
Употреба запете



� Запета је најважнији знак за обележавање
унутрашњих односа у реченици. 

� Будући да се у српском правопису
примењују правила логичке или слободне
интерпункције, граматичком анализоминтерпункције, граматичком анализом
утврђују се могуће позиције запете. 

� Да ли ће се она писати или не зависи од
граматичких правила, али и од смисаоних
односа и службе речи у реченици. 

� Наравно, зависи и од аутора текста.



� Оно може имати три вида:
1. набрајање без везника: Понели су јабуке, 
крушке, шљиве, брескве;
2. набрајање закључено везником
(саставним или раставним): Душица, Душан(саставним или раставним): Душица, Душан
и Зорана су попили кафу;
3. набрајање с понављањем везника, у 
функцији истицања: И књиге, и свеске, и 
торбу – све ми је узела.



� У набрајању, када се два или више појмова
узима као једна јединица набрајања, 
испред везника иза којег долазе ти
појмови – запетазапетазапетазапета сесесесе нененене пишепишепишепише: 

� Обећали су му добру плату, унапређење и � Обећали су му добру плату, унапређење и 
стан и храну.

� Запета се пише измеђуизмеђуизмеђуизмеђу уметнутихуметнутихуметнутихуметнутих и и и и 
накнаднихнакнаднихнакнаднихнакнадних деловаделоваделоваделова реченицереченицереченицереченице.



� МодалнеМодалнеМодалнеМодалне речиречиречиречи и и и и речцеречцеречцеречце одвајају се запетом увек
када се осећају као посебна интонациона
целина:

� Они су, наравно, прочитали књигу.
� Нису успели, нажалост, да стигну на време.

Истина, није само он слагао, него и ја.� Истина, није само он слагао, него и ја.
� Она то, логично, не може сама.

� Међутим, када су тесно везане – значењски и 
интонационо – са речима које одређују, 
тада нененене пишемопишемопишемопишемо запетузапетузапетузапету: 

� Свакако ћу доћи на отварање изложбе.



� ВокативВокативВокативВокатив се издваја запетом, без обзира на
то на којем месту у реченици се налази:

� Мајо, твоје белешке су уредне.

� Стојте, галије царске!

� Хвала, господине, што сте нам помогли у � Хвала, господине, што сте нам помогли у 
писању.



� ГлаголскиГлаголскиГлаголскиГлаголски прилозиприлозиприлозиприлози (садашњи и прошли) који
стоје испред предикта који одређују, сами или
заједно са групом речи која чини синтаксичку
целину са њима – било да су на почетку
реченице, било да су на крају реченице – од
тог предиката се одвајају запетом:тог предиката се одвајају запетом:

� Мислећи о књизи, стигла је на испит.
� Прешавши затим из Трста у Беч, Доситеј се

нашао у новој средини.
� Онда је, пребледевши сва одједном, објаснила

шта се десило јуче.
� Он, ћутећи, крену за нама.



� када има карактер накнадног именовања
неког појма, при чему се ти називи не
разликују по ширини значења, без обзира
на то да ли се налази испред или иза имена
тог појма: тог појма: 

� Дошао је Душан Благојевић, онај твој
јучерашњи посетилац.  

� Дошао је онај твој јучерашњи посетилац, 
Душан Благојевић;



� када има карактер накнадног именовања
појма, а називи се разликују по ширини
значења тако што је један шири и општији, 
а други ужи и конкретнији – одваја се
запетом онда када шири појам долазизапетом онда када шири појам долази
после ужег: 

� Јован Дучић, познати песник, имао је јавни
наступ те године.



� Међутим, апозицијаапозицијаапозицијаапозиција сесесесе нененене одвајаодвајаодвајаодваја
запетомзапетомзапетомзапетом када се називи разликују по
ширини значења тако што је један шири и 
општији, а други ужи и конкретнији – онда
када шири појам долази пре ужег: када шири појам долази пре ужег: 

� Познати песник Јован Дучић имао је јавни
наступ те године.



� АпозитивнеАпозитивнеАпозитивнеАпозитивне одредбеодредбеодредбеодредбе, односно придеви или
синтагме са службом накнадног
одређивања већ одређених појмова, тј. 
прилози или конструкције са истом таквом
службом, без обзира на то да ли су испредслужбом, без обзира на то да ли су испред
или иза тих појмова – одвајају се запетом: 

� Уморан од трчања и расејан, враћао се
кући.



� РечцаРечцаРечцаРечца пакпакпакпак, по значењу слична везнику а и 
речци међутим – наглашена је и за разлику 
од а и међутим не одваја се запетама од
осталих делова реченице: 

� Његово дело пак остаје показатељ његове� Његово дело пак остаје показатељ његове
уметности.



Када се користи тачка запетаКада се користи тачка запета



Тачка запета
� За разлику од тачке, која има прилично

поједностављену логику примене, знак тачка и 
зарез нема тако широку употребу и подлеже тачно
дефинисаним правилима. 

� Kада овај знак нађемо у неком тексту, често је то на
погрешном месту. 

� Ради се о знаку који може да има вишеструку улогу
у реченици, и који је врло згодан за истицање
појединих делова реченице, односно да се нагласи
одређена мисао.



Употребљавају у следећим

случајевима:

� Када се приликом набрајања наводи више
група речи које једна према другој чине
извесну посебност, а ипак представљају целину:

� Земља!… У њој расту жита. На њој расте стока. 
Расту на њој: пшеница, кукуруз, јечам, овас, раж, 
пасуљ и кромпир, паприка и патлиџан; па коњи, 
волови, краве и козе, свиње и овце, прасад и 
јагањци. (М. Ољача)



Употребљавају у следећим

случајевима:
� Између симетричних делова реченичног периода у 

којима се развија иста мисао:

� Лаћао се Саломон и јуначких посала: пошао на море, 
али га вратише, да није за то; утиснуо се међу рибаре, али га вратише, да није за то; утиснуо се међу рибаре, 
па га погнаше и отуд, да је донио несрећу; даде га мати
сеоском ковачу – али му није имао руку да удара
тешким батом. (В. Новак)

� Али дијете не буди плашљиво, па потеци за једну
камару – не да се однијети; потеци за другу – не да се
однијети; потеци за трећу – не да се однијети. 
(Народна приповјетка)



Употребљавају се у следећим 

случајевима

� Кад се делови реченичног низа (да би се јаче
мисаоно истакли) желе снажније издвојити
један од другог:

� Они су у ноћи ослушкивали ток ћудљиве Неретве
која једе земљу и подрива стене; бдели, да би
видели да ли бди стража на бедему; и стрепели од
завере, мита и варке, од људског лукавства. (И. 
Андрић)



Употребљавају се у следећим 

случајевима
� Између скупова од више реченица кад је веза

међу реченицама у скуповима ужа, односно кад
се узајамно повезани смисао не може уобличити
само у једну сложену реченицу:
Ветрови путују и кише иду, добре и плодне, увијекВетрови путују и кише иду, добре и плодне, увијек
једнаке, а заставе се полако растачу и цијепају; и 
боје блиједе и све се заборавља, а човјек остаје
увијек исти, погнут над болом и устрајан у раду; 
вену вијенци и труну заставе, а остаје човјек који
сије и ради и киша која му помаже. (И. Андрић)



Употребљавају се у следећим 

случајевима

� Између делова реченичног низа кад започињу
словима абецеде (азбуке), бројевима, словима абецеде (азбуке), бројевима, 
цртицама и слично.


