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УЧИМО ЗАЈЕДНО!

„ НЕ “
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ШТА КАЖЕ ПРАВИЛО?

Ријечца пише се одвојено уз глаголе.

Изузетак су само: нећу, немам, немој, нисам, 

недостајати и нестајати/нестати.

Наравно, то подразумијева и све промјене ових глагола: 

нећу, нећеш, неће, нећемо, нећете, неће; немам, немаш, 

нема, немамо итд; немој, немојмо, немојте; нисам, ниси, 

није, нисмо, нисте, нису....

„НЕ“    
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Када глаголски прилог садашњи 

добија придјевску функцију 

(нпр. непостојећи »измишљен») 

ријечца НЕ се пише 

састављено.

Нпр.« Причају и измишљају 

непостојеће приче».
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Ријечца „НЕ“ спојено уз именице!
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Од овог правила не одступају 

ни властите именице са 

значењем житеља неке 

земље, континента, 

припадника одређене нације. 

Обично се пишу малим 

словом, нпр. неалбанци, 

несрпски...

Нпр. „Овдје живи живаљ“.несрпски
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ПРИДЈЕВСКЕ СЛОЖЕНИЦЕ

Придјевске сложенице настале 

додавањем одричне ријечце не пишу се 

спојено.

Нпр. невидљив.

«Чуо сам да постоје                         

авиони»
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невидљиви
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У творби одричног 

облика презента 

ријечца НЕ се пише 

најчешће одвојено од 

глагола.

«Знам да ништа не 

знам »....философска 

изрека старогрчког 

философа Сократа.



Одрична ријечца НЕ се пише састављено 

и са именицама које означавају сроднике, 

нпр. брат, мајка, отац. 

Именица немајка означава особу која је, 

према испољеном понашању - зла мајка, 

жена која нема материнских осећања.

Пример: Понијела се као немајка.
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нестати или не стати

Глагол нестати се не осјећа 

одричним, те се не пише састављено у 

свим глаголским облицима.

Пример: Научници предвиђају да ће 

бубамаре нестати.

Али:

« Да ли је довољно само не стати, 

како би схватили да нећемо да их 

повеземо или да им се обратимо и 

образложимо?»

Не стати – не зауставити се.
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Ријечца НЕ уз именице, 

придјеве и прилоге, по правилу 

пише се САСТАВЉЕНО: 

несрећа, немаштина, незнање, 

невиност, невин, немаран, 

немиран, непријатан, 

непријатно, недовољно. 
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Учили су нас једну интересантну 

крилатицу, коју је смислио Вук 

Караџић, а која гласи овако:

„ Пиши као што говориш!“

Нпр. изговарамо: »Незнам што 

нећеш самном» 

Правилно: „ Не знам што 

нећеш са мном “.

Дакле, неке крилатице су 

превазиђене или их не треба 

схватати дословно.
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НАРАВОУЧЕНИЈЕ (ПОУКА)

Мноштво језичких правила 

тјера нас да и много 

гријешимо у писању.

Читајмо добра дјела, 

читајмо правописне 

норме, дјела о језичким 

недоумицама…и, наравно, 

волимо српски језик.


