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 Бројеви су промјенљива врста ријечи којима се 

казује тачна количина, збир или ред лица, предмета 

или појава. Дијеле се на основне (главне, 

кардиналне), редне и збирне бројеве.

 Основни бројеви: један, два, три, пет, тридесет (и) 

седам итд.

 Промјенљиви су само бројеви од један до четири, а 

бројеви од пет па надаље не мијењају се по падежима.

 Бројеви стотина, хиљада, милион, милијарда су само 

по функцији бројеви, али граматички они припадају 

именицама и као именице се мијењају по падежима.
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ПРОМЈЕНА БРОЈА ЈЕДАН

мушки род                     средњи  род                            женски род

Н. један                                    једно                                         једна
Г. једног(а)                                                           једне
Д. једном( е) једној
А. Н/Г                                     једно                                         једну
В. В. = Н.                                                               В. = Н.                           
И. једним једном
Л. (о) једном(е)                                                     (о)  једној

Користећи уџбеник напиши правилно промјену броја два.
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БРОЈЕВИ  ТРИ И ЧЕТИРИ МИЈЕЊАЈУ СЕ ПО ИСТОЈ ПРОМЈЕНИ (СТАРЕ ДВОЈИНЕ) А ИМАЈУ 

ИСТИ ОБЛИК УЗ ИМЕНИЦЕ ЗА СВА ТРИ РОДА. НПР. У НОМИНАТИВУ ЈЕДНИНЕ  ПРОМЈЕНА 

ГЛАСИ: ТРИ ГРАДА, ТРИ СЕЛА, ТРИ ЗЕМЉЕ, А ИСТО ТАКО У  ГЕНИТИВУ: ТРИЈУ ГРАДОВА, 

ТРИЈУ, СЕЛА, ТРИЈУ ЗЕМАЉА И СЛ.

ЗБИРНИ БРОЈЕВИ

ДВОЈЕ 
ТРОЈЕ

ЧЕТВОРО      

Н.  ДВОЈЕ
Г.   ДВОЈЕГА / ДВОГА

Д.  ДВОЈЕМ(У) / ДВОМЕ
А.  ДВОЈЕ

В.   ДВОЈЕ
И.  ДВОМА

Л.  ДВОЈЕМА/ДВОМА

ДОПУНИ СЉЕДЕЋЕ РЕЧЕНИЦЕ ЗБИРНИМ БРОЈЕМ.
ОТИШЛИ СУ НА ПУТОВАЊЕ СА ______________ ДЈЕЦЕ.
ПОСЛАЛИ СМО ПАКЕТЕ ЊИМА _______________.
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Редни (ординални) бројеви  - први, други, трећи, седми, двадест 

друго, сто педест први – имају облике за сва три граматичка 

рода, за оба броја (једнину и множину), као и падежне облике. 

Мијењају се по деклинацији придјева одређеног вида:

- у једнини:

м.р.                                              с.р.

Н.  девети [ град ] девето [ село ]

Г.                         деветог( а)

Д.                         деветом(е)

А. девети/деветог(а)                девето

В. девети                                   девето

И.                        деветим

Л.                        деветом(е)

Напишите промјену у множини користећи уџбеник.

Напомена. - Када се редни бројеви пишу арапским цифрама иза 

њих пишемо тачку и по томе их разликујемо од основних 

бројева. 

Ако редне бројеве пишемо римским цифрама, иза њих нећемо 

писати тачку. Нпр. Косовска битка  одиграла се у XIV вијеку.


