
Српски језик 

Најчећше грешке у говору и писању 

 

               НЕПРАВИЛНО 
 

                  ПРАВИЛНО 

ИзвинУо  сам се другу. 

извинУти  се 

ИзвинИо  сам се другу. 

извинИти се 

Ја би још једно парче торте. Ја биХ још једно парче торте. 

Ми би да одморимо мало. Ми бисмо да одморимо мало. 

Ја и мој друг. Мој друг и ја. 

Данас сам много радЕо. Данас сам много радИо. 

Где си ишо? 

Зашто си дошо? 

Волим свој посо. 

Где си ишАо? 

Зашто си дошАо? 

Волим свој посАо. 

Идем у школи. 

Био сам у Ниш. 

Идем у школу. 

Био сам у Нишу. 

Шта ти хвали да купим? Шта ти фали да купим? 
фалити - недостаје нешто 

хвалити - похвално говорити 

Дошао сам на посао са колима/ 
са бициклом/са аутобусом. 

Дошао сам на посао колима/ 
бициклом/аутобусом. 

Пишем са оловком. 

Сечем са маказама/са ножем/ 
са тестером. 

Цепам дрва са секиром. 

Пишем оловком. 

Сечем маказама/ножем/ 
тестером. 

Цепам дрва секиром. 

Тата је највишљи у породици. Тата је највиши у породици. 

Мој најмлађи син је најбеснији. Мој најмлађи син је најбешњи. 

Наставник је најстрожији. Наставник је најстрожи. 

нај  лепши 

нај  јачи 

најлепши 

најјачи 

Ми ће мо завршити посао. 

Ви  ће те доћи. 

Ми ћемо завршити посао. 

Ви  ћете доћи. 

Они хоћеју повишицу. Они хоће повишицу. 

 

 



 

               НЕПРАВИЛНО 
 

                  ПРАВИЛНО 

Дали сте за кафу? Да ли сте за кафу? 

Јер ти добро? Је лʼ ти добро? 

је лʼ/ је ли – упитно значење 

јер – узрочно значење  

нпр. Добио је јединицу јер није учио. 

еуро 
асвалт 

бонбона 

гастербајтер 
рајфешлус 

бурекчиница 

ћевапчиница 
четри 

четристо 

шес 
шесто 

једанес 

офтамолог 
стољњак 

чаршаф 

бенифициран 

евро 
асфалт 

бомбона 

гастарбајтер 
рајсфершлус 

бутегџиница 

ћевабџиница 
четИри 

четИристо 

шесТ 
шестсто 

једАнАесТ 

офтаЛмолог 
столњак 

чаршав 

бенефициран 

Ја и мој друг. Мој друг и ја. 

Они сечу, вучу, печу. Они секу, вуку, пеку. 

Бијо сам на послу. 

Отворијо сам прозор. 

Био сам на послу. 

Отворио сам прозор. 

Милицин, Зорицин, Аницин Миличин, Зоричин, Аничин 
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