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Nom 1ère classe Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif јелен Masculin јелени коло Neutre кола 
Génitif јелена јелена кола кола 
Datif јелену јеленима колу колима 
Accusatif-Animé јелена јелене коло кола 
Vocatif Јелене ! Јелени ! Коло ! Кола ! 
Instrumental јеленом јеленима колом колима 
Locatif (o) јелену јеленима колу колима 
Nominatif муж Masculin мужеви град Masculin градови 
Génitif мужа мужева града градова 
Datif мужу мужевима граду градовима 
Accusatif-Animé мужа мужеве град градове 
Vocatif Муже ! Мужеви ! Граде ! Градови ! 
Instrumental мужем мужевима градом градовима 
Locatif (o) мужу мужевима граду градовима 

 
 

Instrumental кључем  мужем  крајем  путем  mais зецом 
с водичем Voyelle -е très souvent après les consonnes ц ч ћ џ ђ ј љ њ с ш т з ж 
с тобом Voyelle -о en général après les autres consonnes,parfois après ц с з 

 
 

Nom 2ème classe Singulier Pluriel Singulier Pluriel 
Nominatif име Neutre -н имена кубе Neutre -т кубета 
Génitif имена имена кубета кубета 
Datif имену именима кубету кубетима 
Accusatif име имена кубе кубета 
Vocatif Име ! имена ! Кубе ! Кубета ! 
Instrumental именом именима кубетом кубетима 
Locatif (o) имену именима кубету кубетима 
Nominatif небо Neutre небеса вече Neutre вечера 
Génitif неба небеса вечера вечера 
Datif небу небесима вечеру вечерима 
Accusatif небо небеса вече вечера 
Vocatif Небо ! Небеса ! Вече ! Вечера ! 
Instrumental небом небесима вечером вечерима 
Locatif (o) небу небесима вечеру вечерима 

 
Nom 3ème classe Singulier Pluriel Singulier Pluriel 
Nominatif жена Féminin жене песма Féminin песме 
Génitif жене жена песме песама 
Datif жени женама песми песмама 
Accusatif жену жене песму песме 
Vocatif Жено ! Жене ! Песмо ! Песме ! 
Instrumental женом женама песмом песмама 
Locatif (o) жени женама песми песмама 
Nominatif француска Fém француске другарица Masc другарице 
Génitif француске француска другарице другарица 
Datif француској францускама другарици другарицама 
Accusatif француску француске другарицу другарице 
Vocatif Француско ! Француске ! Другарице ! Другарице ! 
Instrumental француском францускама другарицом другарицама 
Locatif (o) француској францускама другарици другарицама 

 
 

Particularités Signification cerise chanson terre main pied serviteur 
Nom 3ème 
classe 

N Singulier вишња песма земља рука нога слуга 
G Pluriel вишања песама земаља руку ногу слугу 

 
 

Nom 4ème classe Singulier Pluriel Singulier Pluriel 
Nominatif ствар Féminin ствари љубав Féminin љубави 
Génitif ствари ствари љубави љубави 
Datif ствари стварима љубави љубавима 
Accusatif ствар ствари љубав љубави 
Vocatif Ствари ! Ствари ! Љубави ! Љубави ! 
Instrumental стварју,ствари стварима љубављу,љубави љубавима 
Locatif (o) ствари стварима љубави љубавима 
Nominatif мисао (мисал) мисли радост Féminin радости 
Génitif мисли мисли радости радости 
Datif мисли мислима радости радостима 
Accusatif мисао мисли радост радости 
Vocatif Мисли ! Мисли ! Радости ! Радости ! 
Instrumental мишљу,мисли мислима радошћи,радости радостима 
Locatif (o) мисли мислима радости радостима 
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Adjectif Dét. Singulier Dét. Pluriel Indét. Singulier Indét. Pluriel 

Nominatif зелени Masculin зелени зелен Masculin зелени 
Génitif зеленог зелених зелена зелених 
Datif зеленом зеленим зелену зеленим 
Accusatif-Animé зелени-зеленог зелене зелен-зелена зелене 
Vocatif Зелени ! Зелени ! Зелени ! Зелени ! 
Instrumental зеленим зеленим зеленим зеленим 
Locatif o зеленом o зеленим o зелену o зеленим 
Nominatif зелена Féminin зелене зелена Féminin зелене 
Génitif зелене зелених зелене зелених 
Datif зеленој зеленим зеленој зеленим 
Accusatif зелени зелене зелену зелене 
Vocatif Зелена ! Зелене ! Зелена ! Зелене ! 
Instrumental зеленом зеленим зеленом зеленим 
Locatif o зеленој o зеленим o зеленој o зеленим 

 
 

Les Déclinaisons Промена 
 
 

Adjectif Dét. Singulier Dét. Pluriel Indét. Singulier Indét. Pluriel 
Nominatif зелено Neutre зелена зелено Neutre зелена 
Génitif зеленог зелених зелена зелених 
Datif зеленом зеленим зелену зеленим 
Accusatif зелено зелена зелено зелена 
Vocatif Зелено ! Зелена ! Зелено ! Зелена ! 
Instrumental зеленим зеленим зеленим зеленим 
Locatif o зеленом o зеленим o зелену o зеленим 
Nominatif смеђе Neutre смеђа смеђе Neutre смеђа 
Génitif смеђег смеђих смеђа смеђих 
Datif смеђем смеђим смеђу смеђим 
Accusatif смеђе смеђа смеђе смеђа 
Vocatif Смеђе ! смеђа ! Смеђе ! Смеђа ! 
Instrumental смеђим смеђим смеђим смеђим 
Locatif o смеђем o смеђим o смеђу o смеђим 

 
Les prépositions 

Génitif од de (séparation) близу près de 
 из de (sortie) дуж le long de 
 због à cause de код chez; à côté de 
 ради à cause de (but) умјесто au lieu de 
 до jusque пре avant 
 изпод sous после après 
 изнад sur против contre 
 испред devant усред au milieu de 
 између entre, parmi без sans 
 иза derrière покрај à côté de 
 око,около près de на крај au bout de 
 за,за време pendant преко à travers;pendant 
Datif ка vers унаточ malgré 
 према envers, vers; selon успркос malgré 
 по selon   
Accusatif кроз à travers; par уз à côté, auprès de 
 низ de haut en bas на à 
 за pour   
Accusatif међу parmi под sous 
(avec mouvement) за pour; vers над au-dessus de 
 пред devant о contre; sur 
 у dans, en, à по pour; d'après 
 на sur, à   
Instrumental меду parmi под sous 
(sans mouvement) за pour; vers над au-dessus de 
 пред devant,en présence de   
Instrumental са, с avec за derrière 
Locatif при près de, à; sur у dans, en, à 
 на sur, à о à propos de 
 по par при au moment de 

 
Prépositions Accusatif (avec mouvement) Locatif (sans mouvement) 

у Идем у ресторан. Ја сам у ресторану. 
на Идем на трг. Ја сам на тргу. 

 


