
ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВИ 

Функционални стилови су различити начини употребе језика: 

У зависности од тога: 

ко говори ( говорник ) 

коме се обраћа ( саговорник ) 

која је тема разговорада  

1. РАЗГОВОРНИ СТИЛ 

 

- Хеј, Ана, шта радиш? Хоћемо ли вечерас у биоскоп? 

- Нема шансе, морам да урадим матиш. 

- Ма дај, баш си смор...опет си ме испалила. 

 

Одлике разговорног стила: 

- Односи се на усмени говор, реч је жива и непосредна. 

- Користи се у свакодневном говору. 

- Условљен је узрастом саговорника, образовањем, темом... 

- Реченице су кратке, често и недовршене. 

- Често се користе жаргонски изрази (смор, матиш) 

2. КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКИ СТИЛ 

„Виторог семесец заплео у грању 

Старих кестенова; ноћ светла и плава. 

Ко немирна савест што први пут спава, 

Тако спава море у немом блистању.“ 

Одлике: 

- Користи се у поезији и прозним текстовима 



- Писац исказује лични став, доживљај света око себе – 

субјекстивност 

- Језик писаца је слиовит и богат стилским фигурам 

- Карактерише га необичан избор речи али и редослед речи у 

реченици 

3. ПУБЛИЦИСТИЧКИ, НОВИНАРСКИ СТИЛ (вест, извештај, 

репортажа, интервју) 

Одлике: 

- Стил јавне комуникације: присутан је у новинама, на радију 

и телевизији 

- Намењен је широј јавности са циљем информисања 

- Језик је изражајан, динамичан и упечатљив 

- Реченица је јасна и прецизна 

- Основна врста новинарског изражавања је вест( ко? Шта? 

Где? Кад? Како?) 

 

 

4. НАУЧНИ СТИЛ (текстови у стручној литератури, али и у вашим 

уџбеницима) 

Одлике: 

- Објективност 

- Прецизност 

- Употреба стручних термина  

- Навођење документованих чињеница 

- Користе га научници 

- Налазимо га у стручним и научним књигама, уџбеницима, 

чланцима и сл. 



5. АДМИНИСТРАТИВНИ (КАНЦЕЛАРИЈСКИ) СТИЛ (било који 

анкетни лист, молба, жалба...) 

Одлике: 

- Јасан, прецизан, објективан 

- Карактеришу га устаљени изрази 

- Налазимо га у званичним документима и правним 

текстовима (закон, устав, молбе, захтеви, пријаве...) 

ЗАДАТАК: Одредите врсту функционалног стила: 

- Сајам књига у Београду отвара се 20.октобра и траје седам 

дана. 

- Морава шуми и по читаву ноћ кикоће се на месец. 

- Купи и килограм манадарина! 

- Против овог решења може се уложити жалба Републичкој 

управи прихода у року од осам дана. 

- Ход зракова зависи од индекса преламања и радијуса 

кривине површине рожњаче, сочива и стаклсастог тела. 

 

Ученици који долазе у школу раде дате примере на часу. 

Ученици који наставу прате на даљину пишу одговоре и 

шаљу ми их на мејл. 

 

Поздрав! 

Наставница 


