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СРПСКИ СТАНДАРДНИ АКЦЕНАТ И ПРЕФИКСАЦИЈА 

ИМЕНИЦА

О акценту префиксалних ријечи није много писано. Кад се о томе рас-

прављало, говорило се само о акценту основног облика лексеме с префиксом, 

али није о акцентима осталих облика. У овом прилогу алкценти именица су 

подијељени у двије групе: лексички (обухватају двије лексеме: основну ријеч и 

префиксал) и морфолошки (акценти облика). Полазећи од лексичког акцента, 

примјери су разврстани у двије велике групе: у првој је лексички акценат на 

основи префиксала, а у другој је тај акценат на префиксу. С обзиром на степен 

промјена акцента, обје групе се састоје од три подгрупе: у једној нема промјене 

акцента ни у основној лексеми ни у префиксалу, у другој је промјена акцента 

само у основној лексеми, а у трећој долази до промјене акцента и у основној 

лексеми и у префиксалу.

Кључне ријечи: акценат, префиксација, лексички, морфолошки, префик-

сал, лексема, промјена акцента, проклитички, преклитички.

О акценту ријечи с префиксима писано је мало, више узгред. И кад је 

писано, разматран је само акценат основног облика лексеме с префиксом, а 

занемаривани су акценти облика у деклинацији и конјугацији и њихов однос 

према акценту основне ријечи. Да би излагање о овој сложеној материји 

било јасније и прецизније, најприје смо акценте подијелили у двије групе: 
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у једној су лексички (Л), а у другој граматички, у ствари морфолошки (М) 

акценти. Лексички акценти се односе на двије лексеме: на основну ријеч (О) 

и на префиксал (П), који се састоји од префикса и основе префиксала (ОП). 

Морфолошки акценти укључују акценте облика О и П. Односи између ак-

цената основне ријечи и префиксала, као и акценатски односи у границама 

ових двију лексема, исказују се акцентограмима, тј. групама акценатских 

знакова (укључујући и неакцентоване дужине) уз које иду бројеви слогова на 

којима се јављају акценти и гдје су болдом истакнути акцентовани слогови 

префикса. Акценат у П може бити једнак ономе у О (исти акценат на истоме 

мјесту), али може се наћи и на префиксу. Ово друго, преношење акцената на 

префикс, двојако је: у једном случају је проклитичко (са основе силазне ин-

тонације, слично преношењу акцената на проклитике), а у другом случају је 

преклитичко (са основе узлазне интонације, префиксално преношење акцената 

у ужем значењу ријечи).

Основу за подјелу на двије велике групе чини лексички акценат: он може 

бити на основи префиксала, а може и на префиксу.

I. ЛЕКСИЧКИ АКЦЕНАТ НА ОСНОВИ ПРЕФИКСАЛА

У овој групи постоје три подгрупе.

1. Нема промјене акцента ни у основној лексеми 

ни у префиксалу

Јављају се једносложни и двосложни префикси, домаћи и страни. На 

основи префиксала могу да стоје и а)узлазни и б)силазни акценти.

а) Парови са узлазним акцентима:

филòзоф – надрифилòзоф, продŋкција – хиперпродŋкција (`2 –`4); структňра 

– инфраструктňра, култňра – монокултňра ( 2 – 4); симèтрија – асимèтрија, 

инфèкција – дезинфèкција, продŋкција – копродŋкција (`2 –`3); сезĵна – вансезĵна, култňра 

– супкултňра ( 2 – 3); еконòмија – макроеконòмија, органùзам – микроорганùзам, 

психолòгија – парапсихолòгија (`3 – `5); 

прóстор – међупрóстор ( 1 – 3), књùжĤвнĮк – надрикњùжĤвнĮк (`1¯2 ¯3 

–`3 ¯4¯5), колонијалùзам – неоколонијалùзам (`5 – `7), модернùзам – постмодернùзам 

(`3 –`4), пúтĚње – потпúтĚње ( 1¯2 – 2¯3), премијéра – претпремијéра ( 3 – 4), 

офанзúва – противофанзúва ( 3 – 5), осигурáње – реосигурáње ( 4 – 5), рèвĮзија 

– суперрèвĮзија (`1¯2 – `3¯4).

Понекад се сусрећемо и са двоакценатским П (један акценат на основи, 

други на префиксу):

простķрија – нņспростķрија (`2 – ˝1`3), ŋм(ј)етнĮк – квĕзиŋм(ј)етнĮк (`1¯3 – ˝1`3¯5).
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Ријетки су дублети у П: у једном је један члан двоакценатски, у другом 

одговара дублет у О:

револýција – контрареволýција / кĳнтрареволýција ( 3 – 5/˝1 5); хàрмĸнија/ 

хармòнија – дисхàрмĸнија/дисхармòнија (`1 ¯2 / `2–`2¯3/`3).

Врло риједак је случај у којем према дублету у О стоји триплет у П 

(двапут акценат на основи, једном на префиксу):

прèдс(ј)еднĮк/прéдс(ј)еднĮк – копрèдс(ј)еднĮк/копрéдс(ј)еднĮк/кĳпрĤдс(ј)еднĮк 

(`1 ¯3/ 1¯3 –`2¯4/ 2¯4/˝1¯2¯4).

б) Кад се силазни акценти нађу на ОП, преузети из О, доспију на унут-

рашње слогове ријечи, што се коси са основним правилима српске акценатске 

норме. Међутим, овакве акценте требало би прихватити као стандардне, јер су 

већ били на почетку основне ријечи, а и сада су у почетном дијелу, одмах иза 

префикса. У ствари, овдје се, као и у претходним примјерима, огледа тежња 

да се сачува акценат О.

Поред пара прĩвреда – ванпрĩвреда (˝1 – ̋ 2) налазимо и друге, друкчије. 

Међу њима су, на примјер, парови са двоакценатским П (акценат на основи и 

на префиксу), неки пут дати у облику дублета којем одговара дублет у О:

дĳбĮт – ğкстрадĳбĮт, п(ј)ğснĮк – квĕзип(ј)ğснĮк (˝1¯2 –˝1˝3¯4); зēрада/зĕрада 

– нņззēрада/нņззĕрада (ˆ1/˝1 – ˝1ˆ2/˝1˝2).

Префикси екстра- и квази- акцентовани су и због њиховог значења 

истицања, посебности.

У неким дублетима у П други члан не припада овој групи јер је акценат 

на префиксу или је узлазни на основи:

ņслуга – противņслуга/прĳтивуслуга (˝1 –˝3/˝1); нēпад/нáпад – противнēпад 

/противнáпад, нēпад/нáпад – контранēпад /контранáпад (ˆ1/ 1 – ˆ3/ 3).

2. Промјена акцента само у основној лексеми

У грађи су се нашли једносложни и двосложни префикси страног поријек-

ла. Акценатски односи у паровима су исти као у непрефиксалним ријечима у 

Даничићевим Српским акцентима. То потврђују примјери:

Л (лексички акценат): фàшиста – антифàшиста (`1 –`3).

М (морфолошки акценат): фàшиста, ген. мн. фĕшĮстā – антифàшиста (`1,˝1¯2¯3 

–`3). (акценат као код бàтина – пријатèљица);

Л: фàшиста – профàшиста (`1 –`2).

М: фàшиста, ген. мн. фĕшĮстā – профàшиста (`1,˝1¯2¯3 – `2) (као код бàтина 

–берàчица);

Л: ùзбор – реùзбор (`1 –`2).

М: ùзбор, ген. мн. ĩзбĸрĚ – реĭзбор (`1,˝1¯2¯3 – `2) (као јèзик – кукŋруз); акценат 

као у пару фęшиста – профęшиста;
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Л: дрáма/дрĕма – монодрáма /мĳнодрама ( 1/˝1 – 3/ ˝ 1).

М: дрáма, потенцијални вок. дрēмо/ дрĕма, ген. мн. дрēмā – монодрáма/ 

мĳнодрама ( 1,ˆ1/˝1,ˆ1¯2 – 3/ ˝1). Овој групи припада први члан дублета у О и у П, 

тј. пар дрáма – монодрáма (као кňма – апотġка).

3. Промјена акцента и у основној лексеми и у префиксалу

3.1. Акценат не прелази на префикс

У прикупљеном материјалу налази се највише именица са двосложним пре-

фиксима, а рјеђе са једносложним и тросложним. Сви су страног поријекла.

У основи префиксала акценат се мијења као у О, па се у неким примје-

рима силазни акценат нађе на унутрашњим слоговима П:

Л: лóпĸв – архилĵпĸв ( 1¯2 – 3¯4).

М: лĵпĸв, лĵпова – архилĵпĸв, архилĵпова ( 1¯2, 1 – 3¯4, 3); 

Л: крешèндо – декрешèндо (`2 –`3).

М: крешèндо, ген. мн. крешéндĚ – декрешèндо, ген. мн. декрешġндĚ (`2, 2¯3 –`3, 

3¯4);

Л: милиòнĤр – мултимилиòнĤр (`3¯4 –`5¯6).

М: милиòнĤр, милионġра, вок. мĩлионĤру – мултимилиòнĤр, мултимилионġра, 

вок. мултимĩлионĤру (`3¯4, 4,˝1¯4 –`5¯6, 6,˝3¯6);

Л: дŀжава – супердŀжава (`1 –`3).

М: дŀжава, ген. мн. дļжĚвĚ – супердŀжава, ген. мн. супердļжĚвĚ (`1,˝1¯2¯3 –`3, 

˝3¯4¯5);

Л: дèсница – ултрадèсница (`1 –`3).

М: дèсница, ген. мн. дğснĮцĚ – ултрадèсница, ген. мн. ултрадğснĮцĚ (`1,˝1¯2¯3 

– `3,˝3¯4¯5). Овај пар је једнак пару дŀжава – супердŀжава.

Има потврда и за дублете у П. Један акценатски пар овако ћемо пред-

ставити:

Л: сĩла – суперсĩла/сŋперсила (˝1 –˝3/`1). 

М: сĩла, ген. мн. сħлĚ – суперсĩла, ген. мн. суперсħлĚ/ сŋперсила (˝1,ˆ1¯2 –˝3, 

ˆ3¯4/`1).

Овом пару припада само први члан дублета (суперсĩла). Силазни акценти 

се налазе у О и у П (у П на унутрашњим слоговима ријечи у Л и у М), у ствари 

они из О сачувани су у основи П.

У неким дублетима у П, акценту основе једног члана додаје се акценат 

на префиксу. И овдје се јавља, у оба члана дублета, силазни акценат у унут-

рашњости одређеног облика:

Л: адмĭрĚл – вицеадмĭрĚл/вĩцеадмĭрĚл (`2¯3 –`4¯5/˝1`4¯5).

М: адмĭрĚл, адмирáла, вок. ĕдмирĚле – вицеадмĭрĚл, вицеадмирáла, вок. 

вицеĕдмирĚле/ вĩцеадмĭрĚл, вĩцеадмирáла, вок. вĩцеĕдмирĚле (`2¯3, 3,˝1¯3 –`4¯5, 5, 

˝3¯5/ ˝1`4¯5,˝1 5,˝1˝3¯5).
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Исти акценат има и пар адмĭрĚл – контраадмĭрĚл/кĳнтраадмĭрĚл. 

Такође, једнаки су акценти у паровима етĭлĤн – полиетĭлĤн и адмĭрĚл 

– вицеадмĭрĚл.

Ријетко се дешава да према дублету у О стоје два дублета у П. У једном 

дублету П налази се силазни акценат у унутрашњости одређеног облика, а 

акценту основе једног члана дублета додаје се акценат на префиксу (у фун-

кцији истицања):

Л: нęука/нáука – псеудонęука/псğудонęука и псеудонáука/псğудонáука (`1/ 1 –`4/ 

˝1`4 и 4/ ˝1 4).

М: нęука, ген. мн. нĕŉкĚ/ нáука – псеудонęука, ген. мн. псеудонĕŉкĚ/ псğудонęука, 

ген. мн. псğудонĕŉкĚ и псеудонáука/псğудонáука (`1,˝1¯2 ̄ 3/ 1 –`4,˝4¯5 ̄ 6/ ̋ 1`4,˝1 ̋ 4¯5 ̄ 6 

и 4/˝1 4). Пар нáука – псеудонáука/ псğудонáука не спада у ову акценатску групу.

У П сљедећег пара такође стоји силазни акценат у средини једног облика, 

а акценту основе додат је акценат на префиксу:

Л: шампĭĸн – ğксшампĭĸн (`2¯3 –˝1`3¯4 ).

М: шампĭĸн, шампиĵна, вок. шĕмпиĸне – ğксшампĭĸн, ğксшампиĵна, вок. 

ğксшĕмпиĸне (`2¯3, 3,˝1¯3 – ˝1`3¯4,˝1 4,˝1˝2¯4 ).

3.2. Акценат прелази на префикс 

У анализираној грађи јављају се именице са једносложним (чешће) и 

двосложним префиксима, који су домаћег (чешће) и страног поријекла.

У једном облику П имамо проклитички однос према О, тј. проклитичко 

преношење акцената са основе силазне интонације:

Л: пŋшĚч – непŋшĚч (`1¯2 –`2¯3).

М: пŋшĚч, пушáча, вок. пņшĚчу – непŋшĚч, непушáча, вок. нğпушĚчу (`1¯2, 2,˝1¯2 

– `2¯3, 3,˝1¯3) (као непрефиксални пар вíјнÁк – капěтĚн).

Вокативни пар: пňшĚчу – нğпушĚчу.

Слично се акценатски понашају и неки парови у којима је лексички 

акценат у П дублетни:

Л: ĭгрĚч – саĭгрĚч/сĕигрĚч (`1¯2 –`2¯3/˝1¯3).

М: ĭгрĚч, игрáча, вок. ĩгрĚчу – саĭгрĚч, саигрáча, вок. сĕигрĚчу/сĕигрĚч (`1¯2, 2, 

˝1¯2 –`2¯3, 3,˝1¯3/˝1¯3).

Вокативни пар: ĩгрĚчу – сĕигрĚчу. Овдје не припада пар ĭгрĚч – сĕигрĚч.

Акценат пара пĭлĸт – копĭлĸт/ кĳпилĸт једнак је акценту пара ĭгрĚч 

– саĭгрĚч/ сĕигрĚч.

И морфолошки акценат може у П бити дублетни:

Л: врġме (ек.) – међуврġме ( 1 – 3).

М: врġме, врğмена, мн. времèна, ген. времéнā – међуврéме, међŋвремена/ међуврğмена, 

мн. међувремèна, ген. међувремġнĚ ( 1,˝1,`2, 2¯3 – 3, `2/ ˝3,`4,  4 ¯5).
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Проклитичко преношење акцената на други слог префикса овдје захвата 

једнинске облике: врğмена – међŋвремена, врğмену – међŋвремену, врğменом 

– међŋвременом. Облици са силазним акцентом у средини (међуврğмена и 

др.) не припадају овој групи.

Ијекавски лик има акценат као у екавском – разлика је само у основном, 

лексичком облику: врġме: вријèме ( 1 :`2) – међуврġме : међувријèме ( 3 :`4).

II. ЛЕКСИЧКИ АКЦЕНАТ НА ПРЕФИКСУ

И у овој групи постоје три подгрупе.

4. Нема промјене акцента ни у основној лексеми 

ни у префиксалу

Забиљежили смо једносложне и двосложне префиксе, домаће и стране. 

Преношење акцента на префикс је проклитичко или преклитичко (преношење 

са основе узлазне интонације – префиксално у ужем значењу ријечи).

4.1. Проклитичко преношење

Најприје неколико једноставнијих примјера: 

Л: фĩлм – мĩкрофилм (˝1 –˝1);

Л: рğктор – прòректор (˝1 –`1) (код Даничића брĕтић – ŋчитељ);

Л: пńтнĮк – сęпутнĮк (ˆ1¯2 – `1¯3 ) (без дужине непосредно иза акцента).

У једном пару лексички акценти се налазе у проклитичком односу, али 

морфолошки акценти (у множинским облицима О и П) појављују се у дубле-

тима чији само први члан припада овој групи:

Л: стĕв – прĳтивстав (˝1 –˝1). 

М: стĕв, мн. стĕвови/ стęвови – прĳтивстав, мн. прĳтивставови/ противстęвови 

(˝1, ˝1/`1 –˝1,˝1/`3) (ван ове групе су чланови дублета: стęвови и противстęвови).

Лексички дублети могу да се јаве у П или у О и у П:

Л: бĕс – кĳнтрабас/кòнтрабас (˝1 – ̋ 1/`1) (у другом члану дублета узлазни акценат 

на првом слогу двосложног префикса; код Даничића цĕр – прĕунук/ŋчитељ);

Л: кıнзул/кĳнзул – вĩцекĸнзул/ вĩцеконзул (ˆ1/˝1 –˝1¯3/˝1) (код Даничића дıбош/

брĕтић – ДņгобрĚђић/Вĕсојевић).

Уочен је и примјер у којем се поред лексичког дублета у П налази и 

дублет једног облика О:

Л: тĝло (ек.) – ĕнтитĤло/ęнтитĤло (ˆ1 –˝1¯3/`1¯3).

М: тĝло, лок. тĝлу/тġлу – ĕнтитĤло/ ęнтитĤло (ˆ1,ˆ1/ 1– ˝1¯3/ `1¯3) (облику 

тġлу нема овдје мјеста; у другом члану лексичког дублета узлазни акценат на првом 

слогу двосложног префикса).
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Ијекавски лик акценатски се понаша слично екавском, са класичним 

замјенама гласа јата, нпр.:

Л: тĩјело (ијек.) – ĕнтитијело/ ęнтитијело (˝1 –˝1/`1) (ван групе локативно 

тијèлу).

4.2. Преклитичко преношење

Акценат на префиксу може бити силазни, али и узлазни:

Л: гòвĸрнĮк – сĕговĸрнĮк (`1¯2¯3 –˝1¯3¯4);

Л: сúнус – кòсинус ( 1 –˝1) (код Даничића нáрод – ŋчитељ).

Риједак је примјер са дублетом у О и са два дублета у П, од којих је само 

први у овој групи (са силазним акцентом на префиксу):

Л: прġдс(ј)еднĮк / прèдс(ј)еднĮк – пĳтпрĤдс(ј)еднĮк / пĳтпредс(ј)еднĮк и 

потпрġдс(ј)еднĮк / потпрèдс(ј)еднĮк ( 1¯3/`1¯3 – ˝1¯2¯4/ ˝1¯ 4 и 2¯4/`2¯4).

5. Промјена акцента само у основној лексеми

Појављују се именице са једносложним (већином) и двосложним пре-

фиксима, домаћим и страним. Преношење акцента на префикс је проклитичко 

и преклитичко.

5.1. Проклитичко преношење

Најједноставнији примјери били би:

Л: крēљ – ğкскрĚљ (ˆ1 –˝1¯2).

М: крēљ, крáља – ğкскрĚљ (ˆ1, 1 –˝1¯2) (код Даничића крēљ – ņјēк);

Л: крēљ – вĩцекрĚљ (ˆ1 –˝1¯3).

М: крēљ, крáља – вĩцекрĚљ (ˆ1, 1 –˝1¯3) (код Даничића крēљ – вğренĮк);

Л: рĝд – нğрĤд (ˆ1 –˝1¯2).

М: рĝд, лок. рġду, мн. рğдови – нğрĤд (ˆ1, 1,˝1 –˝1¯2);

Л: Хрĩст – ęнтихрист (безбожник) (˝1 –`1).

М: Хрĩст, Хрĭста – ęнтихрист (˝1,`1 – `1) (узлазни акценат на 1. слогу двос-

ложног префикса).

У неким паровима налазе се дублети и триплети у множинским обли-

цима:

Л: звńк – прĩзвŉк (ˆ1 –˝1¯2).

М: звńк, лок. звňку, мн. звńци/звňкови, ген. звňкĸвĚ/звукĵвĚ, дат. звńцима/звňковима/

звукòвима – прĩзвŉк (ˆ1, 1,ˆ1/˝1,˝1¯2¯3/ 2¯3,ˆ1/˝1/`2 – ˝1¯2);

Л: звńк – ňлтразвŉк (ˆ1 –˝1¯3). 

М: звńк, лок. звňку, мн. звńци/звňкови, ген. звņкĸвĚ/звукĵвĚ, дат. звńцима/ звņковима/ 

звукòвима – ņлтразвŉк (ˆ1, 1,ˆ1/˝1,˝1¯2¯3/ 2¯3,ˆ1/˝1/`2 –˝1¯3).
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Понекад се јави лексички дублет у П, са силазним или узлазним акцен-

том на префиксу:

Л: смħсао – бğсмĮсао/бèсмĮсао (ˆ1 –˝1¯2¯/`1¯2).

М: смħсао, лок. смúслу, мн. смĩслови – бğсмĮсао/бğсмĮсао (ˆ1, 1,˝1 – ˝1¯2/`1¯2).

5.2. Проклитичко преношење

Најчешћи примјери у грађи су они у којима се краткоузлазни акценат 

налази на првом слогу О, а краткосилазни на једносложном префиксу. Тако 

имамо:

Л: стęнĚр – пĳдстанĚр (`1¯2 –˝1¯3).

М: стęнĚр, станáра, вок. стĕнĚру – пĳдстанĚр (`1¯2, 2,˝1¯2 –˝1¯3).

Исти акценатски односи су и у паровима дèкĚн – прĳдекĚн и рęчŉн 

– прğдрачŉн (неуобичајен вокатив у О).

Слично је и у примјеру:

Л: ŋнук – прĕунук (`1 –˝1).

М: ŋнук, ген. мн. ňнŉкĚ – прĕунук (`1,˝1¯2¯3 –˝1).

Среће се и понеки примјер са краткоузлазним акцентом на непочетном 

слогу О:

Л: офĭцĮр – пĳдофицĮр (`2¯3 –˝1¯4).

М: офĭцĮр, офицúра, вок. ĳфицĮру – пĳдофицĮр (`2¯3, 3,˝1¯3 –˝1¯4).

6. Промјена акцента и у основној лексеми и у префиксалу

Ова промјена акцента, према грађи, односи се на именице са домаћим 

префиксима, једносложним и ријетко двосложним. Лексички акценти обично 

се налазе у проклитичком односу, а морфолошки акценти много чешће стоје 

на префиксу него на основи П.

6.1. Морфолошки акценти на префиксу

Једнакост у акценту може да постоји између парова са различитим пре-

фиксима. Поћи ћемо од аљедећег пара:

Л: срğћа – нèсрећа (˝1 –`1). 

М: срğћа, ген. мн. срĝћĚ – нèсрећа, ген. мн. нğсрĤћĚ (˝1,ˆ1¯2 –`1,˝1¯2¯3) (акценат 

као код непрефиксалних именица књĩга – бęтина).

Овом акценатском типу припада и пар грņпа – пòдгрупа.

У исти тип дјелимично су укључени и парови са лексичким дублетним 

акцентима П: слĳга – нèслога/нğслога и бĕба – прęбаба/прĕбаба. Наиме, са 

паром срğћа – нèсрећа слажу се комбинације са првим чланом дублета: слĳга 
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– нèслога и бĕба – прęбаба. Довољан доказ је промјена акцента у првом 

пару:

Л: слĳга – нèслога/нğслога (˝1 –`1/˝1).

М: слĳга, ген. мн. слıгĚ – нèслога, ген. мн. нğслĸгĚ/ нğслога (˝1,ˆ1¯2 –`1,˝1¯2¯3 / ˝1).

Навешћемо и неколико других акценатских типова:

Л: мıћ – прğмĸћ (ˆ1 – ˝1¯2).

М: мıћ, мĳћи, лок. мòћи, ген. мн. мòћĮ – прğмĸћ, прğмоћи (ˆ1,˝1,`1,`1¯2 – ˝1¯2,˝1);

Л: гĳвĸр – прğдговĸр (˝1¯2 – ˝1¯3).

М: гĳвĸр, гĳвора, лок. гĳвору/говòру – прğдговĸр, прğдговора (˝1¯2,˝1,˝1 /`2 –˝1 ¯3, ˝1);

Л: грĕђанин – сŋграђанин (˝1– `1).

М: грĕђанин, мн. грĕђĚни – сŋграђанин, мн. сŋграђĚни (˝1,˝1¯2 –`1,`1¯3).

 Риједак је примјер са двоструким префиксом и двоструким акцентом, 

силазним на првом и узлазним на другом слогу:

Л: бĕба – прĕпрęбаба (˝1 –˝1`2).

М: бĕба, ген. мн. бēбĚ – прĕпрęбаба, ген. мн. прĕпрĕбĚбĚ (˝1,ˆ1¯2 –˝1`2,˝1 ̋ 2¯3¯4) 

(силазни акценат у средини ријечи).

6.2. Морфолошки акценти на основи префиксала

Забиљежен је један пар, и то са морфолошким дублетним акцентима у 

О и у П:

Л: спрĕт – мğђуспрат (˝1–˝1).

М: спрĕт, спрęта/ спрĕта – мğђуспрат, међуспрęта/ мğђуспрата (˝1,`1/˝1–˝1,`3/ ̋ 1); 

основном пару припада комбинација спрęта – међуспрęта.

6.3. Посебан случај представљају два пара у којима морфолошки акценти 

префиксала у једнинским облицима стоје на префиксу, а у множинским на 

основи:

Л: чĕс – прèтчас (˝1–`1).

М: чĕс, чęса, мн. чęсови – прèтчас, мн. претчęсови (˝1,`1 – `1,`2);

Л: врġме (ек.) – нğврĤме ( 1 – ˝ 1, ¯2).

М: врġме, врğмена, мн. времéна, ген. времġнĚ – нğврĤме, нğвремена, мн. невремèна, 

ген. невремġнĚ ( 1,˝ 1,`2, 2¯3 – ˝1¯2,˝1,`3, 3¯4) (једини примјер у којем се лексички 

акценти налазе у преклитичком односу).

У ијекавском лику акценат је као у екавском – разлика је само у основ-

ном, лексичком облику: 

врġме : вријèме ( 1:`2) – нğврĤме : нğвријеме (˝1¯2: ˝1).

7. Закључујући излагање, истаћи ћемо неколико најважнијих чињеница. 

Прије свега, у анализираној грађи налазе се именице обично са једнослож-

ним и двосложним префиксима, ријетко тросложним. Они су домаћи или су 

страног поријекла.
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Ради лакше анализе, акценти су подијељени у двије групе: лексички 

(обухватају двије лексеме: основну ријеч и префиксал, састављен од префикса 

и основе префиксала) и морфолошки (акценти облика основне ријечи и пре-

фиксала). Односи између акцената основне ријечи и префиксала, као и акце-

натски односи у границама ових двију лексема, исказују се акцентограмима, 

тј. групама акценатских знакова уз које иду бројеви слогова на којима се налазе 

акценти и неакцентоване дужине. Поред тога, полазећи од лексичког акцента, 

примјери су разврстани у двије велике групе: у првој је лексички акценат на 

основи префиксала, а у другој је тај акценат на префиксу. Обје групе дијеле се 

даље на три подгрупе: у једној нема промјене акцента ни у основној лексеми 

ни у префиксалу, у другој је промјена акцента само у основној лексеми, а у 

трећој долази до промјене акцента и у основној лексеми и у префиксалу.

Што се тиче односа између лексичких и морфолошких акцената у 

префиксалу, може се рећи да се они поклапају кад се акценат не мијења у 

парадигми. Међутим, кад се акценат мијења, може да дође до одређених 

разлика у неким облицима или чак у цијелој парадигми. Тако се у групи гдје 

је лексички акценат на основи префиксала неки пут појави морфолошки 

акценат на префиксу, а у групи у којој је лексички акценат на префиксу нађе 

се понекад морфолошки акценат на основи префиксала. А кад је ријеч о 

преношењу акцената на префикс, рећи ћемо да је оно двојако: проклитичко 

(са основе силазне интонације) и преклитичко (са основе узлазне интонације 

– префиксално у ужем смислу ријечи).

За акценат префиксала карактеристично је и сљедеће: неки префиксали 

су двоакценатски (један акценат на основи, други на префиксу), а неки се 

појављују у облику акценатских дублета, чак и триплета. Осим тога, у неким 

лексемама и у неким облицима префиксала налазимо силазне акценте ван 

почетног слога, које треба прихватити као стандардне.

Најзад, треба поменути још двије чињенице: прво, у истом акценатском 

типу могу се наћи именице са различитим префиксима; друго, префиксалне 

именице често имају исти акценат на истоме мјесту као и непрефиксалне.
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Научно дело.

STANDARD SERBIAN STRESS AND PREFIXATION OF NOUNS

S u m m a r y

There has not been much writing on the stress in prefixed words, and even when writ-

ing on the subject, only the stress of the prefixed lexeme in nominative case was discussed, 

not the stress of lexemes in other cases. In this paper, stress in nouns is divided into two 

groups: lexical (comprising the two lexemes: the base word and prefixed one) and morpho-

logical (stress in other cases). Starting with lexical stress, examples are classified into two 

large groups: the first group includes examples of lexical stress on the stem of the prefixed 

word, while the second one includes lexical stress on the prefix. Depending on the type of 

changes in stress, both groups are further divided into three subgroups: the first subgroup 

includes examples where no changes in stress occur in either base or prefixed lexeme, the 

second includes the ones where change in stress occurs only in the base word, whereas the 

third subgroup comprises examples where changes in stress occur in both base and prefixed 

lexeme. The author analyzes the correlation between lexical and morphological stress in a 

prefixed word, pointing out that the movement of stress to the prefix is two-way: proclitic 

(moving from stem with falling stress) and prefixal in narrower sense (moving from stem 

with rising stress).

Key words: stress, prefixation, lexical, morphological, prefixed word, lexeme, change 

in stress, proclitic, prefixal movement.
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