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 глагол грађење једнина множина 
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ИНФИНИТИВ 
-ти 
-ћи 
-сти 

пливати 

ГЛАГОЛСКИ 
ПРИЛОГ ПРОШЛИ: 

свршени  
инфинитивна основа + (а)вши препливати – препливавши 

ГЛАГОЛСКИ 
ПРИЛОГ 

САДАШЊИ: 
несвршени 

3.л.мн. презента + ћи пливати – пливајући 

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ 
ПРИДЕВ: 

инфинитивна основа + наставци 
за род и број: 
 - о; - ла; - ло; - ли; - ле; -ла. 

пливао;    пливала;   
пливало; 

пливали;    пливале;    
пливала. 

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ 
ПРИДЕВ: 
прелазни 

инф/през. основа + наставци за 
род и број:  
- н; - на; - но; - ни; - не; -на 
-т; - та; - то; - ти; - те; -та 
- ен; - ена; - ено; - ени; - ене; -ена 

1.–н: глаг. завршетак на –ати: препливан 
2. .–т:  глаг. завршетак на –нути: преврнут 
3.–ен: глаг. завршетак на –ћи/-сти: исечен 
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ПРЕЗЕНТ 

през. основа + наставци  
1.-м                        1.-мо 
2.-ш                        2.-те 

3.-                        3. –е, -у, -ју 

1. пливам 
2. пливаш 
3. плива 

1. пливамо 
2. пливате 
3. пливају 

АОРИСТ 
чешће свршени 

инф. основа + наставци за аорист: 
1.-(о)х                       1.-(о)смо 
2.- (е)Ø                     2.-(о)сте 
3.- (е) Ø                    3. –(о)ше 

1. пливах 
2. плива 
3. плива 

1. пливасмо 
2. пливасте 
3. пливаше 

ИМПЕРФЕКАТ: 
несвршени 

инф. основа+ наставци 
1.-(иј)ах                  1.-(иј)асмо 
2.- (иј)аше             2.-(иј)асте 
3.- (иј)аше             3. –(иј)аху 

1. –ах; инф. осн. на –а (уз сажимање) 
2. –јах; инф. осн. на –е, -и, -у (уз скр.осн.) 
3. –ијах; инф.осн. –ћи, -сти 

ИМПЕРАТИВ 
- заповедни начин- 

окрњена през. основа + наставци: 
1.-----                   1.-(имо)  -(јмо) 
2.- (и)  -(ј)          2.-(ите)  -(јте) 
3.нека + пре.  3. нека+ презент 

1. -- 
2. пливај 
3. нека плива 

1. пливајмо 
2. пливајте 
3. нека пливају 

ФУТУР ПРВИ 
-прост- 

САМО НА   -ТИ 
инфинитивна основа + 
енклитички облик помоћног 
глагола хтети у презенту: 

1. пливаћу 
2. пливаћеш 
3. пливаће  

1. пливаћемо 
2. пливаћете 
3. пливаће 

-сложен- 

енклитички 
облик помоћног 
глагола хтети у 
презенту  

инфинитив 
1. ћу пливати 
2. ћеш пливати 
3. ће пливати 

1. ћемо пливати 
2. ћете пливати 
3. ће пливати 

ФУТУР ДРУГИ: 
-будући начин- 

помоћни глагол 
бити у презенту  

радни 
глаголски 
придев 

1. будем пливао 
2. будеш пливао 
3. буде пливао 

1. будемо пливали 
2. будете пливали 
3. буду пливали 

ПЕРФЕКАТ 

енклитички 
облик помоћног 
глагола јесам у 
презенту и 

радни 
глаголски 
придев 

1. сам пливао 
2. си пливао 
3. је пливао 

1. смо пливали 
2. сте пливали 
3. су пливали 

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ: 

 

помоћни глагол 
бити у перфекту  

радни 
глаголски 
придев 

1. сам био пливао 
2. си био пливао 
3. је био пливао 

1. смо били пливали 
2. сте били пливали 
3. су били пливали 

помоћни глагол 
бити у 
имперфекту  

радни 
глаголски 
придев 

1. бејах/бијах 
пливао 

2. бејаше пливао 
3. бејаше пливао 

1. бејасмо/бијасмо 
пливали 

2. бејасте пливали 
3. беху  пливали 

ПОТЕНЦИЈАЛ: 
-могући начин- 

 

помоћни глагол 
бити у аористу  

радни 
глаголски 
придев 

1. бих пливао 
2. би  пливао 
3. би  пливао 

4. бисмо  пливали 
5. бисте пливали 
6. би  пливали 


