но ши ри од оног ко ји чи не објек ти за сту пље ни пред ло шким 
аку за ти вом. 

Ге не рал но, про блем пред ста вља из јед на ча ва ње објек та са до пу ном уоп-
ште, што оте жа ва иден ти фи ка ци ју об је кат ских син таг ми. У по је ди ним из во-
ри ма то је на ро чи то уоч љи во, јер се ови тер ми ни, обје кат и до пу на, ко ри сте 
го то во си но ни мич но (ПиПеР ‒ КлаЈн 2013: 369–370), па се сти че ути сак да се 
из ме ђу њих мо же ста ви ти знак јед на ко сти, ма да зна мо да по ред об је кат ских 
по сто је и при ло шке (адвер би јал не) до пу не (ПетРовић 1992; РУжић 2005: 497‒499). 

Та ко ђе, ме ђу при ме ри ма с об је кат ским зна че њем по не кад се мо гу на ћи и 
они у ко ји ма је уло га пред ло шког аку за ти ва фа кул та тив на, што је очи глед но, 
јер је у пи та њу на ме на, а уз то је да ти слу чај и ква ли фи ко ван као „обје кат наме-
не” а илу стро ван при ме ром ти па Би ра на ме штај за стан (антонић 2005: 204). 

Због све га то га нео п ход но је нај пре раз гра ни чи ти до пун ске од од ред-
бе них син таг ми, јер ко ле ба ње из ме ђу ових две ју ка те го ри ја из ве сно је и код 
еми нент них гра ма ти ча ра.2 По треб но је на да ље, пре ма се ман ти ци управ ног 
гла го ла, из дво ји ти са мо при ме ре об је кат ског аку за ти ва, оста вља ју ћи по стра ни 
оне у ко ји ма ова кон струк ци ја оба вља функ ци ју адвер би јал ног ком пле мен та.

Ди фе рен ци ја ци ју од ред бе них и до пун ских син таг ми нај лак ше је илу-
стро ва ти при ме ри ма у ко ји ма се ман ти ка са ме управ не лек се ме ре гу ли ше тип 
од но са с пред ло шким аку за ти вом. Због то га су илу стра ци је ра ди ода бра ни 
зна чењ ски бли ски гла го ли пу ца ти и га ђа ти, чи ја и ми ни мал на се ман тич ка 
раз ли ка има пре су дан ути цај на њи хов рек циј ски по тен ци јал. Гла гол пу ца-
ти сво јим зна че њем ве за ним за упо тре бу (нај че шће) оруж ја (РсЈ, 2007: 1098) 
оба ве зно укљу чу је са мо два пар ти ци пан та – вр ши о ца рад ње и сред ство, док 
че сто при су тан по јам „ме те”, за сту пљен пред ло шким аку за ти вом, ни је неоп-
 хо дан за ре а ли за ци ју ове ак ци је:

(1) Он пу ца из ва зду шне пу шке у ста ри ло нац / Он пу ца из ва зду шне пу шке. 

У од ре ђе ним ко му ни ка тив ним усло ви ма, на при мер, услед фо ку си ра ња 
не ког дру гог де та ља, до ла зи до ели ди ра ња пар ти ци пан та ин стру мен тал ног 
зна че ња, али без зна чај ни јих ре пер ку си ја. Ова кву им пли ка ци ју омо гу ћа ва 
ње го ва са др жа ност у се ман тич ком по тен ци ја лу управ ног гла го ла. На при-

2 На при мер, Сте ва но вић то и екс пли ци те из ра жа ва ко мен та ри шу ћи не ке при ме ре на 
сле де ћи на чин: „ [...] за ви си ка кву ће до пу ну, од но сно од ред бу (јер је то ов де ви ше од ред ба не го 
до пу на) има ти уза се гла гол сви ра ти” (1979: 416‒417) или „[...] у слу жби до пу не, ви ше до пу не 
не го од ред бе, гла го ла ко ји озна ча ва ју вр ше ње рад ње у огра ни че ном про сто ру [...]” (1979: 423).

НА ДА АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ



мер, уко ли ко се у пр ви план ис так ну окол но сти у ко ји ма се рад ња де ша ва 
(у по кре ту, мах ни то), де сна до пу на не мо ра ну жно би ти ис ка за на и на по-
вр шин ском пла ну:

(1а) Он во ли да пу ца у по кре ту [из ва зду шне пуш ке]. 
(1б) Он је по чео мах ни то да пу ца [из ва зду шне пуш ке]. 

Зна чај „ме те” у ре а ли за ци ји рад ње за сту пље не гла го лом га ђа ти3 не што 
је дру га чи ји.4 У овом слу ча ју она не ма са мо уло гу на ко му ни ка тив ном пла-
ну, за то што је об у хва ће на да том ак ци јом, ко ју без ње ни је мо гу ће оба ви ти:

(2) Он је из ва зду шне пу шке га ђао ме ту у цен тар; Он је ка ме ном га ђао су сед ни 
про зор. 

У од но су на по ме ну то зна че ње гла го ла пу ца ти гла гол га ђа ти је тро ва-
лен тан, а по јам „ме те” функ ци о ни ше као пра ви обје кат. Ње на им пли ка ци ја 
мо же би ти кон тек сту ал но усло вље на, јер јој је при су ство обез бе ђе но већ 
са мим гла го лом у чи јем је зна че њу са др жа на. Та ко ђе, уко ли ко го вор ник из 
не ког раз ло га же ли да јав ност упо зна са ло ка ли за ци јом за вр шет ка ова кве 
ак ци је, тај по да так мо же да на ве де у об ли ку пред ло шког аку за ти ва, као у 
при ме ру (2) (у цен тар), али он не спа да у оба ве зне кон сти ту ен те. 

У оба на ве де на слу ча ја при сут ни су и оба ве зни и фа кул та тив ни еле мен-
ти ме ђу ко ји ма по сто ји син так сич ка ди фе рен ци ја ци ја. При ме ри ја сно илу-
стру ју раз ли ку до пун ске и од ред бе не син таг ме с гла го лом пу ца ти и две ју 
до пун ских и од ред бе не син таг ме с гла го лом га ђа ти. 

Ме ђу тим, ди ле ма у ве зи са функ ци о нал но шћу пред ло шког аку за ти ва 
по ја вљу је се и у слу ча је ви ма у ко ји ма се не до во ди у пи та ње ком пле мен тар-
ност већ ти по ло ги ја та квог од но са. Као што по ка зу ју илу стра тив ни при ме ри 
у струч ној ли те ра ту ри, нај че шће се свим до пун ским син таг ма ма при пи су је 
об је кат ска уло га. Не спор но је да су пој мо ви об у хва ће ни се ман тич ким по тен-
ци ја лом управ них гла го ла до пу не, али је упит но да ли су то баш све објек ти, 
или је у пи та њу не ка дру га вр ста ком пле мен та. У том сми слу ве о ма је зна-
чај на кон ста та ци ја Вла ди сла ве Пе тро вић (2000: 444) да об је кат ска до пу на 
ути че на про ме ну са др жа ја гла гол ског зна че ња, док се адвер би јал ном кон-
кре ти зу је не ки од оп штих при ло шких па ра ме та ра – ме сто, вре ме, на чин. 

У ци љу лак шег уо ча ва ња ди стинк тив них обе леж ја на по ре до ће мо по-
сма тра ти два раз ли чи та до пун ска од но са. За то ће по слу жи ти при ме ри ко ји 
се у на шим струч ним из во ри ма обич но јед на ко тре ти ра ју, а де таљ ни ја ана-
ли за опо вр га ва њи хо во функ ци о нал но по кла па ње: 

(3) Зу ри у де вој ку; 
(4) За љу био се у де вој ку. 

3 Пре ма РсЈ (2007: 181, га ђа ти) овај гла гол сво јим при мар ним зна че њем зна чи ʽба ца ти 
не што на не ки циљ, ме ту; ни ша ни ти или пу ца ти у ме ту или не ки дру ги циљ .̓ 

4 Ба ве ћи се ро та ци јом до пу на, Ја сми на Мо ско вље вић По по вић (2007: 76) за па жа та ко ђе 
из ве сну раз ли ку из ме ђу гла го ла бом бар до ва ти и пу ца ти, с јед не стра не, и га ђа ти и по го ди ти, 
с дру ге, без об зи ра на њи хо ву зна чењ ску бли скост. Ова ау тор ка кон ста ту је да је ин вер зи ја пред-
ло шког и бес пре дло шког аку за ти ва ка рак те ри стич на са мо за дру ги пар (га ђа ти у зид/зид), јер 
је гла го лу пу ца ти по да так о ме ти, у функ ци ји при ло шке од ред бе, фа кул та ти ван, па ал тер на-
ци ја са оба ве зним ар гу мен том у об је кат ској уло зи и ни је оче ки ва на (пу ца ти*зи д). 
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С об зи ром на то да је гла го лом зу ри ти за сту пљен ви зу ел ни про цес у ко јем 
су бје кат – пер ци пи јент, го то во не све сно и ин тен зив но упи ре по глед ка објек-
ту по сма тра ња – пер цеп то ру, ову вр сту ви зу а ли за ци је мо же мо по сма тра ти 
и као ме та фо ри зо ва но кре та ње од ис хо ди шта ка ци љу. Та вир ту ел на ли ни ја, 
ко ја их ди рект но спа ја, ја сан је ин ди ка тор не ке дру ге вр сте до пун ског одно-
са а не об је кат ског, за ко ји је ин ди рект ност јед но од ре ле вант них обе леж ја 
не пра вог објек та5 са пред ло шким аку за ти вом као по вр шин ским екс по нен том, 
ко ји је још обе ле жен и упра вље но шћу (аРсениЈевић2012: 18). Се ман тич ки 
пред о дре ђен гла гол ском лек се мом ис так ну ти сег мент у при ме ру (3), да кле, 
ни је обје кат, већ има адвер би јал но, у овом слу ча ју про стор но зна че ње. Дру-
гим ре чи ма, ра ди се о спа ци јал ном ком пле мен ту адла тив не спе ци фи ка ци је 
(аРсениЈевић2021).

С дру ге стра не, гла гол за љу би ти се обе ле жа ва емо ци о нал ни од нос су-
бјек та пре ма дру гом гла гол ском ар гу мен ту, с ко јим је ин ди рект но по ве зан. 
На и ме, овај по јам већ са мим сво јим по сто ја њем мо же под ста ћи су бје кат да 
ство ри са вр ше ну сли ку о ње му. Та ко је је ди но тај за ми шље ни лик не по сред-
но са др жан у су бјек то вој све сти, док сам иде а ли зо ва ни по јам с њим не мо ра 
би ти ни про стор но ни вре мен ски по ве зан. Ова ква ин ди рект на ве за, обе ле жена 
сло же ним мор фо ло шким об ли ком као што је пред ло шки аку за тив, пот пу но 
се укла па у пра ви ла по ко ји ма функ ци о ни ше си стем об је кат ских па де жа у 
срп ском је зи ку. То гла гол за љу би ти се ква ли фи ку је као не пра ви пре ла зни 
гла гол, а аку за тив с пред ло гом као не пра ви обје кат. Вла ди сла ва Пе тро вић 
(2000: 441) на по ми ње да ан га жо ва ност су бјек та пре ма објек ту у дру гом слу-
ча ју „[...] мо же би ти де ли мич на, по сред на и са дис тан це [...]”. 

Под се ти ће мо, та ко ђе, да има гла го ла ко ји оства ру ју обе вр сте ком пле-
мент них од но са, ал тер на тив но, а се ман тич ка раз ли ка ме ђу њи ма је фор ма-
ли зо ва на и син так сич ки. Дру гим ре чи ма, раз ли чи те ствар не, праг мат ске 
уло ге и дру га чи ји ме ђу од нос гла гол ских пар ти ци па на та ис по ља ва ју се оства-
ри ва њем раз ли чи тих уну тар син таг мат ских ве за, па и раз ли чи тих је зич ких 
сиг на ла те ди стинк ци је (ПетРовић 2000: 440). Бес пре дло шким об ли ком је 
мор фо ло ги зо ван обје кат, док је пред ло шка фор ма ре зер ви са на за адвер би-
јал ну до пу ну, као на при мер:

(5) Га ђа гли не не го лу бо ве ~ Га ђа у гли не не го лу бо ве.
(6) Гле да сли ку ~ Гле да у сли ку.
(7) Уда ра вра та ~ Уда ра у вра та.

На осно ву мар ка ци је аку за тив них фор ми у си сте му об је кат ских па де жа, 
мо же мо ели ми ни са ти све оне слу ча је ве у ко ји ма ре ле вант на обе леж ја од ступа-
ју од оних си стем ских. У сва три при ме ра нео п ход ни усло ви ис пу ње ни су са мо 
у пр вом де лу па ра, где је об је кат ски по јам ди рект но и ком плет но об у хва ћен 
да том ак ци јом, што је ти пич на мар ка ци ја обје ка та за сту пље них бес пре дло-

5 Тер мин не пра ви обје кат до след но ће мо упо тре бља ва ти ка да је гла гол ска рад ња усме-
ре на на аку за тив ни по јам ко ји је ин ди рект но укљу чен у њу. У ли те ра ту ри се још по ја вљу је и 
тер мин ин ди рект ни обје кат, ко ји је по на шем схва та њу не при хва тљив, јер не пра ви обје кат 
мо же би ти и ди рект но укљу чен у рад њу (кло ни се не во ља, ла ска де вој ци), и тер мин не ти пич-
ни обје кат, ко ји пр ви пут по ми ње Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 444‒445) ба ве ћи се упра во 
пред ло шким кон струк ци ја ма у об је кат ској функ ци ји. 
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шким аку за ти вом, док ње го ва пред ло шка фор ма ко ре спон ди ра с дру га чи јим 
ду ал ним обе леж јем. Уко ли ко би и у дру гом де лу па ра ис так ну ти де ло ви 
би ли објек ти, тре ба ло би да бу ду ин ди рект но укљу че ни у гла гол ски про цес. 
Ме ђу тим, праг ма ти ка то опо вр га ва. Њи хо ва до пун ска уло га се, за хва љу ју ћи 
угра ђе но сти у гла гол ску се ман ти ку, не до во ди у пи та ње. Та ко ђе, по ве за ност 
вир ту ел ном ли ни јом ис хо ди шта рад ње с циљ ним пој мом, тј. усме ре ност, 
за јед но са обе леж јем ди рект но сти, ти по ло шки их одва ја од не пра вих обје-
ка та у пред ло шком аку за ти ву и при кљу чу је при ме ри ма са зна че њем спа ци-
јал не адла тив но сти. 

По ред при ме ра у ко ји ма су ис так ну те ди фе рен ци јал не осо би не ал тер-
на тив них до пун ских кон сти ту е на та – објек та и при ло шке до пу не, скре ну ће мо 
па жњу и на не ке слу ча је ве у ко ји ма не ма увек та квих ал тер на ци ја, а рек циј-
ски од нос за ви сног чла на с гла го лом раз ли чи то се тре ти ра у на шој гра ма-
тич кој ли те ра ту ри, нај че шће као об је кат ски. Та кве су, на при мер, син таг ме 
с гла го ли ма уда ра ња, на сла ња ња, до ди ри ва ња, где се пред ло шки аку за тив 
тре ти ра као не ти пич ни обје кат спе ци фи ко ван бли же као обје кат пре пре ке: 
Спо та као се о праг; За пе ла је за фо те љу (антонић 2005: 204). По не кад је 
упит на и са ма ти по ло ги ја уну тар син таг мат ског од но са, јер се осим ис ти ца-
ња про стор не се ман ти ке за ви сног чла на, не пре ци зи ра ње го ва до пун ска или 
од ред бе на уло га: Мо ра да ста не и да се осло ни о зид (стевановић 1979: 418). 

Већ и Сте ва но ви ће ва на по ме на (1979: 434) о по сто ја њу тог спе ци фич ног 
ме сног зна че ња ко је се оства ру је у про це су хва та ња, ве зи ва ња, при а ња ња, 
као нпр: По лу гла сно се сме ја ли и тр за ли за ка пу те и ле њи ре, по ред обе леж-
ја ди рект но сти ко је ис кљу чу је не пра ви обје кат, уве ра ва нас да се и ов де 
ра ди о при мар ном при ло шком а не об је кат ском зна че њу.6 Кон крет но у овом 
при ме ру пред ло шка кон струк ци ја има од ред бе ну уло гу, јер као до пу на функ-
ци о ни ше (ели ди ра ни) не по сред ни по јам об у хва ћен рад њом: ... тр за ли су [их] 
за ка пу те и ле њи ре. На осно ву тог са зна ња ова кве при ме ре не ће мо укљу чи ти 
у кор пус об је кат ских син таг ми.

Сво ју ана ли зу и за па жа ња фор ми ра ће мо на осно ву гра ђе при ку пље не из 
функ ци о нал но раз ли чи тих из во ра и из те мат ски ра зно вр сних тек сто ва (в. 
Из во ри). Та ко ђе, би ће укљу че ни и при ме ри из елек трон ског кор пу са (Срп Кор).7

2. анализа. Овом при ли ком ана ли за при ме ра по ка зу је да су су бјек ти 
рад њи, у чи јем рек циј ском по тен ци ја лу је ре ги стро ван об је кат ски по јам 
за сту пљен пред ло шким аку за ти вом, углав ном жи ве при ро де: Друг му је 
ука зао на ту ма ну, док се у уло зи не што ре ђих не жи вих су бје ка та ре ги стру-
ју са мо ак тив не при род не по ја ве или окол но сти ко је има ју та кав по тен ци јал: 
Ве тар све пре тва ра у прах; Бо лест их те ра на тр пље ње.

6 Ов де ми сли мо и на при ме ре у ко ји ма је ме та фо ри зо ва но при ло шко зна че ње, јер на не-
по сред ност кон такт ног од но са ме ђу пар ти ци пан ти ма не ути че то да ли су они у фи зич ком или 
пси хо ло шком кон так ту. Дру гим ре чи ма, осло ни ти се на при ја тља ре пре зен ту је ди рект ност 
ве зе исто као и осло ни ти се на зид. Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 444) сма тра да у овом слу ча ју 
до ла зи до тран спо но ва ња при мар ног ме сног (при ло шког) у пред мет но, об је кат ско зна че ње.

7 Иа ко на во ди мо све гла го ле ко ји су управ ни кон сти ту ен ти об је кат ских син таг ми с 
пред ло шким аку за ти вом, за илу стра ци ју смо, због огра ни че но сти про сто ра, ода бра ли са мо 
не ке од еви ден ти ра них при ме ра.
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Син так сич ки објек ти гра ма ти ка ли зо ва ни по сма тра ном кон струк ци јом 
са др жа ни су у се ман ти ци управ ног гла го ла, што им обез бе ђу је ста тус оба-
ве зне до пу не, чи ја им пли ка ци ја, као што је већ кон ста то ва но, мо же би ти 
ре гу ли са на кон тек сту ал ним усло вим, тј. ста вља њем у фо кус па жње не ког 
дру гог мо мен та ко ји пра ти рад њу (7):

(7) Он се све тио тог це лог да на [некоме][за неш то]. 

Без об зи ра на то да ли до пу њу ју јед но рек циј ски (8), дво рек циј ски (9) 
или ви ше рек циј ски (10) гла гол, по сма тра ни објек ти увек су ин ди рект но 
укљу че ни у гла гол ски про цес, што је и фор мал но обе ле же но њи хо вом сло-
же ном па де жном фор мом (сиГал 1997). 

(8) Она је ми сли ла са мо на свог си на (доп.1); 
(9) Пре тво рио је во ду (доп.1) у лед (доп.2); 
(10) Ду го вао је тр гов цу (доп.1) но вац (доп.2) за ро бу (доп.3).

Као по вр шин ски екс по нент сен тен ци јал не до пу не де вер ба тив на име-
ни ца у аку за ти ву ре пре зен ту је њен са др жај, за пра во ко ре спо ден ди ра им-
пли цит ној пре ди ка ци ји (11), док је пра ва име ни ца за ступ ник про по зи тив не 
струк ту ре у ко јој има функ ци ју јед ног од ак та на та им пли цит не рад ње ‒ су-
бјек та (12) или објек та (13):

(11) По ли ци ја је на те ра ла ло по ва у бег [← По ли ци ја је учи ни ла да ло пов бе жи 
(пт.)]. 
(12) За јо гурт ка жу да про ду жа ва жи вот [← Ка жу да јо гурт (сбј.) про ду жа ва 
живот]. 
(13) Де чак је за бо ра вио на пе сми цу [← Де чак је за бо ра вио да на у чи пе сми цу 
(обј.)].

Ели зи ја по вр шин ског са др жа ја по не кад ути че на очи глед ност ин ди рек-
тог од но са из ме ђу гла го ла и ова квог објек та, што је ре гу ли са но се ман ти ком 
управ не гла гол ске лек се ме и са др жа но шћу по је ди них ком по нен ти ње ног 
зна че ња у на шем ис ку ству. Нај бо ља илу стра ци ја за то је при мер (14). Ин ди-
рект ност екс пли ци ра ног об је кат ског пој ма уз гла гол ми сли ти за сно ва на је 
на ис ку стве но по зна тој чи ње ни ци да је управ ним гла го лом се ман ти зо ва но 
по сто ја ње „ми сли”, као дирек тнe до пу не, у чи јем са др жа ју је пред ло шким 
аку за ти вом за сту пљен те мат ски по јам:

(14) Он ми сли на мај ку [← Он ми сли ми сао: мај ка је са да до бро/...].

Слич но је са при ме ром (15), где се илу стру је до пу на гла го ла гла са ти 
ко ји пре су по ни ра прет ход но про це ну свих по сма тра них обје ка та, тј. оце њи-
ва ње свих фил мо ва, и из два ја ње и ис ти ца ње са мо јед ног – нај бо љег фил ма: 

(15) Ми смо гла са ли за нај бо љи филм [← Ми смо од лу чи ли да по др жи мо је дан 
филм]. 

3. тиПолоГиЈаиоПисПРимеРа. С об зи ром на то да уну тар син таг мат ски 
од нос за ви си од зна че ња управ ног гла го ла и ње го вог ком пле мен та, чи ни се 
да је по сма тра не при ме ре нај бо ље кла си фи ко ва ти пре ма се ман тич ком кри-
те ри ју му. До пу ну обе ле же ну пред ло шким аку за ти вом ре ги ра ју гла го ли раз-
ли чи тог зна че ња, па ће њи хо ва трој на под спе ци фи ка ци ја – ак тив ност, про-
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це су ал ност и ре ла ци ја, по узо ру на исту у слу ча ју ди рект них об је кат ских 
од но са (аРсениЈевић2012: 26‒29), би ти и са да по ла зи ште за да љу по де лу. 

3.1. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на ак ци о них гла го ла. Иа ко 
не та ко број ни као гла го ли ко је до пу њу је бес пре дло шки аку за тив, пре ди ка-
ти ов де раз ма тра них при ме ра мо гу се, исто та ко, рас по ре ди ти у три се ман-
тич ке ка те го ри је. И они у осно ви при па да ју гла го ли ма ма ни пу ла ци је, кон-
вер за ци је и ка у за ци је, ма да је њи хо ва под спе ци фи ка ци ја не што скром ни ја у 
од но су на син таг ме с бес пре дло шким ко ре спо ден том.

3.1.1. Ма ни пу ла тив ним ак тив но сти ма не по сред но су и у пот пу но сти 
об у хва ће ни раз ли чи ти објек ти с ци љем да се мо ди фи ку ју (16) та ко да до би ју 
но ви ква ли тет или да се тран спо ну ју због кон вер зи је с објек ти ма дру га чи јег 
ква ли те та (17), као и да уче ству ју у про це су ком пен за ци је (18). У сва три 
слу ча ја ка рак те ри стич на је упра вље ност гла гол ског про це са пој му у пред-
ло шком аку за ти ву. 

(16) Пре тво ри ли смо ку хи њу у со бу [←На пра ви ли смо од ку хи ње собу].
(17) За ме нио је ди на ре за евре [←Дао је ди на ре и до био је евре].
(18) Дао је но вац за хлеб [← Дао је но вац и до био је хлеб].

Се ман тич кој гру па ци ји тран сфор ма тив них гла го ла, осим пре тва ра ти/
пре тво ри ти при па да ју и гла го ли: кон вер то ва ти, мо ди фи ко ва ти, пре о кре-
та ти/пре о кре ну ти, пре о бли ко ва ти, пре о бра жа ва ти/пре о бра зи ти, пре о бра-
ћа ти/пре о бра ти ти, пре струк ту ри ра ти, пре пра вља ти/пре пра ви ти, пре ра-
ди ти, пре у ре ди ти, про ме ни ти, ре фор ми са ти, тран сфор ми са ти, за бе ле же ни 
у при ме ри ма ти па: 

И још ће за др жа ти мо гућ ност да свој кре дит кон вер ту је у вла снич ки улог у 
Но во сти ма; Тор пе до ва не су са вр ха цр кве, чи ји кров се отва ра и мо ди фи ку је 
у ору жа ну сна гу (Срп Кор); Сам сунг је сво ју по ну ду про ра чун ских па мет них 
те ле фо на пре струк ту ри рао у М-се ри ју и А-се ри ју (https://la com pa ra cion.co m); 
Fa ce bo ok је про ме нио на зив у Ме та (https://smar tli fe.mon do.rs); Ка ко је Ре на улт 
тран сфор ми сао ле го мо дел у пра ви мо тор (https://www.ma ga zi na u to.co m). 

Не пра ви обје кат у овим при ме ри ма пред ста вља ре зул тат пред у зе те 
ак тив но сти ‒ но ви ква ли тет ко ји на ста је тран сфор ма ци јом пра вог објек та. 
Из ра же на циљ ност фор ма ли зо ва на је и пред ло шким ре ше њем, ком би на ци-
јом аку за ти ва с пред ло гом У. 

Кон вер зи ју ди рект ног об је кат ског пој ма не ким дру гим пој мом ре ги-
стру је мо у син таг ма ма с гла го ли ма: за ме ни ти,8 кон вер то ва ти, ме ња ти, 
про ме ни ти. Ин ди рект на уло га дру гог об је кат ског ен ти те та уоч љи ва је тек 
са гле да ва њем про це са за ме не као дво стра не тран сло ка ци је. С јед не стра не 
оба вља се тран спо зи ци ја објек та у вла сни штву или над ле жно сти су бјек та 
пре ма ње го вом парт не ру у овом про це су, што ини ци ра исту ак тив ност у 
су прот ном сме ру. Дру гим ре чи ма, ка рак тер пој ма у пред ло шком аку за ти ву 

8 По ред ве ћи не при ме ра у ко ји ма гла гол за ме ни ти има кон вер зив но зна че ње, еви ден-
ти ран је и је дан слу чај у ко јем он би ва до пу њен као ве ћи на тран сфор ма тив них гла го ла: НБ је 
има ла оба ве зу да за ме њу је нов ча ни це у злат не по лу ге од 12,5 ки ло гра ма (По ли ти ка, 30.12. 
2000).
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за па жа се по сма тра њем кон вер зи је два ју обје ка та ко ји цир ку ли шу из ме ђу 
да ва о ца и при ма о ца, где је пр ви обје кат у од но су на ини ци јал ну ак тив ност 
ди рект но, а дру ги ин ди рект но по зи ци о ни ран. За илу стра ци ју мо гу по слу-
жи ти сле де ћи при ме ри: 

Од ла зи да у не ком се лу за ме ни ста рин ски зид ни сат, за ко ко шку или ко мад 
сла ни не; Ау то мат ску пу шку ме њао за по лов ни те ле ви зор (Срп Кор); Низ слај-
до ва pptx не мо же да се кон вер ту је за пре зен та ци ју (https://sup port.mic ro soft.
com ).

Ком пен за ци ја ко ја пред ста вља јед ну вр сту кон вер зи је оства ру је се обич-
но као раз ме на ро бе и нов ца, па су у та квим син таг ма ма нај че шћи гла го ли: 
из нај ми ти, ку пи ти, обе ште ти ти, от ку пи ти, пла ти ти, при ми ти, про да ти, 
па за ри ти, али и жр тво ва ти и осве ти ти се, с тим што пред ло шки аку за тив 
ни је функ ци о нал но-се ман тич ки мар ки ран у да тој тран сак ци ји, јер мо же да 
обе ле жа ва и ýлог (пла ћа мај сто ру за пру же не услу ге) и на док на ду (ку пио је 
ау то за ску пе па ре)9:

Ста рој под во да чи ци у шал ва ра ма код ко је је за ску пе па ре из нај мио со би цу 
ни је ре као име; Мо ра да пла ти за сва ки дан бо рав ка на Бох ни ца ма 60 кру на; 
А и услу га је сте из нос на кна де ко ју об ве зник при ма за ис по ру че на до бра или 
пру же не услу ге; Њи хо ва про це на је да би ова ко лек ци ја са да мо гла да се про да 
за ви ше од ми ли он до ла ра; Му шко оде ло мо же да се па за ри за сто до 150 евра 
(Срп Кор); Жи вот су на ши ста ри жр тво ва ли за ову зе мљу (До ма но вић, 117); 
Ен ди Ма реј се осве тио за по раз (https://www.alo.rs).

3.1.2. У гру пу ак ци о них рад њи мо гу се укљу чи ти и ко му ни ка тив не ак-
тив но сти чи јим спро во ђе њем го вор но ли це по ве зу је два про це са: кон сти-
ту и са ње ис ка за (ло ку тив ни чин) и ре а ли за ци ју ко му ни ка тив не ин тен ци је 
(ило ку тив ни чин) (ПоПовић 2005: 983‒984). Дру гим ре чи ма, „го вор на ак тив-
ност је схва ће на као про из во ђе ње и пре но ше ње ин фор ма ци је ра ди ус по ста-
вља ња ко му ни ка ци је ме ђу са го вор ни ци ма” (штРБац 2010: 77; 2011: 38). 

Бу ду ћи да по сто је два ви да упо тре бе је зи ка у је зич ком до га ђа ју ‒ го вор 
и пи са ње (Radovanović 1979: 53), ве ћи на гла го ла у кор пу су ко ји има мо у виду 
ни је мар ки ра на у том по гле ду, па се ре а ли за ци ја и пре но ше ње ин фор ма ци је 
оба вља и као аку стич ка пре зен та ци ја, али и као фор ма до ступ на не ком дру-
гом ви ду пер цеп ци је. 

За сно ва на на чо ве ко вој по тре би да ус по ста ви кон такт са дру гим осо ба ма, 
ко му ни ка ци ја је по ве за на са људ ским емо ци о нал ним и ког ни тив ним по тен-
ци ја лом. Иа ко из во ри зву ка мо гу би ти и не ки дру ги ани мат ни, па и ани мат ни 
пој мо ви, је ди но се чо ве ку мо же при пи са ти уло га аген са ко ји са свим све сно 
ус по ста вља кон такт са сво јом со ци јал ном сре ди ном, ко ри сте ћи је зич ка, али 
и не је зич ка сред ства (ми ми ку, гест) (Radovanović1979: 51‒52):

Ре као је за њу да је ле па; Клим нуо је гла вом на ње га да уђе.

9 Исто је с до пу на ма гла го ла пла ти ти и ку пи ти. С дру ге стра не до пу ном гла го ла прет-
пла ти ти се, ко ји се ман ти зу је од ре ђе ни на чин аван сног пла ћа ња са мо се иден ти фи ку је обје кат 
усме ра ва ња прет пла те, ко ји је мор фо ло ги зо ван с пред ло гом на: прет пла тио се на но ви не, а не 
за као у ти пич ном ком пен за ци о ном од но су.
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Узи ма ју ћи у об зир ин тен ци ју го вор ни ка, об је кат ске син таг ме с ко му ни-
ка тив ним гла го ли ма, ко ји обе ле жа ва ју аку стич ке ак тив но сти, мо гле би се 
кла си фи ко ва ти на оне ко је има ју асер тив ну (19), ди рек тив ну (20), ин тер о га-
тив ну (21), ко ми сив ну (22), пер ми сив ну (23) и екс пре сив ну функ ци ју (24), што 
по ка зу ју илу стра тив ни при ме ри:

(19) Син за њу ка же да је стро га [← Син ка же да је она строга].
(20) Апе ло вао је на нас да се скло ни мо [← Апе ло вао је да се ми склонимо].
(21) Пи та га за здра вље [← Пи та га да ли је до бро ње го во здравље].
(22) Кла дим се с бра том у пи ће [← Кла ди мо се брат и ја а по бед ник до би ја пиће].
(23) Он де ман ту је власт у из ја ви [← Он де ман ту је да власт да је пра ву изјаву]. 
(24) Он по ви ка на де цу да ућу те [← Он по ви ка да де ца ућуте].

Асер тив ну функ ци ју има ју ко му ни ка тив не ак тив но сти ко ји ма се обо-
га ћу је зна ње са го вор ни ка не ком но вом ин фор ма ци јом. Ова ко спе ци фи ко ва-
ним гла го ли ма не што се са оп шта ва, на ја вљу је, упу ћу је, кон ста ту је, а у на шем 
кор пу су нај че шћи су сле де ћи: ја вља ти/до ја ви ти, го во ри ти,10 из ја ви ти/изја-
вљи ва ти, ка зи ва ти/ка за ти, ко мен та ри са ти, кон ста то ва ти, на во ди ти/
на ве сти, од го ва ра ти/од го во ри ти, освр та ти се/освну ти се, при ча ти/ис при-
ча ти, ре ћи, твр ди ти: 

Не ги рао је ју че пред су дом да је при ли ком хап ше ња из ја вио за се бе да је Бин 
Ла ден (Срп Кор); За јо гурт ка же да про ду жа ва жи вот (Vi va, 46); Бер лин за 
ру ске зах те ве на вео да су као из до ба Хлад ног ра та (https://www.da nas.rs ); За 
ону пр ву (ри бу) твр де да на ра сте и до три ки ло гра ма (Ри бо ре ви ја бр. 3, 16).

Не што дру га чи ји од ов де на ве де них ко му ни ка тив них гла го ла је сте гла-
гол од го ва ра ти/од го во ри ти, јер аку стич ком про це су ко ји за сту па увек прет-
хо ди вер бал ни или не ка кав дру га чи ји под сти цај обе ло да њен до пун ским 
аку за ти вом с пред ло гом на. Ин ди рект ност ове до пу не мо же се об ја сни ти 
чи ње ни цом да се ра ди о фор ми ре ак тив ног са др жа ја (пи та ње, при мед ба, 
ко мен тар, вест итд.) док је сам са др жај ди рект но об у хва ћен чи ном од го ва-
ра ња (нпр. од го во ри ти неш тo на пи та ње):

Ти ме ће се од го во ри ти и на пи та ње о пен зи ји ре во лу ци о на ра (До ма но вић, 330).

Ди рек тив на функ ци ја го вор ног про це са пре по зна је се по на ме ри го вор-
ни ка да ан га жу је са го вор ни ка у вер бал ној ин тер ак ци ји или у не ком дру гом 
про це су. Ко му ни ка тив не гла го ле спе ци фи ко ва не овом се ман тич ком ком по-
нен том у кор пу су за сту па ју сле де ће лек се ме: апе ло ва ти, до го ва ра ти се/до-
го во ри ти се, ка зи ва ти/ука за ти:

Та ко ђе апе лу је на ве шта ке да че шће при ме њу ју ло гич ку ана ли зу ру ко пи са; 
Ђин ђић је још ре као да се са ње го вим до ма ћи ном Ге ор ги јев ским до го во рио за 
ус по ста вља ње стал не ве зе у раз ме ни ин фор ма ци ја без бед но сног ка рак те ра; 
Го спо дин Нај тли јој је ви ше пу та ука зао на ту ма ну (Срп Кор). 

10 О ин ди рект ној до пу ни гла го ла го во ре ња, ко ју за сту па ани мат ни по јам у аку за ти ву с 
пред ло гом на (го во ри на ме не ...) оба ве шта ва ју нас Мил ка Ивић (1950: 329) и Јо ван Ка шић (1968: 
107‒108), кон ста ту ју ћи да је од ли ка је зи ка ста ри јих пи са ца, па је отуд ра зу мљи во да у свом 
кор пу су ни смо ре ги стро ва ли ова кве при ме ре. Мил ка Ивић том при ли ком на по ми ње да ова кво 
пред ло шко ре ше ње, за раз ли ку од за+аку за тив, где се из го во ре ни са др жај ин тер пре ти ра у 
по зи тив ном сми слу, има не га тив ну ко но та ци ју: ʽго во ри ти рђа во, на бе ђи ва ти .̓ 
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Ин тер о га тив ну функ ци ју има ју ис ка зи ко ји ма го вор ник ани ми ра слу ша-
о ца да се и сам укљу чи у раз го вор, као са го вор ник, и да бу де из вор ин форма-
ци ја о те ми ко ја ин те ре су је го вор ни ка, а от кри ва је пред ло шка аку за тив на 
до пу на. Управ ни гла го ли у та квим при ме ри су: кон сул то ва ти, пи та ти/упи-
та ти, рас пи ти ва ти се/рас пи та ти се, упи та ти се:

Са да нас ни ко ни је кон сул то вао за со ци јал ни про грам; Рас пи ти ва ли смо се код 
струч ња ка за ваш ба зен (Ри бо ре ви ја бр. 7, 5); Упи та ше се за здра вље (Срп Кор). 

Ис ка зи ко ји ма се го вор ник оба ве зу је да ће из вр ши ти бу ду ћи вер бал ни 
или ка кав дру ги ак ци о ни чин, по пра ви лу у ко рист адре са та, или екс пли ци ра 
вид га ран ци је за сво ју тврд њу, има ју ко ми сив ну функ ци ју. Та ко су се ман ти зо-
ва ни сле де ћи гла го ли у на шем кор пу су: за ве то ва ти се, за кли ња ти/за кле ти, 
за ри ца ти се/за ре ћи се, кла ди ти се/оп кла ди ти се, кле ти се, оба ве зи ва ти се/
оба ве за ти се, при се за ти/при сег ну ти:

Сло ба се Је ле ни за клео на љу бав (https://www.re pu bli ka.rs ); Уз бу њи вач се за-
ри че на веч ну љу бав пре ма про јек ту и оста лим ко ри сни ци ма (https://rs.co in-
te le graph.co m); За клео се у ду шу (Ћо пић, 16); Они су се кле ли у Марк са и Ен гел са 
(https://www.espre so.co.rs).

Сви ови при ме ри, а на ро чи то они у ко ји ма су управ не гла гол ске лек се ме 
до пу ње не ал тер на тив но мор фо ло ги зо ва ним кон струк ци ја ма аку за ти ва с пред-
ло зи ма на и У, све до че о суб спе ци фи ка ци ји њи хо ве при мар не се ман ти ке.11 
Об лик с пред ло гом на за сту па, тј. им пли ци ра бу ду ћу обе ћа ну ак тив ност (за-
ве ту је се на ћу та ње, љу бав), док се у ком би на ци ји с пред ло гом У на ла зи по јам 
уло жен као јем ство да то са го вор ни ку (за клео се у ду шу, у Марк са и Ен гел са).

Екс пре сив ну функ ци ју има го вор ни чин ко јим се ис по ља ва афек тив но 
ста ње го вор ни ка ко ји свој вер бал ни са др жај по себ но емо тив но из ра жа ва, а 
те мат ски се усме ра ва на по јам ко ји је у по за ди ни ње го вог емо ци о нал ног 
ста ња. У за бе ле же ним при ме ри ма се уо ча ва ју гла го ли: жа ли ти се, ја да ти 
се/изај да ти се, ја ди ко ва ти, ку ка ти: 

Му ри њо се по но во жа лио на су ди је (https://www.da nas.rs ); Су сре ти по чи њу 
та ко да сва ко ја ди ку је на те шко ма те ри јал но ста ње (Срп Кор).

Свој став, али и емо ци о нал но ста ње го вор ник ис по ља ва и про ме ном 
то на при ли ком пре зен та ци је вер бал ног са др жа ја та ко да се као управ ни 
гла го ли ре а ли зу ју: бре ца ти/обрец ну ти, ви ка ти/по ви ка ти, вр ча ти, грак та-
ти/грак ну ти, де ра ти се/раз де ра ти се, дре ка ти/дрек ну ти, на тре са ти се: 

По ви ка на слу ге да уста ну и спре ме ко ње (Ћо сић, 43); Грак ће на мог дје да (Ћо-
пић, 18). 

3.1.3. С об зи ром на то да је пред ло шки аку за тив у до пун ској уло зи ка-
у за тив них гла го ла по ли се ман ти чан, а при мар но зна че ње је ре гу ли сно син так-
сич ко-се ман тич ким од но сом гла го ла и ком пле мен та, пр ви ко рак је ди стинк-

11 Вла ди сла ва Пе тро вић (2000: 443) сма тра да пред лог до дат бес пре дло шкој кон струк-
ци ји уно си до дат ну ин фор ма ци ју, што илу стру је по сма тра њем ал тер на ци је: че ка ти не што/
на  не што, за бо ра ви ти не што/на  не што. Ипак, за па жа да је у не ким слу ча је ви ма од лу чу ју ћа 
се ман ти ка име ни це. 
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ци ја до пун ских кон сти ту е на та. Уко ли ко је пред ло шким аку за ти вом за сту пљен 
при мар ни узрок ко ји ди рект но или ин ди рект но по кре ће гла гол ску рад њу, 
то га функ ци о нал но мар ки ра као при ло шку узроч ну до пу ну (25), док је ре-
ак тив ни са др жај ка у за тив не ак тив но сти ко ју пред у зи ма су бје кат не пра ви 
обје кат (26): 

(25) Де те се љу ти на пса [← Пас иза зи ва љут њу код дет ета]. 
(26) Она ме те ра на ми ран жи вот [← Она чи ни да ја мир но живим].

Би ло ко ја вр ста ана ли зе ка у за тив них ак тив но сти укљу чу је и ко ре ла ци ју 
са дру гим се ман тич ким ка те го ри ја ма (ПиПеР2005: 786), пре све га се ми сли 
на узроч но-по сле дич ни од нос. Ма ни фе ста ци ја њи хо ве ло гич ке по ве за но сти 
у вре мен ском окви ру ис по ља ва се као по сте ри ор но или си мул та но по зи ци-
о ни ра ње по сле ди це у од но су на узрок (Кovačević 1988: 38‒43). Та ко ђе, у до-
ма ћој струч ној ли те ра ту ри се, ме ђу ка те го ри ја ма ко је се пре пли ћу с цен трал ном 
ка у зал ном, по себ но ис ти че циљ као усло жње ни узрок (Коvačević 1988: 210).

Сло жен ло гич ко-се ман тич ки кон цепт узроч них од но са у срп ском је зи ку, 
за сту пљен ни зом гла гол ских лек се ма и њи хо вих до пу на,12 у на шем кор пу су 
би ће кла си фи ко ван у три се ман тич ке гру пе: оп ште при нуд ни (27), ин струк-
тив ни (28), ини ци ја тив ни (29):

(27) Окол но сти нас те ра ју на аси ми ла ци ју.
(28) Учи тељ их на ви ка ва на ди сци пли ну.
(29) Тре нер је еки пу охра брио на ак ци ју.

У свим еви ден ти ра ним при ме ри ма су бје кат сво јим де ло ва њем ути че 
на ди на ми за ци ју жи вих па сив них ко ре ла ти ва као но си о ца те мат ске уло ге 
(сбј.) суб ор ди ни ра не сен тен ци јал не струк ту ре (30), у ко јој је по јам за сту пљен 
пред ло шким аку за ти вом са ма ак тив ност (пт.) на ко ју је усме рен спо ља (да 
бе жи), или је дан од ак та на та (обј.) им пли цит не ак тив но сти (да играш игри це). 

(30) По ли ци ја га је на те ра ла у бег [← По ли ци ја га је на те ра ла да он (сбј.) бе жи 
(пт.)].
На ва дио сам те на игри це [← На ва дио сам те да ти (сбј.) играш игри це (обј.)].

Су бје кат ску по зи ци ју по сма тра них при ме ра за у зи ма ју ани мат но не мар-
ки ра ни пој мо ви, па по ред жи вих ка у за то ра (31) ре ги стро ва ни су и не жи ви, 
ап стракт ни – то мо гу би ти окру же ње или окол но сти у ко ји ма се на шао обје-
кат ка у за ци је (32):

(31) Де чак је мач ку на те рао у бег; (32) Страх га при си ља ва на ми ро ва ње. 

Оп ште при нуд но зна че ње у на шем кор пу су има ју гла го ли: де ло ва ти, 
(на)го ни ти/на гна ти, на те ра ти, оба ве зи ва ти (се)/оба ве за ти (се), при мо рава-
ти/при мо ра ти, при ну ђи ва ти/при ну ди ти, при си ља ва ти/при си ли ти, си ли ти, 
те ра ти/на те ра ти, ути ца ти, што илу стру ју сле де ћи при ме ри: 

Не мо же од ра стао чо век да ту жи де ча ка да га је при ну дио на за кљу че ње не по-
вољ ног уго во ра; Да их је Бро зов ре жим при си лио на бек ство; Имао је не ки 

12 Кла си фи ка ци ју еви ден ти ра них при ме ра за сно ва ли смо на суб спе ци фи ка ци ја ма обли-
га тор них, пер ми сив них, сти му ла тив них и де ка у за тив них од но са, ко је Ми ли вој Ала но вић 
(2011) по сма тра као те мељ не ка у за тив но-ма ни пу ла тив не ре ла ци је.
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све чан на чин го во ра ко ји ју је те рао на смех (Срп Кор); Не за по сле ност не га-
тив но ути че на по на ша ње по је дин ца (Ra dić, 69); Су пру гу На ди цу то „р” на го ни 
у смех; Док то ра Шу сте ра је и бу квал но те рао у плач и су зе (Срп Кор).

При ме ри по ка зу ју да су сви управ ни гла го ли пра ви тран зи ти ви ко ји ка-
у зи ра ју ак ти ва ци ју свог жи вог објек та, та ко да он, пот пу но об у хва ћен про це-
сом при ну де, по ста је су бје кат суб ор ди ни ра не рад ње за сту пље не пред ло шким 
аку за ти вом. Ре стрик тив ну уло гу у по гле ду из бо ра пред ло шког ре ше ња овог 
до пун ског пој ма има ју управ ни гла го ли при си ли ти и при ну ди ти, ко ји ре ги-
ра ју ис кљу чи во аку за тив с пред ло гом на, док се у ре а ли за ци ји не пра вих 
обје ка та оста лих управ них гла го ла ал тер на тив но по ја вљу ју пред ло зи Уи на. 
Њи хо ва на по ред на ком би на ци ја с иден тич ним име ни ца ма (на бек ство/у 
бек ство, на смех/у смех) и у син таг мат ском од но су с истим гла го лом го во ри 
о ми ни мал ној или го то во за не мар љи вој се ман тич кој ра зли ци.13 

У при ме ри ма с ин струк тив ним гла го ли ма ти па: навaдити, на ви ка ва ти/
на вик ну ти, под се ћа ти/под се ти ти, упо зо ра ва ти/упо зо ри ти, упу ћи ва ти/упу-
ти ти, ко ји су пре ла зни, са оп шта ва се о упознaвању њи хо вих обје ка та с но вим 
чи ње ни ца ма и ин фор ма ци ја ма кон ден зо ва ним дру гом, об је кат ском до пу ном. 

Ка ко је пе вач ко ле ги ни цу на ва дио на игри це (https://viv stars.com ); Она је то де-
те по че ла ве о ма ра но да на ви ка ва на чи сто ћу; Про фе сор их је упу тио на ли-
те ра ту ру (Срп Кор).

Гру пу сти му ла тив но-ини ци ја тив них гла го ла у кор пу су чи не сле де ће 
лек се ме: за ин те ре со ва ти, ин спи ри са ти, на во ди ти/на ве сти, на го ва ра ти/
на го во ри ти, (на)ма ми ти, хра бри ти, охра бри ва ти/охра бри ти, по бу ди ти, под-
сти ца ти/под ста ћи, при до би ти, про во ци ра ти/ис про во ци ра ти, убе ђи ва ти/
убе ди ти, уве ра ва ти/уве ри ти, уме ша ти (се), усме ра ва ти/усме ри ти, ме ђу 
ко ји ма је на осно ву вид ског обе леж ја мо гу ћа и суб спе ци фи ка ци ја. Ре гу ла тив-
ну уло гу у ди фе рен ци ја ци ји ини ци ја тив них од сти му ла тив них гла го ла има 
њи хо ва вид ска раз ли ка (алановић 2011: 295). Пр ви би, као пер фек тив ни, обе-
ле жа ва ли ре а ли за ци ју ка у зи ра не ак тив но сти (33), док се дру ги ма на го ве-
шта ва са мо мо гућ ност оства ре ња по ста вље ног ци ља, али не и им пли ка ци ја 
ње го ве фи на ли за ци је (34): 

(33) На го во рио је за тво ре ни ка на бек ство [→ за тво ре ник бежи].
(34) На го ва рао је за тво ре ни ка на бек ство [→ за тво ре ник још не бежи].

За илу стра ци ју су ода бра ни сле де ћи при ме ри:
Ко га је ин спи ри сао на крат ко ви ду бр зо пле тост; Не жни ји пол је ви ше склон 
тра же њу оправ да ња за рас кид да би се бе охра брио на од лу чу ју ћи ко рак; Он је 
Гри ма и не мач ке пи сце за ин те ре со вао за срп ску на род ну по е зи ју; Ту је био Жан 
Пол ко ји га је ин спи ри сао за мно га му зич ка оства ре ња; За ме не пи сац мо ра да 
на ђе не ко лу кав ство да би ме убе дио у исти ни тост оног што пи ше (Срп Кор). 

Три пред ло шка ре ше ња ‒ на, за и У, у кон струк ци ји с пој мом у аку за-
ти ву сва ка ко су пред о дре ђе на се ман тич ким спе ци фич но сти ма управ них 

13 Прет по став ка је да кон струк ци ја с пред ло гом У оп ста је под ути ца јем уста ље них из-
ра за бри зну ти у плач, пра сну ти у смех, док се по ја ва пред ло га на мо же по сма тра ти као ко ре-
ла ци ја с истим пре фик сом управ не гла гол ске лек се ме (на те ре ти на смех, на гна ти на плач). 
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гла го ла ко је до пу њу је ова ко мор фо ло ги зо ван об лик, што је и пре фик са ци јом 
са мог гла го ла ис по ље но, а он да и пред ло гом ко ји је иден ти чан пре фик су. 
Мо гло би се за кљу чи ти да „[...] pre fiks i de ter mi nant sin tag me sto je u lo gič kom 
od no su jed no stra ne im pli ka ci je [...] ” (Kovačević1992: 63), што по ка зу ју и на-
ве де ни при ме ри: на го ва ра ти не ко га на не што; за ин те ре со ва ти не ко га за 
не што; убе ди ти не ко га у не што. Чак и гла го ли ко ји се ал тер на тив но до пу-
њу ју кон струк ци ја ма са два раз ли чи та пред ло шка ре ше ња по ка зу ју ба рем 
ми ни мал ну зна чењ ску ди стинк ци ју.14 

3.2. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на про це су ал них гла го ла. 
У овој гру пи при ме ра на шли су се они чи ји управ ни гла го ли обе ле жа ва ју 
две вр сте про це са, пер цеп ци ју и ког ни ци ју. Пред ло шки аку за тив ре а ли зо ван 
уз те гла гол ске лек се ме би ће оква ли фи ко ван као не пра ви обје кат уко ли ко је 
са др жан у се ман ти ци управ не ре чи као члан про по зи тив не струк ту ре ко ја 
је ди рект на гла гол ска до пу на. 

3.2.1. Основ на се ман ти ка пер цеп тив них гла го ла обе ле жа ва људ ско ан га-
жо ва ње раз ли чи тих чу ла уз ак ти ва ци ју ин те лек ту ал но-емо ци о нал ног фак-
то ра, јер се уло га пер ци пи јен та не сво ди са мо на укљу чи ва ње чу ла да би се 
оба ви ло јед но став но пре сли ка ва ње вањ ског све та (RadMaн 1988: 14‒20). Овом 
при ли ком су еви ден ти ра ни гла го ли ве за ни са мо за је дан сен зор ни мо да ли тет 
‒ ау ди тив ни15, a ре ги стро ва ни су гла го ли чу ти, на чу ти и у огра ни че ном 
бро ју при ме ра слу ша ти.

Тро ја ка рек ци ја гла го ла (на)чу ти (не што, од не ко га, за не ко га) не до во-
ди се у пи та ње ни ка да је уз ње га ре а ли зо ва на са мо по сма тра на аку за тив на 
до пу на. Још је Јо ван Ка шић (1968: 106) за па зио да ову аку за тив ну кон струк-
ци ју увек пра ти „екс пли ка тор”, обич но из ра жен ре че ни цом с ве зни ком да, 
али и да он мо же има ти нул ту по вр шин ску ма ни фе ста ци ју. Ова кво ре ше ње 
им пли ци ра са др жај ко јим се са оп шта ва о ег зи стен ци ји или иден ти фи ка ци ји 
аку за тив ног пој ма за сту пље ног пра вом име ни цом (35), или се им пли ка ту ра 
од но си на пре ди ка ци ју за ви сне кла у зе кон ден зо ва не де вер ба тив ном име ни-
цом у аку за ти ву, што је по себ но уоч љи во у се ман тич кој ин тер пре та ци ји 
та квих при ме ра (36). Уко ли ко је ме сто екс пли ка то ра фор мал но по пу ње но, 
мо гу ће су две оп ци је, да он бу де нео д ре ђен (37) или да се са др жај у пот пу но-
сти об ја ви, као што је то на го ве стио Ка шић, до пун ском кла у зом (38):

14 И у том слу ча ју пред лог је у скла ду са мо ди фи ка ци јом гла гол ског зна че ња: ин спи ри-
са ти (ʽна дах ну ти)ʼ не ко га на не што ~ ин спи ри са ти (ʽза ин те ре со ва тиʼ) не ко га за не што; усме-
ра ва ти [нечију пажњу] на не што ~ усме ра ва ти (ʽукљу чи ва тиʼ) не што у не што. 

15 При ро да пред ло шких до пу на гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је об у хва ће на je јед ном од 
прет ход них ана ли за у ко јој је по ка за но да њи хо ве до пу не не ма ју ста тус објек та (аРсениЈевић 
2021). Та ко ђе, за гла го ле ол фак тив не ема на ци је, ти па ми ри са ти, смре де ти, во ња ти и сл., Мил-
ка Ивић (2007: 301) кон ста ту је да се ком би ну ју с пред ло шким аку за ти вом: ми ри ше на ва ни лу, 
смр ди на лук, во ња на ме млу, „он да ка да је ква ли фи ка ци о ни аспе кат у жи жи па жње”. Дру гим 
ре чи ма, тран сформ та квих слу ча је ва по ка зу је да је по сма тра на кон струк ци ја при ло шка до пу на 
или на чин ског (ов де је ми ри са ло на ли мун [← као што ми ри ше лимун]) или узроч ног зна че ња 
(он је ми ри сао на бе ли лук [← јер је јео бе ли лук]). О по ред бе но на чин ској упо тре би го во ри и 
Па лић (PaLić 2007: 110), по ми њу ћи син таг ме ти па: ми ри са ти на вла гу, за у да ра ти на маст. Ово 
је, та ко ђе, сиг нал за не у кљу чи ва ње та квих слу ча је ва у кор пус ко ји тре нут но раз ма тра мо, а 
ко ји илу стру је уло гу пред ло шког аку за ти ва као не пра вог објек та.
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(35) Не дав но сам чуо за ту биљ ку [← Не дав но сам чуо да по сто ји та биљка]. 
Не ма ко ни је чуо за Те слу [← Не ма ко ни је чуо ко је Тесла].
(36) За Весиће ву по се ту на се љу чу ли смо од ме шта на [← Ме шта ни су нас оба-
ве сти ли да је Ве сић по се тио насеље].
(37) Не што сам чу ла за но ву ко ле ги ни цу [← Чу ла сам да но ва ко ле ги ни ца ...].
(38) Чу јем за се бе да сам аро гант на [← Чу јем да сам ја арогантна].

Ре стрик ци јом екс пли ка то ра у пр вом на ве де ном слу ча ју, на шој па жњи 
се при во ди зна че ње при ма ња ин фор ма ци је о по сто ја њу или иден ти те ту не-
ког жи вог или не жи вог пој ма. Ши рим кон тек стом се то и до дат но по тен ци ра, 
на при мер, не га ци јом (ни сам чуо), по дат ком о не по сред но сти или уоп ште о 
вре ме ну пр во бит ног ин фор ми са ња су бјек та (пр ви пут чу јем, пре 25 го ди на 
се чу ло), као и про ве ром оба ве ште но сти о да том пој му (да ли сте чу ли), што 
илу стру ју сле де ћи при ме ри: 

Ни сам чуо за ви шу це ну икад (https://www.b92.нet); Да ли сте чу ли за мо жда-
ну ма глу (https://www.espre so.co.rs); Ђо ко вић ни кад ни је чуо за ње га [неш то]; 
Пр ви пут чу јем за ин ци ден те на ста ди о ну (https://www.da nas.rs ); 25 го ди на 
от кад је свет чуо за До ли (https://rs.n1in fo.co m); За Ле чи ћа ни сам ни шта на чуо 
(https://www.pink.rs)16.

У кор пу су се по ја вљу је са мо је дан при мер у ко јем је пред ло шки аку за тив 
у ком пле мент ном од но су са гла го лом слу ша ти, и као је ди на ње го ва до пу на 
им пли ци ра ин фор ма ци ју о иден ти те ту ани мат ног пој ма ко ји за сту па: 

Ах, дра ги мој, је сте ли слу ша ли за мо га оца [← ... ко је мој отац] (Цр њан ски, 88).

3.2.2. Ком пле мент ни од нос аку за тив не кон струк ци је оства ру ју и са гла-
го ли ма ког ни ци је. Да та се ман тич ка гру па гла гол ских лек се ма обе ле жа ва чо-
ве ко ве ин те лек ту ал не спо соб но сти ко је има ју свој од раз и у је зи ку. Ме ђу тим, 
је зик се не по ја вљу је са мо као но си лац ми са о ног са др жа ја већ и као све до чан-
ство ме та ког ни тив не спо соб но сти (ми шље ња о соп стве ним ми сли ма). Ана-
ли зом син таг ми с та квим управ ним кон сти ту ен ти ма упот пу њу је се сли ка о 
пер цеп ци ји ми шље ња и зна ња уоп ште у јед ној је зич кој сре ди ни, а ког ни-
тив ни гла го ли пред ста вља ју део ба зног лек си ко на (grin 1978: 76‒94). 

Еви ден ти ра ни при ме ри мо гли би се гру пи са ти пре ма на чи ну ис по ља-
ва ња ин те лек та ко ји се обе ле жа ва гла го ли ма ког ни тив но-кре а тив ног (39) и 
ког ни тив но-опе ра тив ног ти па (40):

(39) Он је са знао за тај ну свог кли јен та [← Он је са знао да ње гов кли јент има 
тајну]. 
(40) Он је за бо ра вио на сво је обе ћа ње [← Он је за бо ра вио да је не ко ме не што 
обећао].

16 Про сен тен ци јал ном уло гом за ме ни це не што (/ни шта) уз гла гол чу ти са мо се на го-
ве шта ва (не)по сто ја ње из ве сне ин фор ма ци је о пој му у функ ци ји пред ло шке до пу не. Ово ме се 
при бе га ва уко ли ко је обе ло да њи ва ње да тог са др жа ја не бит но за ко му ни ка ци ју или је и сам 
го вор ник не до вољ но упо знат с тим, што је лек си ка ли зо ва но гла го лом на чу ти ко ји се у РСЈ 
(2007: 805) де фи ни ше као ʽса зна ти ма ло, не пот пу но, не до вољ но и не про ве ре но, чу ти не ке не-
пот пу не, не про ве ре не, не по твр ђе не ве сти .̓

НА ДА АР СЕ НИ ЈЕ ВИЋ



Од гла го ла ко ји ма се са оп шта ва о мо гућ но сти ма кре а тив ног, ства ра лач-
ког про це са, за сно ва ног на спо соб но сти ма ког ни тив не об ра де и про ши рива ња 
спо знај них мо гућ но сти уче њем, у на шем кор пу су за бе ле же ни су: до зна ти, 
ми сли ти, по ми шља ти/по ми сли ти, са зна ти, упу ћи ва ти/упу ти ти, уста но-
ви ти, утвр ђи ва ти/утвр ди ти: 

По ми слио за по ли цај ку да је стрип ти зе та (https://www.b92.net); По ми сли ше 
на то ли ке дру го ве и при ја те ље (До ма но вић, 90); Oсим то га упу ти те де те у 
пра ви ла по на ша ња (http://www.le po ta i zdra vlje.rs ). 

Се ман тич ке спе ци фич но сти управ них гла го ла ути ца ле су на по ја ву 
раз ли чи тих пред ло га у кон сти ту и са њу аку за тив ног ком пле мен та. Спо зна ја 
о ег зи стен ци ји или не кој ка рак те ри сти ци об је кат ског пој ма им пли ци ра на је 
гла го ли ма са зна ти, до зна ти и утвр ди ти. Та по ве за ност екс пли ка тив ног 
са др жа ја и ен ти те та фор ма ли зо ва ног аку за ти вом с пред ло гом за, на ро чи то 
је уоч љи ва уз гла го ле ми сли ти и по ми сли ти где су екс пли ци ра не обе ове 
до пу не (По ми сле за по ли цај ку (обј.) да је стрип ти зе та (експл.)).

Кон цеп ту а ли за ци ја до пун ског са др жа ја истих гла го ла пред ста вље на је 
аку за тив ном кон струк ци јом с пред ло гом на (по ми сли ше на то ли ке дру го ве). 
Ди фе рен ци ја ци ја ме ђу овим до пун ским об ли ци ма ни је, да кле, фор мал на. У 
пр вом слу ча ју по тен ци ра на је ве за ност са др жа ја про ми шља ња и па ци ја тив-
ног пој ма, док у дру гом слу ча ју па сив ни ен ти тет пунк ту ал но усме ра ва ову 
мен тал ну ак тив ност су бјек та. 

Тре ће пред ло шко ре ше ње до пун ског кон сти ту ен та ве за но је за гла гол 
упу ти ти, ко јим се ис по ља ва мо гућ ност тран спо зи ци је по сто је ћих ис ку ста ва. 
Аку за ти вом с пред ло гом У у овом слу ча ју от кри ва се до мен ко ји укљу чу је 
по ме ну ти гла гол ски про цес (упу ти ти [некога] у пра ви ла по на ша ња). 

O ра ни је по хра ње ном зна њу оба ве шта ва ју гла го ли: за бо ра вља ти/за бо-
ра ви ти, зна ти, пре по зна ва ти/пре по зна ти, раз у ме ти се, ко ји с по сма тра ним 
пред ло шким кон струк ци ја ма ус по ста вља ју ког ни тив но-опе ра тив ни од нос. 
За хва љу ју ћи ком плек сном зна че њу, „по зна то сти на осно ву ви ђе ња”, на ста-
лом на осно ва ма пер цеп тив ног ис ку ства, и „зна њу на осно ву ра су ђи ва ња” 
(ГРКовић-меЈџоР 2006), гла гол зна ти оства ру је до пун ски од нос с раз ли чи тим 
пој мо ви ма чи ја је мор фо ло ги за ци ја јед но од сред ста ва се ман тич ке спе ци фи-
ка ци је. Очи глед ност ове кон ста та ци је по твр ђу је дво ја ка рек ци ја овог гла го ла: 
зна ти не што ~ зна ти за не што. Про стим об ли ком ком пле мен та са оп шта ва мо 
да смо сво јим мен тал ним апа ра том не по сред но об у хва ти ли да ти по јам као 
та кав, тј. да смо упу ће ни у ње го ву су шти ну, нај бит ни је чи ње ни це о ње му: 
Зна раз ли ку из ме ђу Њу јор ка и Џер си Си ти ја [←Зна ка ква је/у че ми је раз-
ли ка ...]; Зна јед ну го спо ђу [← По зна је јед ну госпођу]. С дру ге стра не, пред-
ло шким аку за ти вом по тен ци ран је по сре дан од нос с до пун ским пој мом јер 
је он те мат ски део прет ход но убе ле же не ин фор ма ци ја ко ја га у на шој све сти 
оте ло тво ру је у ег зи стен ци јал ном или не ком дру гом сми слу:

Зна за раз ли ку из ме ђу Њу јор ка и Џер си Си ти ја [← Зна да по сто ји раз ли ка ...]; 
Зна за јед ну го спо ђу да се зва ла Ми ра [← Зна да се јед на го спо ђа зва ла Мира] 
(Срп Кор). 

Исту вр сту ал тер на ци је до пун ских кон сти ту е на та бе ле жи мо и уз гла гол 
за бо ра ви ти. О се ман тич кој ди фе рен ци ја ци ји ова квих син таг ми са кон крет ним 
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име ни ца ма у ли те ра ту ри је већ пи са но (ivić 2001; ПетРовић 2000а), уз кон ста-
та ци ју да пред ло шка фор ма до пу не пре су по ни ра не ону уо би ча је ну ак тив ност 
у ко ју је по јам укљу чен као па си ван већ не ку са свим спе ци фич ну, ра ни је 
пла ни ра ну (За бо ра вио је на кљу че ве [← за бо ра вио је да по диг не кљу че ве код 
мајстора]). Мил ка Ивић том при ли ком скре ће па жњу на мо ди фи ка ци ју зна-
че ња ко ја на ста је ком би на ци јом овог гла го ла са име ни ца ма дру га чи је при-
ро де. На ши при ме ри то и по твр ђу ју:

Да ли је онај стра жар за бо ра вио на сво је обе ћа ње; Ћо па ви је за бо ра вио на 
сво је ше па ње; Ма ло се по тро ша ча раз у ме у ка рак те ри сти ке ових апа ра та 
(Срп Кор). 

Уко ли ко је до пун ски по јам обе ле жен де вер ба тив ном име ни цом с пред-
ло гом на, ану ли ра ње све сти о по сто ја њу усме ре но је на са му рад њу, без об зи-
ра на то да ли је за сту па ју не пре ла зни или не пра ви пре ла зни гла го ли (за бо ра-
вио је на ше па ње [← за бо ра вио је да он шепа]; за бо ра вио је на сво је обе ћа ње 
[← за бо ра вио је да је не ком дао обећање]). Ме ђу тим, објек ти за сту пље ни 
де вер ба тив ним име ни ца ма из ве де ним од пре ла зних гла го ла мо гу се ал тер-
на тив но ре а ли зо ва ти и у бес пре дло шком аку за ти ву, и та да се из све сти су-
бјек та не ис кљу чу је суб ор ди ни ра на рад ња већ њен обје кат (за бо ра вио је 
сво је обе ћа ње [← за бо ра вио је шта је не ком обећао].

Про це ду рал ни од но си за сно ва ни на ве шти на ма сте че ним уче њем, ко је 
гла го ли ти па: (на)пи са ти, (за)бе ле жи ти, чи та ти/про чи та ти оства ру ју с 
пред ло шким аку за ти вом, праг мат ски се мо гу по и сто ве ти ти с ко му ни ка тив-
ним од но си ма о ко ји ма је прет ход но би ло ре чи (на пи са ти, чи та ти за не ко га 
не што ~ ре ћи за не ко га не што [некоме]). У овом слу ча ју ка рак те ри сти чан 
је са мо на чин пре но ше ња ин фор ма ци је, та ко да ни су нео п ход ни до дат ни ко-
мен та ри: 

За то се за ње га мо же ре ћи оно што је он пи сао за Иси до ру Се ку лић – да у ње ним 
тек сто ви ма не ма по зи ва ња на слич на ми шље ња; Он да се се тим, не где сам 
про чи тао за док то ра да се убио та ко што се пре ско ка шпри цао (Срп Кор).

3.3. Пред ло шки аку за тив као об је кат ска до пу на ре ла ци о них гла го ла. 
Основ на се ман тич ка ком по нен та управ них гла го ла ове гру пе при ме ра за сно-
ва на је на емо ци о нал ном (41), ве ри фи ка тив ном (42), де тер ми на тив ном (43) 
и ин тен ци о ном (44) су бје кат ско-об је кат ском од но су:

(41) Она се љу ти на се стру [← Она осе ћа љут њу, а циљ не га тив них емо ци ја је 
сестра].
(42) Он се раз о ча рао у стран ку [← Он је оце нио да стран ка не ис пу ња ва 
очекивања].
(42) Ма рио је са мо за за ра ду [← Ма рио је са мо да што бо ље зарађује].
(44) Че као је на од го вор [← Че као је да до би је одговор].

Гла го ли ма емо ци о нал ног зна че ња17 от кри ва се про цес и ста ње но си о ца 
у кон так ту са иза зи ва чем та кве ре ак ци је (ПоПовић 2007). По ред пра вих 
тран зи тив них (во ле ти, обо жа ва ти, мр зе ти, жа ли ти не ко га, не што), у овој 

17 Го ра дан Штр бац (2006: 81) кла си фи ку је ове гла го ле с об зи ром на то да ли обе ле жа ва ју 
емо тив ни од нос, емо тив но ста ње или ка у зи ра но емо тив но ста ње.
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се ман тич кој гру пи се на ла зе и они чи је су до пу не ин ди рект но по зи ци о ни-
ра не а, ме ђу њи ма, је дан део се од но си и на не пра ве објек те у пред ло шком 
аку за ти ву, ко ји је углав ном и је ди на до пу на: (по)бе сне ти, бо ја ти се, бри ну-
ти (се), за љу бљи ва ти се/за љу би ти се, љу ти ти се/на љу ти ти се, мр зе ти,18 
огор чи ти се, пла ши ти се, при бо ја ва ти се, по ла ко ми ти се, сми ло ва ти се, 
стра хо ва ти, стре пи ти:

Ти ми слиш да ја имам вре ме на и за тво је но ви не да бри нем (Ћо сић, 21); Аћим 
за ви ја но ву ци га ру и љу ти се на ту пе пр сте што дрх те и про си па ју ду ван 
(Ћо сић, 26); Јед ног да на Го спод се сми ло вао на ње не му ке (Срп Кор); И за љу-
бљи ва ли су се у ме не (Ха бја но вић Ђу ро вић, 111). 

Све на ве де не аку за тив не до пу не пред ста вља ју фо ку си ра ни циљ ко јем 
је емо ци о нал на ре ак ци ја усме ре на, а кон ден зу ју ши ри про по зи тив ни са др жај. 
По сма тра њем при ме ра мо же се за па зи ти да је по ве за ност бри ге и стра ха са 
објек ти ма ко ји их ини ци ра ју сим бо ли зо ва на из бо ром пред ло га за, док се 
по ја ва пред ло га на уо ча ва код адла тив но обе ле жних обје ка та, као но си те ља 
су бјек то ве ре ак ци је, а да се ве за пред ло га У оства ру је са име ни ца ма у ко ји ма 
је са др жа на и су бјек то ва фик ци ја ство ре на у про це су за љу бљи ва ња (аРсени-
Јевић 2006). По ја ва овог не пра вог објек та до не кле ути че и на схва та ње се-
ман ти ке управ ног гла го ла, јер уме сто кон ста та ци је да се не ко на ла зи у од-
ре ђе ном емо ци о нал ном ста њу (он се љу ти, она се бри не), сиг на ли зи ра се 
ус по ста вља ње емо ци о нал ног од но са са пој мом ко јем је емо ци ја усме ре на (он 
се љу ти на бра та, она се бри не за де те) (штРБац 2006: 99). 

Су бје кат ско-об је кат ски од нос у син таг ма ма ве ри фи ка тив ног од но са 
за сно ван је на пра ће њу, кон тро ли, про це ни објек та и, ко нач но, на од лу ци 
су бјек та да деј ству је. По сле ди це та кве ак ци је су по зи тив не (ра чу на ти на 
не ко га) или не га тив не (раз о ча ра ти се у не ко га/у не што), или ако је про це на 
не а де кват на, ан га жман аген са је нео д го ва ра ју ћи (огре ши ти се о не ко га, о не-
што). Ову вр сту од но са с пред ло шким аку за ти вом оства ру ју гла го ли: (по)ве-
ро ва ти, гла са ти, на ви ја ти, оба зи ра ти се, огре ши ти се, од лу чи ти се, опреде-
ли тио се, (по)узда ти се, при ста ти, по зи ва ти се/по зва ти се, раз о ча ра ти се, 
ра чу на ти, ре ши ти се, сум ња ти, узда ти се: 

Ипак, Ема се од лу чи ла на ри зик јер јед но став но ви ше ни је мо гла да ћу ти (Ха-
бја но вић Ђу ро вић, 21); Сум њао сам на вас од кад сте до шли на мој брод (https://
tr-ex.me); Про роч ки сам се опре де ли ла за хра брост као жи вот ни мо то (Ха бја-
но вић Ђу ро вић, 113); Не ве ру јем у не бе са, већ у Марк са и Ен гел са (Ха бја но вић 
Ђу ро вић, 273); Ја ми слим да ти у то не сум њаш (Киш, 56); Па ма кар се огре-
ши ли о ди сци пли ну (До ма но вић, 87).

У овој гру пи при ме ра из два ја ју се гла го ли дво ја ке рек ци је, од лу чи ти 
се и сум ња ти. Пр ви се до пу њу је аку за тив ном кон струк ци јом с пред ло зи ма 
на и за, док су код дру гог у ал тер на ци ји пред ло зи на и У. Да се ра ди о сиг на-

18 Ме ђу на ве де ним гла го ли ма пра ви тран зи тив ни мо гу би ти бо ја ти се, пла ши ти се (не-
ко га), а по себ но би смо по ме ну ли дво ја ку рек ци ју гла го ла мрез ти (не ко га, не што/на  не ко га, 
на не што), ко ја је с об зи ром на до ми на ци ју бес пре дло шког об ли ка до не кле и упит на, јер при-
ме ри с пред ло шким објек том при па да ју углав ном ста ри јим из во ри ма: Во ји слав Илић је дис-
кре тан дух и от ме на ду ша, он мр зи на по зу, ре то ри ку и при ча ња о се би (Срп Кор: Скер лић), 
ма да Сте ва но вић (1979: 411) на во ди и Ан дри ћев при мер: Мо же да за мр зи на свој жи вот.
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ли ма се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је, по твр ђу је њи хо ва ком па ра ци ја. У син таг-
ми од лу чи ти се за не што по тен ци ра но је зна че ње ʽода бра ти јед но/нај бо ље 
ре ше ње од ви ше мо гу ћих ,̓ нпр. он се од лу чио за ле ка ра (од ви ше мо гу ћих), 
за раз ли ку од он се од лу чио на не што (на штајк, на тај ко рак), где је по јам у 
аку за ти ву угра ђен у план бу ду ће ак тив но сти, по че му ин тер фе ри ра са син-
таг ма ма ин тен ци о ног зна че ња. Та ко ђе и ал тер на ци ја сум ња ти на не ког/у 
не ко га сиг нал је ма кар и ми ни мал не се ман тич ке раз ли ке, а ов де су кон крет-
но су че ље на зна че ња ʽонај ко ји је осум њи ченʼ пре ма с̔у мња ти у спо соб но сти 
да тог пој ма .̓ 

Гла го ли ре а ли зо ва ни у син таг ма ма де тер ми на тив ног од но са са оп шта-
ва ју о тран сфор ма ци ји или из ме ни ста ту са, по ља де ло ва ња и сл. не ког од 
ак та на та, су бјек та или ди рект ног објек та, као и о ква ли фи ка ци ји од ме ра ва-
њем пре ма ин ди рект но по зи ци о ни ра ном пој му у пред ло шком аку за ти ву. 
Та ко су се ман ти зо ва ни сле де ћи гла го ли: адап ти ра ти се, (на)ли чи ти,19 пре-
во ди ти/пре ве сти, пре ла зи ти/пре ћи, пре сву ћи, под се ћа ти, про ши ри ва ти/
про ши ри ти, уда ти се: 

Пре драг Ла зић се ве о ма бр зо адап ти рао на но ву сре ди ну (Срп Кор); Ви рус је 
до шао од сле пих ми ше ва, про ши рио се на ди вље си са ре, а за тим је пре шао на 
љу де (https://www.slobodнaevropa.org); Ја пан ска прин це за се ко нач но уда ла за 
деч ка са ко јим је за јед но сту ди ра ла (https://www.bbc.com). 

Као што се мо же ви де ти, ме ђу ком пле мен ти ма ова ко се ман ти зо ва них 
гла го ла до ми ни ра аку за тив на кон струк ци ја с пред ло гом на као но си тељ 
циљ ног пунк та за по че те ак тив но сти, док се исто та ко пред ло гом за спе ци фи-
ку је основ на се ман ти ка управ ног гла го ла уда ти се – оства ри ва ње за јед ни це.

Де но ти ра ње ин тен ци је су бјек та да по кре не из ве сну ак тив ност или само 
да по ка же за ин те ре со ва ност за сво ју око ли ну обе ле же но је сле де ћим гла го-
ли ма: бо ри ти се/из бо ри ти се, за ла га ти се, за ни ма ти се, за у зи ма ти се/за у-
зе ти се, ин те ре со ва ти се, иза зи ва ти/иза зва ти, ин ве сти ра ти, ма ри ти, па-
зи ти, по бри ну ти се, прет пла ти ти (се), при ме ни ти, усред сре ди ти се, че ка ти, 
ха ја ти:

Свет се за ни ма за Ко со во и Те ле ком (https://www.нovosti.rs); При сут ни хи рург 
се по бри нуо за опе ра тив ни део ин тер вен ци је; Рас пра ва о узро ку овог по реме-
ћа ја обич но иза зи ва на вер бал ни окр шај пси хо а на ли ти ча ре (Срп Кор); Па зи на 
ка зан (Ћо пић, 19); Про шле го ди не је два ме се ца че као на ви зу (Срп Кор); Већи-
на мо дер них дру шта ва уве ли ко ин ве сти ра у обра зо ва ње, здрав ство и ис тра-
жи ва ња (Ra dić, 5).

Два се гла го ла ов де из два ја ју по сво јим ал тер на тив ним рек циј ским до-
пу на ма, па зи ти и че ка ти (не ко га, не што/на  не ко га, на не што). У до ма ћој 
струч ној ли те ра ту ри (ivić2002;ПетРовић2000; ПетРовић2000а) већ је за-
па же на ди стинк тив на уло га мор фо ло шког об ли ка до пу не на се ман ти за ци ју 

19 О син так сич ко-се ман тич ким обе леж ји ма овог гла го ла пи са но је у аРсениЈевић 2000. 
Том при ли ком је скре ну та па жња на дво ја ку рек ци ју овог гла го ла ко ји се по ред до ми нант ног 
пред ло шког аку за ти ва (ли чи на не ко га, не што) до пу њу је ал тер на тив но и да тив ним об ли ком, 
углав ном ка да је лек си ка ли зо ван као сли чи ти, на ли ко ва ти (глас му на ли ко ва ше про лет њој 
гр мља ви ни).
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управ ног гла го ла. Пред ло шким об ли ком се сиг на ли зи ра чи ње ње прет ход но 
пла ни ра не ак тив но сти, нпр. па зи на де те [ ← па зи да де те по је де свој ручак], 
че ка на при ја те ља [← че ка да при ја тељ иза ђе с посла], док бес пре дло шка 
до пу на у пр вом слу ча ју, па зи де те, ак ти ви ра при мар но зна че ње об у хват но сти 
упра во да тог објек та, као и у при ме ру че ка при ја те ља. Ово са мо по твр ђу је 
чи ње ни цу да је син таг ма с пред ло шким об ли ком ин фор ма тив но сло же ни ја. 

4. заКљУчаК. У усло ви ма по ли се ман тич но сти и функ ци о нал не ра зно-
вр сно сти пред ло шког аку за ти ва у срп ском је зи ку су зи ли смо фо кус па жње 
на ње го ву об је кат ску уло гу. Циљ нам је био да те о риј ски за сно ва на кон ста-
та ци ја о по сто ја њу ду ал ног обе леж ја – ин ди рект ност и упра вље ност, доби-
је не са мо праг мат ску по твр ду већ и да се фор ми ра кор пус гла гол ских син-
таг ми с ова ко фо ор ма ли зо ва ним за ви сним кон сти ту ен том. Та ко ђе, же ле ли 
смо да ис так не мо раз ли ку у од но су на адвер би јал не, фа кул та тив не кон струк-
ци је, али и оне оба ве зне, јер то до сад ни је би ло пред ста вље но на овај на чин. 
Ре зул та ти на ше ана ли зе по ка зу ју да је пред ло шки аку за тив рек циј ска до пу-
на гла го ла ак ци је, про це са и ре ла ци је, баш као и ње гов бес пре дло шки ко ре-
спо дент. Суб кла си фи ка ци ја за сно ва на на се ман тич ким спе ци фич но сти ма 
по сма тра них уну тар син таг мат ских ве за омо гу ћи ла је обе ло да њи ва ње не 
са мо оп штих чи ње ни ца већ и ма ње уоч љи вих де та ља. При ме ном ин тер пре-
та тив не ме то де уста но ви ли смо да је овај не пра ви обје кат по вр шин ски екс-
по нент ду бин ске струк ту ре у ко јој има јед ну од кључ них уло га – по ја вљу је 
се као кон ден за тор ак ци је, тј. ду бин ског пре ди ка та, или у тој про по зи тив ној 
струк ту ри функ ци о ни ше као су бје кат или обје кат по зна те или им пли цит не 
рад ње. У кон сти ту и са њу аку за тив не кон струк ци је нај че шће уче ству ју три 
пред ло шка ре ше ња: на, за и У, ко ји ма мо же би ти под спе ци фи ко ва на управ-
на реч, та ко да до би ја но во, нео че ки ва но, про ши ре но зна че ње. И њи хо ва 
ме ђу соб на ал тер на ци ја сиг нал је се ман тич ке ди стинк ци је, али исто та ко 
из бор јед ног од ре ше ња мо же би ти им пли ка ци ја ло гич ке по ве за но сти гла-
гол ског пре фик са и ода бра ног пред ло га.
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