
                                             ЛОКАТИВ

Наведите именске речи. Зашто су сврстане у једну групу? Шта је деклинација? 
Набројте падеже и питања за сваки падеж. Који су независни падежи? Објасните због 
чега се тако називају. Наведите основна значења падежа. 

Аги је седео на љуљашци у свом дворишту. 
Корњачица у акваријуму можда и није лоша идеја.
Ујак утрча у кућу попут усплахирене веверице.
Ујак просто није био способан да одоли чарима софе у дневној соби.

(Аги и Ема, Игор Коларов)
Шта означавају подвучене речи? Коју службу врше у реченици?
Све истакнуте речи налазе се у облику локатива и означавају место на ком се врши 

радња. Локатив је седми падеж, а добија се на питања (о) коме, (о) чему. То је једини 
падеж уз који се увек употребљавају предлози. У наведеним реченицама речи у локативу 
врше службу прилошке одредбе за место, а имају значење места.

Размислите који падежи такође могу имати значење места. 

Осим локатива, значење места могу имати и генитив, акузатив и инструментал. 
Ипак, разликоваћемо их према падежном наставку.  Приликом одређивања падежа прво се 
руководити  падежним наставком па тек онда службом речи у реченици и значењима која 
реч има. 

Напишите облике локатива једнине и множине именица у табели па издвојте 
падежне наставке.

Именица Локатив 
једнине

Падежни 
наставак

Локатив 
множине

Падежни 
наставак

соба (о) соби -и (о) собама -ама

кревет (о) кревету -у (о) креветима -има

огледало (о) огледалу -у (о) огледалима -има

Разговарали смо о распусту.
Размишљали смо о пријатељима које дуго нисмо видели.
Расправљали смо о новом филму који се приказивао у биоскопу.

Размислите које питање постављамо да бисмо као одговор добили подвучене речи. 
У ком падежу су истакнуте речи?

Све подвучене рече налазе се у локативу и означавају предмет радње. Њихова служба 
у реченици је неправи објекат.



Подвуците облике локатива у следећим реченицама.
Борислав је у младости много путовао.
Видећемо се о празнику.
Обично у јулу идемо на море.

Које значење има локатив у претходним реченицама?
У све три реченице речи у локативу имају значење времена, а врше службу прилошке 

одредбе за време.

Подвуците речи у локативу.
Дуго су живели у љубави.
Платићемо зимовање у ратама.
Софија им је у бесу рекла оно што није желела.

Размислите о значењу подвучених речи.
Све истакнуте речи имају значење начина на који се врши радња, а у реченици врше 

службу прилошке одредбе за начин.

Упоредите подвучене речи и истакните у чему се разликују.
а) Деца су потрчала ка парку. (датив)

    Деца се играју у парку. (локатив)
б) Радовали смо се рођенданима. (датив)
Са рођенданима стизали су и лепи, необични поклони. (инструментал)

     Дуго смо разговарали о рођенданима које смо прославили. (локатив)

Реченице се разликују по падежу у ком се налази именица парк, односно именица 
рођендан, док су падежни наставци исти. Именица парк у првој реченици је у облику 
датива, на шта указује предлог ка, који се користи уз датив, као и глагол кретања који је 
допуњен обликом датива. У другој реченици именица парк употребљена је у облику 
локатива, на шта указује предлог у, који се никада не јавља уз датив. Уз датив могу стајати 
предлози: к/ка, према, насупрот и упркос или уопште нема предлога, док уз локатив 
обавезно стоји предлог. Осим тога, именица парк у локативу у овој реченици има значење 
мировања, тј. места, односно врши службу прилошке одредбе за место.

У примерима под б, именица рођендан је у облику множине, у првој реченици у 
облику датива, у другој у инструменталу, а у трећој у локативу, и у свим облицима 
падежни наставак је исти: -има. Као помоћ може нам послужити пребацивање именице у 
облик једнине, чиме ћемо дилему свести на два падежа (датив: рођендану, инструментал: 
са рођенданом, локатив: о рођендану). У овом случају довољно је упоредити сада облик 
датива и локатива: датив се може јавити без предлога (као у првој реченици), док локатив 
има предлог о, који се не јавља уз датив (као у трећој реченици).




