
САСТАВНЕ НЕЗАВНИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

 Саставне независносложене реченице спајају двије или више простих реченице 

које имају значење истог смјера. 

Јео сам рибу и пио вино. 

 За спајање простих реченица у саставном односу користе се саставни везници: 

и, па, те, ни, нити.  

Ручао је и / па / те легао. 

Није дошао, нити се јавио. 

Није звао, ни свраћао. 

Обрати пажњу! Сви наведени примјери независносложених реченица се састоје од 

двије просте реченице у саставном односу. Графички овај однос се представља на 

сљедећи начин. Кругови представљају реченице. Р1 је прва, а Р2 друга, и тако даље у 

зависности од тога колико простих реченица има. Независни однос се означава 

водоравном линијом која повезује два круга, односно реченице. Саставни однос ћете 

означити тако што ћете изнад линије написати саст. или стрелицом у десном смијеру. 

Примјер: 

 

 

 Подврста саставних реченица су закључне реченице. Код ових реченица садржај 

друге просте је закључак прве. Да се појача саставно значење закључивања често се 

користе прилози или изрази са закључним значењем: дакле, стога, зато, према томе... 

 

 

 

 

 

 

Р1 Р2 
саст. 



РАСТАВНЕ НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

Раставне независносложене реченице са састоје од двије или више простих реченица у 

којима се описују радње од којих се само једна може вршити у датом тренутку. 

Везници: или, било да 

Ради или лези. 

Ја једнако губим, било да идем с тобом, било да останем. 

 Везник или се може користити на почетку обје реченице или само на почетку 

друге реченице. 

Или узми или остави. = Узми или остави. 

 Везник било да се користи на почетку сваке просте реченице. 

Било да идеш, било да остајеш, исто ће бити. 

Графички раставни однос се приказује на сљедећи начин. Између кругова који 

представљају реченице, ставља се водоравна линија која почиње и завршава стрелицама 

које упућују на различите правце. 

 

 

 

 

Исходи: 

Ученик познаје саставне реченице и везнике који их повезују. 

Ученик познаје раставне реченице и везнике који их повезују. 

Ученик је способан да одреди саставне и раставне независносложене односе и графички 

их прикаже. 

Р1 Р2 
раст. 


