
Милица Миркуловска 
Истражувачки центар за ареална лингвистика при МАНУ 

 и Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, Македонија 

mmirk@manu.edu.mk  mmirkulovska@flf.ukim.edu.mk 

 

ДОДАТОК 

ГЛАГОЛСКИ ПАРАДИГМИ ВО СЛОВЕНЕЧКИОТ ЈАЗИК 

 

1. Преглед на инфинитните (нефинитните) и финитните глаголски форми  

во словенечкиот јазик  во основна немаркирана дијатеза (актив) 

(во индикатив, императив, потенцијал) 
1.0. Глаголите (со несвршен и со свршен вид) во словенечкиот јазик имаат две 

основи: инфинитивна (nedoločniška osnova) и презентска основа (sedanjiška osnova). 

1.0.1. Инфинитивната основа (nedoločniška osnova) се добива со отстранување на 

инфинитивната наставка -ti/-či: dela-ti/dodela-ti; hite-ti/prehite-ti, pisa-ti/napisa-ti;  

pe-ti / zape-ti; da-ti/doda-ti, vle-či:/izvle-či:. Со инфинитивна основа се градат:  

 супинот (namenilnik) (1.1.2.), се образува од инфинитивната основа + 

наставка -t/-č. Се употребува со глаголи што изразуваат насочено движење со цел 

да се изврши некое дејство или состојба (иреално); 

 l-формата (aktivni deležnik) (1.1.3.) што учествува во градење на формите за 

футур (1.2.1.2.), формите за претерит (1.2.1.3.) и формите за плусквамперфект 

(2.1.4.); формите за потенцијал (1.2.3.); 

 -n/-t партиципот (пасивен партицип) (pasivni/trpni deležnik) (1.1.4.); 

 -ši/-vši партиципот (минат партицип) (pretekli deležnik) (1.1.5.);  

 -(e)nje/-tje (глаголска и одглагоска именка)   (glagolnik) (1.1.6.). 

1.0.2. Презентската основа (sedanjiška osnova) е еднаква на 3 лице еднина од 

глаголот што се менува: dela-ti : dela-∅ /dodela-ti : dodela-∅; hite-ti : hiti-∅/prehite-ti 

: prehiti-∅, pisa-ti : piše-∅ /napisa-ti : napiše-∅;  pe-ti : poje-∅/ zape-ti : zapoje-∅; da-

ti : da-∅/doda-ti : doda-∅. Со презентска основа се градат: 

 формите за презент (1.2.1.1.);  

 формите за императив (velelnik/velelni naklon) (1.2.2.); 

 -č/-е партицип (сегашен партицип) (sedanjiški deležnik) (1.1.7.). 

 Кај најголем број од глаголите инфинитивната и презентската основа се 

поклопуваат. Непоклопувањето е сигнализирано во речникот.  

 Поради влијание на старите палатализации имаме алтернации во основите 

(инфинитивна и прзентска) при деривирање на одделни форми, кои се 

сигнализирани во речникот и во правописниот речник. 

 Имаме еден помошен глагол biti (сум) со сопствена парадигма. 

1.1. Инфинитни (нефинитни) глаголски форми (brezosebne glagolske oblike) 

1.1.1. Инфинитив (nedoločnik)  
Инфинитивната форма во словенечкиот јазик завршува на -ti/-či: dela-ti/dodela-ti; 

hite-ti/prehite-ti, pisa-ti/napisa-ti;  pe-ti / zape-ti; da-ti/doda-ti; re-či, pe-či / izpe-či, 

vle-či / izvle-či.  

1.1.2. Супин (namenilnik) 
Супинот се образува од инфинитивната основа + наставка -t/-č. Се употребува со 

глаголи што изразуваат насочено движење со цел да се изврши некое дејство или 

состојба (иреално). dela-ti/dodela-ti : dela-t/dodela-t, pisa-ti/napisa-ti :  pisa-t/napisa-t;  
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pe-ti / zape-ti : pe-t/zape-t; da-ti/doda-ti : da-t/doda-t; pe-či /izpe-či : pe- č/izpe-č, vle-či / 

izvle-či : vle-č/izvle-č..  

Hitim domov skuhat kosilo. (ni bilo elektrike in kosila nisem skuhala) 

Имам намера иреално треба да се исполнат други услови 

Hitim domov skuhati kosilo. 

Се губи разликата меѓу супин и инфинитив поради редуциран изговор на 

инфинитив.  

1.1.3. l-форма (активен партицип) (aktivni/tvorni deležnik) 
 l-формата (aktivni deležnik) (што учествува во градење на формите за футур, 

формите за претерит и формите за плусквамперфект; формите за потенцијал) се 

образува од инфинитивната основа (на глаголи од свршен и од несвршен вид) + 

наставките за род (машки, женски и среден) во сите лица (1, 2, 3)  и број: еднина (-l, 

-la, -lo), двоина (-la, -li, -li), можина (-li, -le, -la). На пр.: 

delati/dodelati (работи/сработи) 

еднина двоина множина 

dela-l / dodela-l dela-la / dodela-la dela-li / dodela-li 

dela-la / dodela-la dela-li / dodela-li dela-le / dodela-le 

dela-lo / dodela-lo dela-li / dodela-li dela-la / dodela-la 

 

1.1.4. -n/-t партиципот (пасивен партицип) (pasivni/trpni deležnik) 
-n/-t партиципот (пасивен партицип) (pasivni/trpni deležnik) којшто служи за 

образување на пасивот се образува од инфинитивната основа (на преодни глаголи 

од несвршен вид и од свршен вид)  + наставките за род (машки, женски и среден) 

во сите лица (1, 2, 3)  и број: еднина (-n/-t, -na/-ta, -no/-to), двоина (-na/-ta, -ni/-ti, -

ni/-ti), можина (-ni/-ti, -ne/-te, -na/ta).  Формата на -n е многу почеста од формата на 

-t. На пр.: 

delati/dodelati (работи/сработи) 

еднина двоина множина 

dela-n / dodela-n dela-na / dodela-na dela-ni / dodela-ni 

dela-na / dodela-na dela-ni / dodela-ni dela-ne / dodela-ne 

dela-no / dodela-no dela-ni / dodela-ni dela-na / dodela-na 

 

kriti/pokriti (крие (засолнува)/покрие (покрива)) 

еднина двоина множина 

kri-t / pokri-t kri-ta / pokri-ta kri-ti / pokri-ti 

kri-ta / pokri-ta kri-ti / pokri-ti kri-te/ pokri-te 

kri-to / pokri-to kri-ti / pokri-ti kri-t a/ pokri-ta 

 

1.1.5. -ši/-vši партиципот (минат партицип) (pretekli deležnik) 
-ši/-vši партиципот (минат партицип) (pretekli deležnik) (има ретка употреба) којшто 

претставува кондензација на временска реченица, искажува дека дејство или 

состојба било извршено пред дејството искажано со финитната глаголска форма се 

образува од инфинитивната основа (на глаголи со свршен вид) + наставката --ši/-

vši. На пр.: 

dodela-ti : dodela-vši; pokri-ti : pokri-vši; re-če : rek--ši 
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1.1.6. -(e)nje/-tje (глаголска и одглагоска именка)   (glagolnik) 
-(e)nje/-tje (глаголска и одглагоска именка) (glagolnik) се образува од 

инфинитивната основа на глаголот (со свршен и со несвршен вид) + наставката -

(e)nje/-tje. На пр.:  

dela-ti : dela-nje; pokri-ti : pokri-tje; govori-ti : govorj-enje. 

 

1.1.7. -č/-е партицип (сегашен партицип) (sedanjiški deležnik) 
-č /-е партицип (сегашен партицип) (sedanjiški deležnik) којшто претставува 

кондензација на временска реченица, искажува едновременост на дејството 

искажано со финитната глаголска форма се образува од презентската основа на 

глаголот (со несвршен вид) + наставката -č /-е. На пр.:  

dela-ti : delajo-č/delaj-e; smeja-ti : smejo-č /smej-e; sede-ti : sedo-č / sed-e. 

1.2. Финитни глаголски форми (osebne glagolske oblike) 

1.2.1. ИНДИКАТИВ (povedni naklon) 

1.2.1.1. Форми за презент (sedanji čas, sedanjik) 
Презентот во словенечкиот јазик се гради од презентската основа (на глаголите со 

несвршен и со свршен вид) + лични наставки за презент еднина (-m, -š,-∅) , двоина 

(-va, -ta, -ta) и множина (-mo, -te, -jo).  

 Според првото лице еднина на презентот имаме 5 конјугациски групи на 

прзентот (4 + 1 - таканаречени атематски глаголи): 

1 група -am; 2 група -im; 3 група -em; 4 група -jem; 5 група (атематски глаголи: 

vedeti : vem; jesti : jem; dati : dam . Во 2 и 3 лице двоина -sta; во 2 лице множина -ste;  

3 лице множина -jo/ -do). 

 Форма за презент од помошниот глагол biti (сум) / ne biti (не сум). 

еднина двоина множина 

sem / nisem sva / nisva smo / nismo 

si / nisi sta / nista ste / niste 

je / ni sta / nista so / niso 

 Освен помошниот глагол biti (сум) споена негација имаат и глаголите: 

 imeti / nimati (-am конјугација 1 група: nimam, nimaš ....); и  

 глаголот hoteti кој во парадигмата на презентот  има долга и кратка форма (-

em конјугација 3 група: hočem / čem,  hočeš / češ, ...) образува споена негација со 

кратката форма  ne hoteti: nočem,  nočeš, .. 

 Глаголот iti (оди) образува парадигми од различни основи (зависно од 

историскиот развиток). Форми за презент од основата gre- + наставки за 5 група 

(grem, greš...). 

1.2.1.1.1. Презент од глаголи со несвршен вид (nedovršni sedanji čas, nedovršni 

sedanjik) 
1 група 

еднина двоина множина 

dela-m dela-va dela-mo 

dela-š dela-ta dela-te 

dela-∅ dela-ta dela-jo 
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2 група 

еднина двоина множина 

hiti-m hiti-va hiti-mo 

hiti-š hiti-ta hiti-te 

hiti-∅ hiti-ta hiti-jo 

3 група 

еднина двоина множина 

piše-m piše-va piše-mo 

piše-š piše-ta piše-te 

piše-∅ piše-ta piše-jo 

4 група 

еднина двоина множина 

poje-m poje-va poje-mo 

poje-š poje-ta poje-te 

poje-∅ poje-ta poje-jo 

5 група (атематски глаголи) 

еднина двоина множина 

da-m da-va da-mo 

da-š da-sta da-ste 

da-∅ da-sta da-jo / dado 

1.2.1.1.2. Презент од глаголи со свршен вид  (dovršni sedanji čas, dovršni 

sedanjik) 
1 група 

еднина двоина множина 

dodela-m dodela-va dodela-mo 

dodela-š dodela-ta dodela-te 

dodela-∅ dodela-ta dodela-jo 

2 група 

еднина двоина множина 

prehiti-m prehiti-va prehiti-mo 

prehiti-š prehiti-ta prehiti-te 

prehiti-∅ prehiti-ta prehiti-jo 

3 група 

еднина двоина множина 

napiše-m napiše-va napiše-mo 

napiše-š napiše-ta napiše-te 

napiše-∅ napiše-ta napiše-jo 

4 група 

еднина двоина множина 

zapoje-m zapoje-va zapoje-mo 

zapoje-š zapoje-ta zapoje-te 

zapoje-∅ zapoje-ta zapoje-jo 
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5 група (атематски глаголи) 

еднина двоина множина 

doda-m doda-va doda-mo 

doda-š doda-sta doda-ste 

doda-∅ doda-sta doda-jo / doda-do 

1.2.1.2. Форми за футур (prihodnji čas, prihodnjik) 
Футурот во словенечкиот јазик се гради аналитички (перифрастично) со форми за 

футур од помошниот глагол biti (сум) и l-формата (aktivni deležnik) од глаголот (со 

свршен и со несвршен вид) што се конјугира.  

 Форма за футур од помошниот глагол biti (сум) / ne biti (не сум). 

еднина двоина множина 

bom / ne bom bova / ne bova bomo / ne bomo 

boš / ne boš bosta / ne bosta boste / ne boste 

bo / ne bo bosta / ne bosta bodo/bojo // ne bodo/ne 

bojo 

 Формите за футур на помошниот глагол biti (сум) немаат споена негација.  

 

1.2.1.2.1. Футур од глаголи со несвршен вид  (nedovršni prihodnji čas, nedovršni 

prihodnjik) 

еднина двоина множина 

bom dela-l, dela-la, dela-lo bova dela-la, dela-li, dela-li bomo dela-li, dela-le, dela-

la 

boš dela-l, dela-la, dela-lo bosta dela-la, dela-li, dela-

li 

boste dela-li, dela-le, dela-

la 

bo dela-l, dela-la, dela-lo bosta dela-la, dela-li, dela-

li 

bodo/bojo dela-li, dela-le, 

dela-la 

 

1.2.1.2.2. Футур од глаголи со свршен вид  (dovršni prihodnji čas, dovršni 

prihodnjik) 

еднина двоина множина 

bom dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

bova dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

bomo dodela-li, dodela-le, 

dodela-la 

boš dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

bosta dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

boste dodela-li, dodela-le, 

dodela-la 

bo dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

bosta dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

bodo/bojo dodela-li, 

dodela-le, dodela-la 

 

1.2.1.3. Форми за претерит (pretekli čas, preteklik) 
Претеритот во словенечкиот јазик се гради аналитички (перифрастично) со форми 

за презент од помошниот глагол biti (сум) и l-формата (aktivni deležnik) од глаголот 

(со свршен и со несвршен вид) што се конјугира. Употребата на почетокот на 

реченицата се јавува во инверзија (Delal sem 40 (štirideset) let na Betajnovi). 

 Форма за претерит од помошниот глагол biti (сум) / ne biti (не сум) исто така 

се гради аналитички (перифрастично) со форма  за презент од помошниот глагол 

biti (сум) и l-формата (aktivni deležnik) од biti (сум) / ne biti (не сум). 
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еднина двоина множина 

sem/nisem bil/bila/bilo  sva/nisva bila/bili/bili smo/nismo bili/bile/bila 

si/nisi bil/bila/bilo sta/nista bila/bili/bili ste/niste bili/bile/bila 

je/ni bil/bila/bilo sta/nista bila/bili/bili so/niso bili/bile/bila 

  

1.2.1.3.1. Претерит од глаголи со несвршен вид  (nedovršni pretekli čas, 

nedovršni preteklik) 

еднина двоина множина 

sem dela-l, dela-la, dela-lo sva dela-la, dela-li, dela-li smo dela-li, dela-le, dela-la 

si dela-l, dela-la, dela-lo sta dela-la, dela-li, dela-li ste dela-li, dela-le, dela-la 

je dela-l, dela-la, dela-lo sta dela-la, dela-li, dela-li so dela-li, dela-le, dela-la 

 

1.2.1.3.2. Претерит од глаголи со свршен вид  (dovršni pretekli čas, dovršni 

preteklik) 

еднина двоина множина 

sem dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

sva dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

smo dodela-li, dodela-le, 

dodela-la 

si dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

sta dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

ste dodela-li, dodela-le, 

dodela-la 

je dodela-l, dodela-la, 

dodela-lo 

sta dodela-la, dodela-li, 

dodela-li 

so dodela-li, dodela-le, 

dodela-la 

 

1.2.1.4. Форми за плусквамперфект (predpretekli čas, predpreteklik) 
Плусквамперфектот во словенечкиот јазик се гради аналитички (перифрастично) со 

форми за претерит од помошниот глагол biti (сум) и l-формата (aktivni deležnik) од 

глаголот (со свршен вид) што се конјугира. Има многу ретка употреба. На пр.: 

 

 

еднина двоина множина 

sem bil /bila /bilo 

dodelal/dodelala/dodelalo 

sva bila /bili /bili 

dodelala/dodelali/dodelali 

smo bili /bile /bila 

dodelali/dodelale/dodelala 

si bil /bila /bilo 

dodelal/dodelala/dodelalo 

sta bila /bili /bili 

dodelala/dodelali/dodelali 

ste bili /bile /bila 

dodelali/dodelale/dodelala 

je bil /bila /bilo 

dodelal/dodelala/dodelalo 

sta bila /bili /bili 

dodelala/dodelali/dodelali 

so bili /bile /bila 

dodelali/dodelale/dodelala 

 

 

 

1.2.2. ИМПЕРАТИВ (velelni naklon, velelnik) 
Императивот се образува од: 

  презентската основа + наставките -j (за 2 лице еднина), -jva за (1 лице 

двоина) и  -jta (за 2 лице двоина); -jmo (за 1 лице множина) и -jte (за 2 лице 

множина) за глаголите (со свршен и  несвршен вид) од 1 и 4 група и глаголите dati 

и jesti од 5 група.; 1 лица еднина и 3 лице еднина, двоина и множина се образува 
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аналитички со партикулата naj (нека, нека да) + соодветни форми за презент од 

глаголот. На пр.: 

еднина двоина множина 

naj delam! / dodelam! dela-jva! / dodela-jva! dela-jmo! / dodela-jmo! 

dela-j! / dodela-j! dela-jta! / dodela-jta! dela-jte! / dodela-jte! 

naj dela! / ododela! naj delata! / dodelata! naj delajo! / dodelajo! 

  презентската основа + наставките -i (за 2 лице еднина), -iva за (1 лице 

двоина) и  -ita (за 2 лице двоина); -imo (за 1 лице множина) и -ite (за 2 лице 

множина) за глаголите (со свршен и  несвршен вид) од 2 и 3 група и глаголот vedeti 

од 5 група; 1 лица еднина и 3 лице еднина, двоина и множина се образува 

аналитички со партикулата naj (нека, нека да) + соодветни форми за презент од 

глаголот. На пр.: 

 

еднина двоина множина 

naj hitim! / prehitim! hit-iva! / prehit-iva! hit-imo! / prehit-imo! 

hit-i! / prehit-i! hit-ita! / prehit-ita! hit-ite! / prehit-ite! 

naj hiti! / prehiti! naj hitita! / prehitita! naj hitijo! / prehitijo! 

 

1.2.3. ПОТЕНЦИЈАЛ (pogojni naklon, pogojnik) 
Формите на потенцијалот се градат аналитички со партикулата bi. Партикулата bi е 

во препозиција во однос на  l-формата, освен во почетокот на реченичниот израз. 

Постојат форми на потенцијал во презент и во претерит. 

 

1.2.3.1. Форми на потенцијал во презент (sedanjiški pogojnik) 
 Формите на потенцијалот во презент се градат со партикулата bi + l-

формата (1.1.3.) од глаголот што се менува (со свршен и со несвршен вид). 

Постојат форми на потенцијал во презент и во претерит. 

 

еднина двоина множина 

bi delal/delala/delalo bi delala/delali/delali bi delali/delale/delala 

bi delal/delala/delalo bi delala/delali/delali bi delali/delale/delala 

bi delal/delala/delalo bi delala/delali/delali bi delali/delale/delala 

 

 

 

 

1.2.3.2. Форми на потенцијал во претерит (pretekli pogojnik) 
 Формите на потенцијалот во претерит се градат со партикулата bi + l-форма 

од помошниот глагол biti (сум) + l-формата (1.1.3.) од глаголот што се менува (со 

свршен и со несвршен вид) (или поинаку кажано: форма на потенцијал во презент 

од помошниот глагол biti (сум) +  l-формата (1.1.3.) од глаголот што се менува. 

При што, секогаш треба да се внимава за кногруенцијата (усогласувањето) по род 

(и број) меѓу l-формата од помошниот глагол biti и l-формата од глаголот што се 

менува (во свршен и несвршен вид). На пр.: 

 



 171

еднина двоина множина 

bi bil /bila /bilo delal 

/delala/ delalo 

bi bila /bili /bili  

delala/delali/ delali 

bi bili /bile /bila  delali 

/delale/ delala 

bi bil /bila /bilo delal 

/delala/ delalo 

bi bila /bili /bili  

delala/delali/ delali 

bi bili /bile /bila  delali 

/delale/ delala 

bi bil /bila /bilo  delal 

/delala/ delalo 

bi bila /bili /bili  

delala/delali/ delali 

bi bili /bile /bila  delali 

/delale/ delala 

 

1.3.3. ФОРМИ СО naj (želelni naklon, želelnik) 
 Форми со -naj има за 1 и 3 лице еднина, двоина и множина во презент, 

претерит. 

1.3.3.1. Формите за презент се образуваат со партикулата naj + презент од глаголот 

што се менува (со свршен и несвршен вид). Помошниот глагол biti (сум) ја 

образува оваа форма со: naj + форма за футур. На пр.: 

еднина двоина множина 

naj delam / dodelam naj delava / dodelava naj delamo / dodelamo 

      ------ ------ -------- 

naj dela / dodela naj delata / dodelata naj delajo / dodelajo 

 

еднина двоина множина 

naj bom naj bova naj bomo 

      ------ ------ -------- 

naj bo naj bosta naj bodo/bojo 

 

1.3.3.2. Формите за претерит со партикулата naj се образуваат со партикулата 

naj + партикулата bi + l-форма од помошниот глагол biti (сум) + l-форма од 

глаголот што се менува (со свршен и несвршен вид).  (Со други зборови 

партикулата naj + форми на потенцијал во претерит). На пр.: 

еднина двоина множина 

naj bi bil /bila /bilo  delal 

/delala/ delalo 

naj bi bila /bili /bili  delal 

a/delali/ delali 

naj bi bili /bile /bila  delali 

/delale/ delala 

 

-------- 

 

------- 

 

----------- 

naj bi bil /bila /bilo  delal 

/delala/ delalo 

naj bi bila /bili /bili  delal 

a/delali/ delali 

naj bi bili /bile /bila  delali 

/delale/ delala 

 

2. Преглед на форми за  пасив, медиј (изразување на маркирана дијатеза) во 

словенечкиот јазик 

 
2.1. Формите за пасив се градат аналитички. Има форми за презент, футур, 

претерит, императив, потенцијал, конструкција со naj. 

 

2.1.1. Формите за пасив во презент се градат со: презент од помошниот глагол biti 

(сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 
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еднина двоина множина 

sem 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sva  

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

smo 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

si  

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sta  

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

ste 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

je  

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sta  

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

so 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

2.1.2. Формите за пасив во футур се градат со: футур од помошниот глагол biti 

(сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 

еднина двоина множина 

bom 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bova 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

bomo 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

boš 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bosta 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

boste 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

bo rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bosta 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

bodo 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

 

2.1.3. Формите за пасив во претерит се градат со: претерит од помошниот глагол 

biti (сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 

еднина двоина множина 

sem bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sva bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

smo bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

si bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sta bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

ste bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

je bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

sta bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

ste bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

2.1.4. Формите за пасив во императив се градат со: императив од помошниот глагол 

biti (сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 

еднина двоина множина 

 bodiva 

rabljena/rabljeni/rabljeni! 

pokrita/pokriti/pokriti! 

bodimo 

rabljeni/rabljene/rabljena! 

pokriti/pokrite/pokrita! 

bodi 

rabljen/rabljena/rabljeno! 

pokrit/pokrita/pokrito! 

bodita 

rabljena/rabljeni/rabljeni! 

pokrita/pokriti/pokriti! 

bodite 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita! 

----- ----- ------ 
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2.1.5. Формите за пасив во потенцијал се градат со: потенцијал од помошниот 

глагол biti (сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 

еднина двоина множина 

bi bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bi bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

bi bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

bi bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bi bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

bi bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

bi bil/bila/bilo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

bi bila/bili/bili 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

bi bili/bile/bila 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

 

2.1.6. Формите за пасив со naj се градат со: naj конструкција од помошниот глагол 

biti (сум) + -n/-t партицип (1.1.4.). На пр.: 

еднина двоина множина 

naj bom 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

naj bova 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

naj bomo 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

---------- ---------- --------- 

naj bo 

rabljen/rabljena/rabljeno 

pokrit/pokrita/pokrito 

naj bosta 

rabljena/rabljeni/rabljeni 

pokrita/pokriti/pokriti 

naj bodo 

rabljeni/rabljene/rabljena 

pokriti/pokrite/pokrita 

 

2.2. Формите за медиј (se/si конструкции) (srednjik) 

 Се образува кога на финитната/инфинитната глаголска форма во актив се 

додава лично-повратната заменка se. На пр. (kopati/okopati):  

 во индикатив презент (kopam se / okopam se), претерит (kopala sem se / 

okopala sem se), плусквамперфект (sem se bila okopala),  футур (se bom kopala / se 

bom okopala);  

 во императив (kopaj se / okopaj se; naj se kopam / naj se okopam);  

 во потенцијал (bi se kopala / bi se okopala); 

 инфинитив (kopati se /okopati se); 

 супин (kopat se / okopat se); 

 l-форма (kopal/-a/-o se / оkopal/-a/-o se); 

 -n / -t партицип  нема; 

  -ši / -vši партицип (okopavši se); 

  глаголска и одглаголска именка нема; 

 -č / -е партицип (kopajoč se). 

 

 
 


