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РДДОJЕ Д. СИМИН*
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, СРБИJА

JЕДАН ПРОБЛЕМ СА ИВИЦЕ ТВОРБЕНОГ СИСТЕМА 
СРПСКОГ -  ФОРМЕ СА СПОJЕНОМ ЦРТОМ (/ЦРТИЦОМ)

Сажетак. Аутор у раду разматра форме типа ’пут Београд-Ниш’ (’Београд- 
Ниш’ // ’Београд -  Ниш’). П итаае je  да ли je  ознака везе интралексемска или 
интерлексемска по функцщи -  или када ]е ]едно, а када друго. Из супротног угла 
посматрано, треба утврдити да ли се, и када, ради о творбеном спо]у, а када о син- 
таксичко вези ]единица.

Клучне речи: творба речи, сложенице, полусложенице, цртица, црта, споена 
црта, интерпункцщски знаци, правописни знаци.

1. Реч-две унапред
1. Спуена или ’примакнута’ црта не помиже се у ранщим радовима о право- 

пису и творби речи. Први пут ]е уводи тзв. ’никшийки’, а за жим Матичин правопис 
од 1993. Размотрийемо ]е са два аспекта: са аспекта припадности правописним 
или интерпункци|ским знацима, као и у обрнутсу перспективи -  са аспекта статуса 
]единица измену ю]их стсуи, и жиховог ме^уодноса. Питаже ]е наиме да ли су 
спуеви обележени том ознаком тип полусложеница, дакле лексичке формацще, 
у муима ]е спуена црта правописни знак; или су пак то спецщалне синтаксичке 
конструкцще, у муима спуена црта има функцщу интерпункцщског знака.

1.1. У ’никшийком’ правопису (СимиЙ 1993: 151) црта ’са саставленим 
писажем’ ]еднозначно се сматра ’посебним интерпункцщским знаком’. Писаже 
жено препоручу]е се (а) „ме^у ]единицама сличне означне службе ако су ове 
облички неутралне: -  На прузи Београд-Бар саобраhаj jе  нормализован...“; (б) 
код „речи ко]е у паровима употреблавамо да означимо два садржа]а ставлена у 
однос сличности, супротности и сл.: -  Где кеш, врапче, зимовати? -  Овде-онде, 
туда-свуда: -  То ке бити рекла-казала“; (в) „Уобича]ено ]е двострука женска 
презимна писати на исти начин: -  Даринка Матик-Маровик...“.

1.2. Матичин правопис у свом првом издажу (ПешиканЛерковиЙ/Пижурица 
1995: 108) нема ]асно дефинисану разлику измену интерпункци|ских и право- 
писних знакова. Дефиницща ко]у да]у инсистира на еквиваленцщи ова два реда
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ознака: „У писано] рщечи на мисаону рашчлашеност, као и на односе и одлике 
шегових чланова (д|елова, елемената) указу]е се п р а в о п и с н и м з н а ц и м а 
или и н т е р п у н к ц и ] о м“. Уместо дистинкцще ме^у овим ознакама говори 
се о тзв. реченичним и нереченичним знацима. О ’примакнуто]’ црти каже се 
у том контексту да се употребшава „у везама муе нема]у реченични карактер“ 
(ПешиканЛерковий/Пижурица 1995: 133). Тиме нще ништа ближе речено да ли 
те ’везе’ има]у синтаксички или творбени статус.

1.3. По другом издашу овог правописа (ПешиканЛерковий/Пижурица 2010: 
126-127) стс]и изричита напомена: „Интерпункцщски знак ’примакнута црта’ 
(црта без белина) изразито ]е везног карактера. По своме начелном смислу“ -  она 
„стсуи измену одмакнуте црте и цртице“ (ПешиканЛерковий/Пижурица 2010: 160). 
Каже се да се пише „уместо одмакнуте црте у дво]ним везама: Бо]л-Мариотов 
закон; Служимо се Ристик-Кангргиним речником...; влада Цветковик-Мачек; 
намесништво Ристик-Протик-Делимарковик; осовина Рим-Берлин“; „у везама 
муе значе просторне релацще: канал Дунав-Тиса-Дунав; пруга Београд-Бар; лет 
Париз-Щу)орк;расто]ап>е Земла-Марс...“.

Наведене формацще заправо нису ]единствене, ]ер поред оних са равно- 
правним и граматички идентичним члановима спреге о муо] говоримо (влада 
Цветковик-Мачек, канал Дунав-Тиса-Дунав и сл.), налазимо и оне код муих ]е 
веза успоставшена измену неравноправних форми: Бо]л-Мариотов, Ристик-Кан- 
гргин.

2. Према об]ашшешу у нашем Српском правопису (Симий 2003: 145. и д.) црта 
се, употребшава у служби интерпункцщског знака, и пише се дво]ако: „одво]ено 
од речи измену муих скуи, и саставшено с шима“ (Симий 2003: 172).

(а) „Одво]ено од речи измену ко]их сто]и -  црта се пише кад обележава 
истакнутщу говорну паузу“ : -  Па тд]е као неки -  з н а к!

(б) „Саставшено се црта пише -  кад повезу]е равноправне номинацщске 
конструкци]е“: -  На прузи Београд-Бар саобрайа] ]е тек ]утрос нормализован.

3. Проблем юуи из горше расправе проистиче не тиче се само правописа, 
и само класификацще знакова, вей и много озбишнщих теорщских питаша, кеда 
задиру и у сферу творбе речи, т]. шених периферних и прелазних зона према 
синтаксичким структурама. Наш задатак у овом раду ]есте да покушамо повуйи 
могуйу границу измену синтаксичких структура и творбених формацща на том 
сектору, а у првом реду да утврдимо, са тога гледишта посматрану, природу 
форми обележених спо]еном цртом, и да ли оне припада]у творбеним, дакле 
лексичким, полусложеничким, или синтаксичким врстама структура. Одмах нам 
ваша напоменути да се спо]ена црта у текстовима ретко употребшава, те да се 
уместо ше пише цртица, на ]едно] страни, и одво]ена црта, на другой Но ми се 
тим проблемом нейемо бавити, вей осщ емо при сждеюд црти.

4. У овом уводу треба учинити ]ош юду напомену о полусложеницама. Оне 
у научним расправама о творби речи не заузима]у високо место. А о нщансама и 
степеновашу узнапредовалости творбеног процеса нема ни речи. Тако М. Стева- 
новий (1991, I: 401) у свом универзитетском уцбенику помише додуше категорщу 
полусложености, али само узгред и само у контексту расправе о сложеницама.
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Општа аегова констатацща корм издва]а полусложеничке од сложеничких тво- 
реница гласи да код аих, прво, „тамо где посебни делови оваквих назива чува]у 
сво]е акценте, они осщ у као посебне речи“; и друго, и друкчще него код спо]ева 
посебних речи, „ако се у промени први део двочланог назива не меаа, делови 
су значи чвршЙе ме^усобно везани, (ал)и такви називи нису онда праве сложене 
речи, веЙ полусложенице“. Примери ксуе СтевановиЙ наводи у потпуности по- 
т в р ^ у  аегове дефиницще: Херцег-Ноей (ген. Херцег-Ноеог, дат. Херцег-Ноеом 
итд.), Иеаник-Град (Иеаник-Града, Иеаник-Граду), Иеан-планйна (Иеан-планйнё, 
Иеан-планйни), тако и Шар-планйна, Дйл-гдра  итд. Кад поведе реч о синтаксич- 
ким односима измену делова сложенице, он констату]е ]еднакост тих односа код 
сложеница (бубамара, бабарога, Вирпазар) и полусложеница (Кдтор-Варош), ]ер, 
измену осталог, често ,оедна именица“ ]е управни део конструкцще, „а друга, као 
за]едничка, означава по]ам врсте, односно врсту... об]екта“, и мора се сматрати 
атрибутом оне прве (СтевановиЙ 1991, II: 407). Ово ]е наравно доволно да читалац 
СтавановиЙевог дела стекне известан увид у природу полусложеница, али нще 
доволно за проблематизацщу и подробну обраду, као и евентуалну структурну 
класификацщу аихову. Индикативно ]е да СтевановиЙ чланове сложеничких фор- 
мацща сматра „посебним речима“, што би значило да су полусложенице заправо 
синтаксичке конструкцще по структури и унутрашаим свортвима. Ипак, чиае- 
ница да се ове ]единице уносе у речнике по себи сведочи друкчще: практично се 
граматичари и лексикографи, па свакако и дериватолози, према аим а односе као 
према лексички ]единственим целинама, дакле елементима лексичког система. 
Ми за ову прилику осщ емо при схватаау о лексичю] природи полусложеница, 
и правописжу функцщи цртице ксуа се измену аихових делова пише, и враЙамо 
се свор] теми.

2. Обрада гра^е
1. Гра^у Йемо распоредити у два оделка, па Йе у првоме бити примери из 

Српске синтаксе (СимиЙЛовановиЙ 2002), где су се аутори трудили да консек
вентно примене правило о писаау спо]ене црте, а у другом из других различитих 
текстова, уколико се ова ознака тамо по]авлу]е.

2. У Српско] синтакси ова ]е ознака употреблена свега неколика пута. За- 
бележени су следеЙи примери са спо]еном цртом:

Други разлог неподношеаа jесте извесна разлика ме^у аим а коja се често етаблира 
као дистинкцща привременост-непривременост, актуалност-неактуалност 
или сл. Синт. 1, 233.
Утврдили смо ...да je однос субjeкaт-прeдикaт у основи однос апонираних jeди- 
ница. Синт. 1, 312.
У свим случа]евима уместо номинатива ипак ]е маае-виш е употреблив инстр. 
Синт. 1, 340.

а) Прва два случа]а илустру]у тип парних именичких спрегова у корма су 
чланови равноправни, а и ]едан и други осщ у  непроменливи. И друго, врло 
битно што вала уочити, ]есте да су обе именичке речи у спо]у зависне од треЙе 
ко]а им претходи. Та треЙа ]е променлива: дистинкцща (ген. дистинкцще, дат.
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дистинкцщи) привременост-непривременост, актуалност-неактуалност; 
однос(/односа/односу) суб]екат-предикат). Управо би падежна ознака код име- 
ница што су повезане цртом била сувишна, ]ер управна именица држи падежну 
позицщу, и носи ознаку те позицще.

б) Последаи пример има посебан статус, ]ер -  прво -  спрега мате-више 
нще условлена синтаксичком релациюм према нею] треЙо] речи, веЙ]е слободна; 
и друго -  речи ’м аае’ и ’више’ су по себи недеклинабилне, па се не може гово- 
рити о блокади. Али равноправност у формаци]и -  уз изостанак флекси]е -  да]у 
легитимитет спо]ено] црти у ово] формаци]и, као и примерима из ’никшиЙког’ 
правописа1.

3. Констату]емо поново да су чланови спреге код два примера обращена у 
претходном параграфу (под а) -  морфолошки блокирани. И на први поглед ]е 
]асно да та блокада ни]е исте врсте као код полусложеница (Вук-Даничикев и сл.) 
Заправо, ако се претвори у полусложенички, однос ме^у ]единицама у основи се 
меаа, о чему сведочи ]едан пример из правописа (СимиЙ 2003: 116. и д.): Влада 
ЦвётковиЬ-Мачек > Цвётковик-Мачекова влада. Блокада код полусложенице 
ствар ]е аене унутрашае структуре, ту односа ме^у аеним саставницама. Блокада 
пак код спреге ю]у пратимо долази спола, од треЙег члана конструкци]е (Овде 
влада, горе дистинкци]а, т]. однос). И управо ]е на]битни]и за нашу расправу утица] 
тога вааског момента. Да бисмо разумели о чему ]е реч, вала нам се обратити 
на]ближем типу конструкцща, тзв. атрибутивима. Jер и чланови наше фрмацще 
сто]е у односу атрибутива према за]едничко] управно] речи.

а) Конструкцщу во]вода Степа -  у Српско] синтакси смо „разложили на 
управну реч... и зависнув (СимиЙЛовановиЙ 2002: 226), и у кра]ао] лини]и утвр- 
дили да ]е у начелу други члан у конструкции одредба првог (крал Милутин, 
во]вода Степа -  ко]и крал, ко]и во]вода? -  Милутин, одн. Степа идентификатор 
]е садржа]а апелатива во/'вода). Но када ]е редослед чланова конструкци]е обрнут: 
Милан крал или сл., онда се меаа и однос ме^у аима. Ова конструкци|а немеЙе 
питаае ’ко]и Милан’ -  па ]е ]асно да ]е ’крал’ об]аш аеае речи ’Милан’, аен  
атрибутив.

б) И код наше конструкции са парним лексемама, трейи члан, ко]и Йемо 
назвати ’контекстом’, -  има стварни статус управног дела, док спарене лексеме 
у зависном делу конструкци|е ]есу аегов атрибутив (пут Суботица-Београд = 
пут ко]и повезу]е Суботицу и Београд). У том сво]ству управни члан уоквирава 
зависне чланове у за]едничку конструкци]у -  има улогу кондензатора, по ономе 
што ]е речено у Српско] синтакси1 2.

4. Како повезати ова два реда факата? Логично ]е поставити питаае да ли 
ван наших примера постсуе конструкци|е са морфолошки блокираним (]едним) 
атрибутивом. Гра^а ко]у имамо у Српско] синтакси да]е нам право на потврдан 
одговор, па Йемо уместо свега само указати на неке детале из тамошаег оделка 
посвейеног овим питааима.

1 У: СимиЙ 1993. В. погл. 1, т. 1.1 под (б): овде-онде, туда-свуда, рекла-казала.
2 Уп: СимиЙЛовановиЙ 2002: ка. 111/1V, 7 и д.
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а) Када )е у конструкции атрибутив неки посебан назив, етикета или сл., 
а управна реч системски назив датог садржа)а, тада )е зависни члан по правилу 
морфолошки блокирана )единица:

-  . д а  ми прочита новине о потапаау брода Титаника МЦ Итака 108;
-  ... штампао сам у  деч]'ем листу Голуб... jeдну песму МЦ Итака 106; -  У збирку 
Итака, поред политичких песама, улазе... МЦ Итака 188; -  Она je  после, рету- 
ширана, штампана у  збирци Приче о мушком МЦ Итака 205; -  После те посете, 
мене су узели, номинално, и за члана редакцще часописа Ктижевни ]уг МЦ Итака 
206; ; -  Коментар уз песму иа, ти, и сви савремени парови’ МЦ Итака 225; -  ... у  
век помитано] приповеци Они болесни М и т а . чини симболички гест НП Ром 20;
-  Пажливоме читаоцу нейе промайи ова) доста необични опис мимике на Томчином 
лицу у  приповеци Стари дани НП Ром 21;
-  .прим ор)е )е карактеристично због паралелности приморских облика динарског 
правца северозапад-]угоисток или пиндског правца север-]уг Щ  Балк 15;
-  Термином хронотоп служимо с е .  НП Ром 24; -  . н а  аега  нас, измену осталог 
упозорава подвучена заменицау  синтагми ’тегов гласник’НП Ром 74; -  .р а з -  
витак моционих односа код изведених речи ове врсте врши се по овакво] схеми 
берач -> берачица / /  плетач -> плетачица РБ ОЧ 90; -  .п р е м а  именицама типа 
српскохрватско к и ш н и ц а (кишна вода), о р  н и ц а (орна зем ла)... могле су 
бити направлене РБ ОЧ 94.

б) У првом наведеном примеру према генитиву брода сто)и генитив аеговог 
властитог имена -  Титаника. За овим следе читаве две скупине примера са истим 
односом речи у спрегама, и са властитим именом, етикетом или сл. у номинати
ву, иако по начелу конгруенци)е очеку)емо коси падеж. Рейи Йемо да етикета и 
властито име ради ) задржава)у основни облик кад кра) аи х  сто)и општи назив.

в) У следейе две скупине атрибутивно су спрегнути апелативи, општи на- 
зиви, па ипак )едан од аи х  задржава основни облик. Код правац север-]уг, схема 
берач-берачица и сл. део конструкци)е блокиран )е тиме што )е уклучен у оквир 
схеме, матрице, табеле и друге сликовне представе, а не линеарног говорног низа 
представленог писменим знацима. По ономе што смо на почетку рекли о спо)еж) 
црти -  тф да )е установлена тек на)новщим правописима од 1993. -  разумливо 
)е што су д во )е  спреге обележене цртицом.

г) У осталим случа)евима спрегнути су лингвистички и сл. термин, или уоп- 
ште било ко)и мета)езички израз ко)и назива категори)у, и реч из те категори)е, 
што )е у извесном смислу слично претходно обра^еним случа)евима.

5. Према томе, стварно )е у посебним случа)евима атрибутив по правилу 
морфолошки блокиран и кад )е у то) функцщи употреблена )една реч. Разумливо 
)е онда да )е могуйа, и заправо регуларна блокада и парова речи кад се на^у исто) 
функцщи (То уосталом показу)у и примери поменути овде под б). У гра^и ван 
Српске синтаксе забележили смо следейе случа)еве са спо)еном цртом:

...раздва)аае измену француског ваздухоплова на л и н и ) П ариз-Софщ а и изра- 
леског авиона на л и н и ) Тел А ви в-Ь у |о р к  

Политика, 31.12.2009., 3.
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...пруга Плана-Смедеревска Паланка, дакле, пруга Београд-Ниш
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе -  лична исторщ'а]едног доба, 107.

.Дош нще био завршена аутопут Београд-Ниш ...
Д. ЪосиЙ, Време власти II, 83.

Данас у ГрделичюД клисури погожей путнички воз Београд-Солун...
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе, 44.

...под непосредним у т и л е м  супружника МилошевиЙ-МарковиЙ
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе, 179.

...а да владу састави коалицща МиЙуновиЙ-ДрашковиЙ
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе, 44.

Челе-Раде Чаjетинац
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе, 190.

Предраг-Пе^а МарковиЙ
Д. ЪосиЙ, Време мрж пе, 206.

За гре]ну сезону 2011-2012. могла (би) да буде завршена и друга фаза ’Банатског
Двора’.

Политика 22. 10. 2009, 13.

а) Полазимо од последаег случа]а, ко]и представка секвенцу од две парно 
спо]ене цифарске форме, дакле по себи непроменливе, заправо лингвистички 
нерелевантне ]единице. йихово писаае ствар ]е конвенцще другог реда, а не 
творбеног или синтаксичког, о юДима овде говоримо. Али га непроменливост 
елемената приближава случа]евима са непроменливим речима.

б) Први наведени пример двема конструкцщама означава путни правац од 
почетне до завршне тачке, а чланови спо]а управо назива]у те тачке. Лексеме нису 
променливе, и тиме задоволава]у критерщ за писаае спо]ене црте. МаДутим, 
постели разлика меДу нашим конструкцщама, и она се тиче састава чланова: Тел 
Авив ]е биполарног састава, а ]единствен по значеау. Када цртом вежемо други 
део са потоаим делом шире конструкцще, насщ е асиметрични однос, и то ова- 
кав начин бележеаа правописно дезавуише. Бола ]е раставлена црта: Тел Авив 
-  Щу)врк (исто и Плана -  Смедеревска Паланка из другог прим.).

в) Формацще као Београд-Ниш и Београд-Солун познате су нам из претходне 
анализе. Чланови спреге и овде су морфолошки блокирани.

г) Слично ]е и у примерима ксДи означава]у брачну ’коалицщу’ (Милошевик 
- МарковиК), и политичку (Микуновик-ДрашковиК). Jединице повезане спо]еном 
цртом представла]у спрегу равноправних и у том склопу непроменливих име- 
ница, па по томе су идентични са вей анализиранима.

д) Конструкцще Челе-Раде Ча]етинац и Предраг-Пе^а МарковиК -  као да 
повезу|е име и надимак у необичном линеарном распореду. Кад промислимо о 
односима у цело] формации, излази да су они овде цртом замрачени, а не прецизи-
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рани. Наиме, надимак припада особи пуног имена и презимена, дакле Ради (Раду 
или Радету) Ча]етинцу и ПредрагуМарковику. Раставлааем црте од ]едног дела 
званичне номинацщске конструкцще, или аеним уклааааем, што ]е р ш  боле
-  ми надимак ставламо у однос према аено] целини, и исправламо непотребну 
правописну аномалщу: Челе -  Раде Ча]етинац / /  Челе Раде Ча]етинац и Предраг
-  Пе^а Марковик / / Предраг Пе^а Марковик или сл. Уосталом, ове конструкцще 
и не спада]у у домен го|и нас занима, ]ер су неблокиране морфолошки, и ]ер нису 
типични случа]еви атрибутивне употребе именица.

5) Претпоследаи пример ]е женско дво_|но презиме, ксуе ]е у Матичиним 
правописима препоручено писати са спо]еном цртом, ма да ]е и ту црта беспред
метна3.

3. Заклучак
1. Излази да у неким посебним случа]евима -  пре свега када ]е то етикета, 

посебно име или спецщални назив -  атрибутив подлеже дисконгруенцщи. Ако 
се вратимо главнини наших парних конструкцща са сшуеном цртом, можемо 
утврдити да и оне спада]у у исту категорщу атрибутива, те да су скупно дис- 
конгруиране под упливом конструктивне схеме атрибутива и управне речи. 
Следило би одавде да морфолошка блокада и у ]едним и у другим случа]евима 
има синтаксички смисао, ]ер ]е резултат утица]а управне речи на атрибутив. 
Друге об]едиау]у ]единице непроменливе по себи, кеде се стога могу сматрати 
неутралним члановима истога система форми.

2. Овакав заклучак могао би бити демантован посто]ааем спрегова са 
сжденом цртом у самосталжд, синтаксички невезажд употреби, чщи су чланови 
променливи. У новом Матичином правопису постоди ]едан такав пример (Пеши- 
канЯерковиЙ/Пижурица 2010: 126), и он гласи: Ристик-Кангрга су написали врло 
познат речник. Гра^а у приручницима какав ]е правопис нще обавезно оверена, 
па нще ]асно да ли ]е наш пример узет из постсдейег текста или ]е ауторов. Но 
и у ]едном и у другом случа]у он не делу]е природно, па би се могао одбацити 
као потврда против гораег заклучка. Привидно, постоди могуйност самосталне 
употребе управо спреге из тог примера: На полици]е на истакнуом месту ста]ао 
Ристик-Кангрга. Али то ]е само привид, ]ер ]е секвенца, прво, необична, и дру- 
го, заправо деклинабилна по систему полусложеничких форми: Скренуо нам]е 
пажп>у на Ристик-Кангргу на сво]о] полици.

3. Рекли бисмо стога да ]е слободна употреба наших кованица за сада само 
потенцщална могуйност, те да се оне не могу прибро_|ити фонду лексичких тво- 
реница српског ]езика, него осщ у у домену синтаксичких конструкцща посебног 
карактера.

4. У уводним напоменама сусрели смо се са формама Бо]л-Мариотов, Ристик- 
Кангргин и сл., за кде се у на_|новщем издаау Матичиног правописа препоручу]е 
спо]ена црта. По унутрашаим односима, у го|има ]е равноправност две]у основа

3 Ако из техничких или ко]их других разлога спо]ена црта не функционише, писцу оста]е цр- 
тица, па се доби]а]у непрепоручливи графи^ки ликови типа: Запис Катарине ВуковиЙ-ТрипковиЙ 
(насл.) РП Судб 357 (нав. према: СимиЪЛ1овановиЬ 2002).
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неоспорна, ове форме заиста се примичу онима ко]е смо горе прегледали. Али по 
вааским сво]ствима оне су сасвим сличне полусложеницама -  са разликом у томе 
што се код веЙине полусложеничких формацща асиметрща очшэде само на гра- 
матичком плану (морфолошки ]е блокиран први елемент: нацак-баба -  нацак-бабе 
итд.), док ]е овде у првом плану творбена асиметрща (Ристик(ев)-Кангргин).

5. И на кра]у, ако издва]амо тип Ристик-Кангргин из комплекса полусложе- 
ница и прибро]имо га онима о корима смо расправлали, намеЙе се за размишлаае 
и р ш  понеки тип аихов. Нпр. семантички ]е равноправан однос делова и код 
формацща типа енглеско-српски (речник), научно-истраживачки (про]екат) итд., 
па би -  уколико формална асиметрща нема знача]а -  и овде припадала спо]ена 
црта. У том случа]у би фонд форми са спо]еном цртом био делив на две кате- 
горще, па би она ко]у смо анализирали у главном делу рада спадала синтаксу, а 
ове о ко]има смо управо говорили -  у сферу творбе речи. Но без обзира на све 
-  општи принцип да творбени процес почиае пре формирааа полусложеничких, 
сложеничких и деривацщских форми -  неоспоран ]е факат. Надамо се да ]е овим 
радом то на извесном материалу показано.
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Radoje D. Simič

EIN PROBLEM VOM RAND DES SERBISCHEN WORTBILDUNGSSYSTEM -  
FORMEN MIT DEM BINDESTRICH

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der Autor hat sich in dieser Arbeit mit den Formen ’put Beograd-Niš’ (’Beograd-Niš // 
’Beograd -  Niš’) befasst. Er hat debei beschlossen, dass das Wortpaar ’Beograd-Niš’ funktio- 
niert als Attributiv zum dritten Wort, hier ’put’. Dadurch ist es morphologisch blockiert, und die 
Blokade hat also den syntaktischen und keinen mrphologischen Sinn. Der Fall deswegen soll 
zur Syntax und nicht zur Wortbildung zugeordnet werden.


