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За употребата на има-перфектот во македонскиот стандарден јазик во 

релација со конкурентните глаголски форми 
 
 

1. Вовед 
Во оваа статија ја испитуваме граматикализацијата на има-пер-

фектот од статална резултативна конструкција (има издадени три книги) 
до глаголско време со перфектна функција во стандардниот македонски 
јазик. Познато е дека во некои македонски дијалекти има-перфектот 
претставува наполно граматикализирана граматичка конструкција. Имено, 
тој е наполно граматикализиран во југо-западните дијалекти, од каде што 
се проширува кон северо-исток (Видоески 1984, 1998). Постојат податоци 
за постоењето на има-перфектот и во некои југо-источни дијалекти 
(Гевгелија, Струмица), но не е испитано во која мера и во кои функции тој 
се употребува. Иако нормата на македонскиот литературен јазик од 
самиот почеток го подига има-перфектот на ниво на стандардна конструк-
ција, во почетната фаза на стандардизацијата тој не се прифаќал нашироко 
како стандардна форма. Дури и автори кои потекнуваат од Западна Маке-
донија избегнувале да го употребуваат во своите рани текстови, но 
подоцна неговата употреба се засилува (Велковска 1998: 74).  

Во последните две децении се забележува зголемена употреба на 
има-перфектот во стандардниот идиом, како во формалната така и во 
секојдневната комуникација. Сметаме дека навлегувањето на оваа кон-
струкција во македонскиот стандард не се случува стихијно, туку дека таа 
навлегува систематски по еден регуларен пат на граматикализација 
карактеристичен за овој тип на конструкции. Поради тоа, сметаме дека 
најрасширениот функционален тип на има-перфектот во стандардниот 
јазик ќе биде оној што претставува почетна фаза на граматикализацијата 
на оваа конструкција (овде го нарекуваме посесивно-егзистенцијален тип). 
Тој овозможува продирање на има-перфектот во стандардниот јазик и 
негово понатамошно проширување и на други перфектни функции.  

Целта на оваа статија е да покаже на кој начин навлегува и се шири 
има-перфектот во стандардниот јазик. За таа цел ќе ги прикажеме резул-
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татите од две истражувања во кои се применува статистичката метода на 
обработка на податоците. Употребата во пишаниот стил ја испитувавме 
преку анализата на примери од два типа на регистри: новинарскиот и ад-
министративно-правниот, а за испитување на употребата во говорниот ја-
зик спроведовме прашалник. 

Пишаниот корпус се состоеше од текстови во дневни весници и 
службени документи, како на пример извештаи, правилници, закони и 
слично. Ваков избор беше направен поради тоа што сметавме дека во овој 
тип на текстови авторите ќе користат форми за кои сметаат дека се најсо-
одветни за стандардна употреба. Целта на оваа анализа беше да се утврди 
функционалната зона на има-перфектот во стилови што се најмногу 
оддалечени од колоквијалниот јазик, додека со прашалникот се утврдува 
чувството на говорителите за тоа во која мера има-перфектот претставува 
стандардна форма и какво е неговото место во однос на конкурентните 
глаголски форми. Споредбата на резултатите од двете испитувања треба 
да даде појасна слика за местото на има-перфектот во системот на 
глаголски парадигми во македонскиот современ стандарден јазик. 

Статијата е организирана на следниот начин: по кусиот преглед на 
времињата со перфектни функции во македонскиот јазик и теоретските 
поставки за граматикализација во рамките на функционалната зона на пер-
фектот, се прикажува функционалната дистрибуција на има-перфектот во 
македонскиот стандарден јазик. Прво се разгледуваат резултатите од ана-
лизата на примерите од пишаниот корпус,1 а потоа се дискутира анализата 
на податоците од прашалникот. На крајот се споредуваат резултатите и се 
изведуваат општи заклучоци. 
 
2. Перфектни конструкции во македонскиот јазик 

 
Во современиот македонски јазик постојат три конструкции 

коишто изразуваат перфектни значења: 
 
I. Стариот словенски перфект, л-перфект, се прави со помошниот 

глагол сум (кој се испушта во трето лице) и минатиот активен партицип 
(пример 1). 

(1) Тој никогаш не доаѓал кај нас. 
Перфектната функција на оваа глаголска конструкција се 

преклопува со функцијата за изразување на незасведочени дејства 
 

1 Овде даваме само кус преглед на ова истражување како основа за понатамош-
ната дискусија. Целосна разработка е изложена во Mitkovska & Bužarovska (2008). 
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(прекажаност, инференција, адмиратив и дубитатив), како посебна 
категорија што често се нарекува „евиденцијалност“ (види Friedman 1977). 
Разграничувањето на двете функции е особено тешко во третото лице. 
 

II. има-перфектот се прави со помошниот глагол има и минатиот 
н/т-партицип во среден род еднина (пример 2). 

(2) Таа има снимено повеќе филмови. 
 

Оваа конструкција е од поново време. Првите засведочени форми 
се од XVIII век (Конески 1982: 201). Македонскиот јазик е единствениот 
словенски јазик во којшто перифрастичната конструкција со глаголот има 
и пасивниот партицип достигнала таков висок степен на граматика-
лизација. На македонската лингвистичка територија тој има најширока 
функционална зона во југо-западните територии, каде што се јавува и со 
преодни и со непреодни глаголи од свршен и од несвршен вид; а пак во 
некои дијалекти сосема го потиснал л-перфектот, којшто се специјализи-
рал за незасведоченост (Марковиќ 2007). Се смета дека тој се развил под 
влијание на контактот со другите балкански јазици (Конески 1982: 200), 
особено со ароманскиот (Голомб 1983). Во централните западни говори, 
како и во Скопје, има-перфектот е во конкуренција со л-перфектот. 

 
III. Третиот тип на перфектна конструкција, т.н. трет перфект, се 

прави со помошниот глагол сум и минатиот н/т-партицип, кој се согласува 
по род и број со субјектот (пример 3). 

(3) Тој е заминат. 
 
Оваа конструкција се јавува главно со непреодни глаголи и се 

одликува со изразено резултативно значење. Во поширока употреба е во 
западните дијалекти, каде што се смета дека се појавила под влијание на 
контактот со влашкиот јазик (Марковиќ 2007). Позната е и во останатите 
дијалекти, но нејзината функционална зона и начинот на употреба во 
однос на другите две перфектни конструкци не се доволно испитани. 

Сите три перфектни конструкции се опишани во нормативните 
граматики на стандардниот македонски јазик, но нивната функционална 
разграниченост не е јасно дефинирана (Graves 2000: 483). Особено е тешко 
да се утврди застапеноста и употребата на има-перфектот во стандардниот 
идиом и неговата релација со л-перфектот. Кога се зборува за има-
перфектот, и домашни и странски автори како илустрација на своите зак-
лучоци наведуваат примери од текстови како со стандардни така и со 
дијалектни особини (Friedman 1977, Велковска 1998 1998, Elliott 2001, 
Lindstedt 2000, Migdalski 2006). Поради тоа, тешко може да се каже во која 
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мера е оваа конструкција прифатена и навлезена во употреба во 
стандардниот македонски јазик, па затоа се јавува потреба за истражување 
на употребата на има-перфектот во стилови што се повеќе оддалечени од 
влијанието на дијалектната употреба. 
 
3. Теоретски претпоставки 

Ова истражување се базира на класификацијата на Маслов, којшто 
разликува статален и акционен перфект (Maslov 1988). Статалниот 
перфект изразува состојба што е резултат на некое претходно дејство, 
обично телично и завршено (Maslov 1988: 67). Акциониот, односно, вис-
тински перфект изразува релевантност на извршеното дејство што 
продолжува во сегашноста. Во врска со тоа често се среќава концептот 
„актуелна релевантност“ (current relevance), како главна особина на 
перфектот (Friedman 1977: 88-89, Schwenter 1994: 998, Lindstedt 2000: 378). 
Dahl & Hedin (2000: 391) го дефинираат овој поим како „продолжување на 
резултатите од некое минато дејство во сегашноста“2, но тие сметаат дека 
тоа е на некој начин упростување, бидејќи кај релевантноста се работи за 
градација. Релевантноста на резултатите од минатото дејство во 
сегашноста е најсилна во почетната фаза на граматикализацијата на 
перфектната конструкција, а подоцна, со проширувањето на формата на 
други функции, таа ослабнува и се модифицира до означување „дека 
настанот има некакви последици за учесниците во дискурсот“3 (Dahl & 
Hedin 2000: 392). На пример, англиската реченица The gong has sounded 
'Гонгот се огласи' може да се разбере како забелешка дека е време за 
вечера (Dahl & Hedin (2000: 392). 

Во нашата анализа на перфектот во македонскиот јазик поаѓаме од 
претпоставката дека акциониот перфект се развива од статалниот по пат 
на граматикализација (во соглсност со Schwenter 1994: 2007, Migdalski 
2006: 129, Elliott 2001: 38-41, Lindstedt 2000: 368). Lindstedt (2000) дефини-
ра неколку фази во процесот на граматикализација на перфектот. Според 
него, преминот од резултатив во перфект настанува кога фокусот се поме-
стува од „актуелниот резултат“ на „актуелната релевантност“4,што се слу-
чува кога конструкцијата се проширува од телични на ателични глаголи 
(Lindstedt 2000: 368). Според Lindstedt (2000) тоа е централната перфектна 
функција. Со проширувањето на конструкцијата на други типови на глаго-
ли, импликацијата на „актуелната релевантност“ ослабнува, при што 

 
2 Dahl & Hedin (2000: 391): “continuance of the result of a past event into the present” 
3 Dahl & Hedin (2000: 392): “that the event has repercussions of some kind for the 
participants of the discourse situation”  
4 “current result” to “current relevance” (Lindstedt 2000: 368) 
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фокусот постепено се поместува од сегашната состојба на самото минато 
дејство. На следната фаза, што се нарекува искуствен перфект (expе-
riential perfect), се изразува претпоставка дека „определени карактеристики 
или знаење може да му се припишат на субјектот поради некое минато 
искуство“5 (Bybee, Perkins & Pagliuca 1994: 62). Според тоа, искуствениот 
перфект има субјективен карактер, бидејќи во него значењето на 
резултативноста се префрла од реалната ситуација врз субјектот, со што се 
создава можност за развој на категоријата на евиденцијалност, односно, 
според Lindstedt (2000: 375), индиректив (indirective), кој може да изразува 
инференцијалност (inferrential) или прекажување (reportive). Од друга 
страна, пошироката дефиниција на искуствениот перфект го вклучува 
значењето на минато неопределено време, во кое фактот дека некое 
дејство се случило во минатото, без разлика на тоа кога, е поважен од 
неговите резултати или последици во сегашноста. Ова значење се прибли-
жува до категоријата глаголско време и води кон развој на перфектот во 
општо минато време (претерит). Познато е дека во повеќе европски 
јазици перфектот повеќе нема релациска семантика, туку добил наративна 
функција. На слика 1 е прикажан преглед на фазите на развој на перфект-
ното значење врз основа на предлогот на Lindstedt (2000). 6 

         
      евиденцијал 

резултатив > перфект (актуелна релевантност) > искуствен перфект  
                  претерит 
 
Слика 1. Патот на граматикализација на перфектот според Lindstedt (2000) 
 

Со оглед на фактот дека има-перфектот поретко се употребува во 
стандардниот македонски јазик отколку во југо-западните и некои западни 
дијалекти, може да се претпостави дека во овие дијалекти тој е во пораз-
виена фаза. Имајќи ја предвид прикажаната шема за развојот на перфект-
ното значење воопшто, претпоставуваме дека има-перфектот не навлегува 
во македонскиот стандарден јазик хаотично, туку дека се шири во соглас-
ност со општите правила што важат за граматикализацијата на формите со 
перфектна семантика. Сметаме дека во оние стилови каде што влијанието 
на дијалектите може да се смета за минимално, најмногу ќе бидат застапе-

 
5 Bybee, Perkins & Pagliuca (1994: 62): “certain qualities or knowledge are attributable 
to the agent due to past experiences”  
6 И некои други автори предлагаат слични правци на граматикализација на 
перфектот, како на пример Schwenter (1994) и Detges (2000) за англискиот јазик, 
со мала разлика во редоследот на меѓуфазите. 
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ни има-конструкции со функции карактеристични за пораната фаза на 
граматикализација, без разлика на родениот дијалект на говорителот.  

 
4. Функционалната застапеност на има-перфектот во административ-
но-правниот и новинарскиот стил 

Со анализата на 279 примери со има-перфект од текстови со 
административно-правна и новинарска тематика ги дефиниравме основ-
ните функции на оваа конструкција во македонскиот стандарден јазик и 
нивната релативна застапеност.7 Со оглед на тоа дека во вакви текстови 
оваа конструкција ретко се среќава, за разлика од други глаголски кон-
струкции, нашиот корпус се состоеше од релативно обемен материјал (40 
броја на дневни весници и околу 1000 страни административни и правни 
текстови). Ги издвоивме следните типови на има-кострукции: резултатив-
на има-конструкција, што претставува именска синтагма во која партици-
пот функционира како придавско дополнение и три типа на има-перфект: 
посесивно-егзистенцијален перфект (ПЕ-перфект), актуелно-релевантен 
перфект и искуствен перфект. Бројната и процентуалната застапеност на 
перфектните функции е прикажана на табела 1. 
 
Перфектни функции Административно-

правен стил 
Новинарски 

стил 
Вкупно 

Посесивно-
егзистенцијален 

74      71% 77     44% 151     54.5% 

Перфект на актуелна 
релевантност 

29      28% 85     49% 114     40.5% 

Искуствен перфект 1      1% 13      7% 14       5% 
Вкупно 104      100% 175     100% 279     100% 
 
Табела 1. Дистрибуција на има-перфектот во корпусот 
 
4.1. Именски резултативни конструкции и посесивно-егзистенцијален 
перфект 

Именските резултативни конструкции (пример 4) заедно со 
посесивно-егзистенцијалниот перфект (пример 5), спаѓаат во категоријата 
на статални резултативи. И во двете конструкции силно се потенцира се-
гашната состојба, додека минатиот настан е во позадината како основа 
и/или причина за таа состојба. Основната разлика меѓу нив е во тоа што во 
ПЕ-перфектот сосема е јасна импликацијата дека субјектот на реченицата 
е исто така и агенс на минатиот настан во позадината, додека во именската 

                                                 
7 Види за подетален приказ во Mitkovska & Bužarovska (2008). 
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конструкција агенсот на минатото дејство не е специфициран: може да 
биде субјектот на реченицата или некој друг неидентификуван референт. 
Иако во македонскиот јазик формално двете конструкции се разликуваат 
со тоа што во именската конструкција партиципот се согласува по род и 
број со именката на која се однесува (односно, објектот на глаголот има во 
реченицата), а во ПЕ-перфектот тој има општа форма (среден род во 
еднина), функционално тие се преклопуваат.8 
 
(4) Засега имаме четворица регистрирани откупувачи. 
(5) В. А. има напишано голема автобиографија, за нејзината борба и 
животот...  
 

Именските резултативни конструкции и ПЕ-перфектот имаат и повеќе 
заеднички структурни особини: партиципите и во двата се градат од пре-
одни свршени глаголи, субјектите во основната реченица се луѓе или 
административни тела што претставуваат групи на луѓе (места или инсти-
туции) и именката во функција на ДО секогаш е неопределена.  

Во ПЕ-перфектот глаголот има импликува посесивност во голема 
мера. Од друга страна, партиципот и именката во функција на ДО често 
градат перифрастични конструкции во кои глаголот е семантички прилич-
но испразнет и значењето на предикатскиот израз може да се протолкува 
од именката во комбинација со посесивното значење на глаголот има. Би-
дејќи овие комбинации се повторуваат, може да зборуваме за препоз-
натливи колокации, како на пример има воведено систем, има добиено 
признание/ поддршка/ документ, има наполнето ... години, има обезбедено 
докази/ услови/ работа, има освоено гласови/ бодови/ медали, има 
формирано комисија/ претпријатие. Заради семантичката акцент на 
именката, често пати значењето е сосема јасно и без глаголот, па затоа 
среќаваме варијанти со и без глагол во ист текст и со исто значење 
(пример 6а и 6б). Во примерот (6а) глаголот потпише се подразбира од 
општото знаење за светот околу нас; ако нема договор тоа значи дека тој 
не е потпишан. Во (6б), од друга страна, иако глаголот потпише го пре-
цизира дејството, акцентот е на непостостоење на договор. 

 
8 Поткрепа за ова наоѓаме и кај други автори. На пример, Heine & Kuteva (2006: 
111) тврдат дека во раната фаза на развојот на посесивниот перфект партиципот 
сè уште се согласува со именката што е трпител на дејството изразено во 
партиципот, иако посесивниот глагол веќе се толкува како помошен глагол. Во 
таа фаза субјектот на реченицата се смета за субјект и на посесивниот глагол и на 
глаголот во партиципот. 
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(6)       а. Се согласуваме да им исплатуваме пари за услуги и на 
приватните болници со кои немаме договор.  

б. Сините картони …ќе почнат да важат и во приватните 
болници што немаат потпишано договор со Фондот за здравство. ( 
 
4.2. Перфект на актуелна релевантност 

Следната фаза на развој на има-перфект претставувааат значења во 
кои главниот акцент е сè уште врз резултантната состојба во сегашноста, 
но настанот кој довел до таа состојба доаѓа повеќе во фокусот. Со тоа 
глаголот има сосема го губи посесивното значење и конструкцијата 
добива глаголски карактер. Овие конструкции условно ги нарекуваме 
перфект на актуелна релевантност (пример 7 и 8). 

 
(7) Tренерот се чини добро го има проучено противникот. 
(8) Тој ќе ги информира странците дека Владата досега има реали-
зирано неколку успешни проекти.  
 

Во овој тип има-перфект партиципите се главно од свршени глаго-
ли, повеќето преодни, а субјектот во реченицата е во најголем број случаи 
човек. Меѓутоа, се јавуваат и глаголи со предлошки и реченични дополне-
нија во позиција на ДО, а се среќаваат и неколку рефлексивни и непреодни 
глаголи (се има радувано, се има случено, има гостувано). За разлика од 
ПЕ-перфектот, овде ДО не е секогаш неопределен, туку се јавуваат и опре-
делени референти. 

Во голем дел од примерите со ваква функција глаголите изразуваат 
некакво постигнување (има спроведено/постигнато/освоено/проучено/ 
анализирано), коешто е во извесна смисла релевантно за сегашниот мо-
мент. Таа релевантност често се потенцира со некои засилувачи или со су-
перлативи (само, сите, единствено, најдобро) или некој прилог за начин 
(добро, успешно) со што се потенцира важноста на достигнувањето. Исто 
така, прилошките изрази со кои се определува периодот 'до сега' (како на 
пример уште, досега, оваа година, веќе) и квантитативните определби 
(три пати, пет поени) го префрлаат акцентот од резултативната состојба 
на самиот настан, со што на преден план се става неговата важност за 
ситуацијата во моментот на зборување. Се забележува дека има-конструк-
ции коишто обично се користат за изразување на ПЕ-перфект, кога ќе се 
употребат со временска определба добиваат акциона семантика, како што 
е покажано со примерот (9). Глаголот добие често се среќава со статално 
посесивно-егзистенцијално значење (За тоа има добиено признание со 
значење дека сега има признание), меѓутоа со временското дополнение се 
потенцира процесот на добивање (односно, во овој случај, недобивање). 
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(9) Илјадници вработени во примарното здравство сé уште немаат 
добиено плата ниту аванс.  
 
4.3. Искуствен перфект 

Во корпусот на административно-правни и новинарски текстови 
најдовме многу малку има-перфект со функција на искуствен перфект. Во 
овој тип на перфект се потенцира сегашната релевантност на некое минато 
искуство на субјектниот референт. Се претпоставува дека дејството се 
случило најмалку еднаш пред сегашниот момент, така што на субјектот 
може да му се припише некакво знаење што се должи на тоа искуство 
(пример 10 и 11). Во оваа функција настаните обично се прикажуваат како 
временски неограничени, поради што најчесто се користат несвршени 
глаголи, а не постои ограничување ни во однос на преодноста. 

 
(10) Лори Андерсон има работено со познати светски имињa. 
(11) За атинските „жолто-црни“ имаат играно и македонските интер-
националци В. С. и П. А.  
 

Повеќе автори (Schwenter 1994, Lindstedt 2000, Detges 2000) се на 
мислење дека оваа функција се развива по резултативната (актуелно-
релевантната) фаза. Ситуацијата во македонскиот јазик ја потврдува оваа 
теза: според резултатите од ова истражување може да се заклучи дека има-
перфектот не е целосно воспоставен за изразување на искуствен перфект 
во македонскиот стандарден јазик (барем што се однесува за двата стила 
што беа испитувани), иако е во широка употреба и во оваа функција во 
југо-западните дијалекти.  
 
5. Испитување на чувството на говорителите 
    5.1. Опис на прашалникот 

За да испитаме какво е чувството на родените говорители на 
македонскиот јазик во врска со употребата на има-перфектот во 
стандардниот јазик спроведовме еден прашалник со којшто беа опфатени 
150 испитаници од цела Македонија, од кои 50 на возраст над 30 години и 
100 на возраст под 30 години. Прашалникот се состоеше од 27 реченици 
што претставуваат перфектни ситуации, со подеднаква застапеност на 
трите гореопишани типа (посесивно-егзистенцијални, актуелно-реле-
вантни и искуствени) и неколку ситуации од друг тип заради одвлекување 
на вниманието на испитаниците. Сите примери со перфектни ситуации беа 
засведочени во употреба на има-перфект. За да се наметне стил што бара 
стандардна употреба на јазикот повеќето примери се земени од админи-
стративно-новинарскиот корпус. По два примера во секоја група се избра-
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ни од секојдневната комуникација, со цел да се види дали тоа ќе влијае на 
резултатите. Од испитаниците се бараше глаголите што беа дадени во 
основна форма да ги стават во онаа глаголска форма за којашто сметаат 
дека најдобро одговара во дадената ситуација.9 

Целта на прашалникот беше да го покаже ставот на говорителите 
за местото на има-перфектот во системот на глаголските времиња за 
изразување на перфектни значења што се во употреба во стандардниот 
идиом. Во функција на тоа ги испитувавме следните прашања: 

а) Во која мера испитаниците ќе употребат има-перфект воопшто и 
поконкретно во секоја од дадените ситуации со перфектна семантика? 

б) Кои се конкурентните глаголски форми што се употребуваат во 
тие ситуации и дали постои регуларна преференција во употребата на тие 
форми по типови ситуации? 

в) Какво е влијанието на екстра-лингвистичките фактори возраст 
и регионално потекло врз употребата на има-перфектот и конкурентните 
форми во перфектните ситуации? 

г) Дали постојат некои лингвистички фактори коишто влијаат врз 
изборот на определена конструкција? 

Ова испитување беше поттикнато од нашата опсервација дека има-
перфектот е сè повеќе присутен во типовите комуникација што претпоста-
вуваат стандарден јазичен израз. Често таа комуникација е лоцирана во 
Скопје, а познато е дека има-перфектот не му е традиционално близок на 
скопскиот говор. Општиот впечаток е дека поголемата застапеност на има-
перфектот е особено карактеристична за помладите говорители и затоа 
појдовме од хипотезата дека испитаниците на возраст под 30 години ќе го 
избираат има-перфектот почесто отколку оние над 30 години.  

Друга појдовна претпоставка беше фактот дека има-перфектот е 
вообичаена конструкција за повеќе западни македонски говори и дека за 
говорителите со потекло од тие региони има-перфектот ќе биде почест 
избор отколку за говорителите од другите региони. Бидејќи сметаме дека 
семејството има голема улога во оформувањето на јазичното чувство, како 
главен критериум го зедовме потеклото на родителите. Сепак овој фактор 
тешко може да се испитува со оглед на сè поголемата мобилност на 
населението и поинтензивните контакти на говорители од различни 
региони. Свесни сме за ограниченоста на нашите резултати во тој поглед. 

За посуштествени согледувања за влијанието на говорниот дија-
лект потребно е подетално социо-лингвистичко испитување во кое ќе би-
дат земени предвид повеќе аспекти. 
 

 
9 Прашалникот во целина е даден во додатокот кон статијава. 
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5.2. Анализа на резултатите од прашалникот 
   5.2.1. Застапеноста на има-перфектот 

Анализата на добиените резултати покажа дека има-перфектот 
рамноправно учествува како една од главните глаголски форми во изразу-
вањето на перфектни ситуации. Распределбата на добиените примери со 
има-перфект по типови ситуации е прикажана на графиконот 1.  

Резултатите од статистичката обработка на дистрибуцијата на има-
перфектот во прашалникот се совпаднаа со нашите заклучоци од анализа-
та на примерите од административно-новинарскиот стил. Како што очеку-
вавме на почетокот на истражувањето, процентот на има-перфектот е нај-
голем во посесивно-егзистенционалните ситуации, а се намалува во дру-
гите две групи. Меѓутоа, за разлика од резултатите од пишаниот корпус 
(табела 1), процентуалната застапеност е порамномерно распределена, па 
и кај искуствените ситуации добивме значителен процент на има-перфект. 
Од тоа може да извлечеме заклучок дека во помалку формални стилови 
има-перфектот се користи во сите три типа на ситуации.  
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10,00%
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40,00%
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Графикон 1. Процентуалната застапеност на има-перфектот по ситуации 
 

5.2.2. Односот на употребените глаголски форми во трите типа 
перфектни ситуации 

Според очекувањата, испитаниците одбираа различни глаголски 
форми за изразување на дадените ситуации. Во нив главно се работи за 
дејства што се лоцирани во минатото, но со последици и ефекти кои на 
различен начин се рефлектираат на сегашноста. Со оглед на тоа дека таа 
врска со сегашноста може да биде прикажана од повеќе аспекти, разбирли-
во е да се јавуваат варијации во одговорите. За нашето истражување инди-
кативна е честотата, односно процентуалната застапеност на употребата 
на определени форми.  



Liljana Mitkovska, Eleni Bu`arovska 

 

 66 

има-
перфект; 

32%

л-перфект ; 
30%

аорист; 
26%

друго ; 11%

 
 
Графикон 2. Вкупна застапеност на глаголските форми во одговорите на 
прашалникот 
 

На графиконот 2 е прикажана вкупната процентуална застапеност 
на најчесто употребените глаголски форми во прашалникот: има-пер-
фектот, л-перфектот и аористот. Процентуално тие се приближно подед-
накво застапени. Тоа е разбирливо, бидејќи сите овие форми ја опфаќаат и 
резултативноста во својот функционален опсег. Други форми се појавија 
во помал процент, но и тие не се без причина. Помал број испитаници ги 
протолкуваа некои ситуации како крајно резултативни па затоа се јавува 
пасивна конструкција во 6% од одговорите. Сегашното време е застапено 
со 3% и имперфектот со 2%, најмногу во групата на искуствените си-
туации во кои имаше и несвршени глаголи.10 

 
Меѓутоа, за да се добие појасна слика за дистрибуцијата на овие 

форми потребно е да се разгледаат резултатите според перфектните функ-
ции што ги издвоивме при анализата на употребата на има-перфектот во 
корпусот од административно-новинарскиот стил. На графиконот 3 е при-
кажано како во прашалникот се застапени глаголските форми во секоја од 
опишаните ситуации. Веднаш паѓа во очи дека различен тип на конструк-
ција доминира во секоја група на ситуации. 

                                                 
10 Сегашно време и имперфект се јавија и во некои други ситуации кога 
испитаниците го променија видот на глаголот за да добијат значење што си го 
замислиле. Интересно е дека третиот перфект се појави само во еден пример (со 
глаголот се пресели) во голем процент и, како исклучок, не го зедовме предвид во 
анализата. 
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Графикон 3. Распределба на глаголските форми по ситуации 
 

Во првата група примери, посесивно-егзистенцијални ситуации, 
добивме најмногу реченици со има-перфект (37,50%), што е за десет 
проценти повеќе од застапеноста на аористот (27%). Најмалку има л-
перфект (22%), а се јавуваат и други форми (13,40%), најмногу пасив и 
сегашно време. Порезултативна концептуализација на дадените ситуации 
ја дозволува нивната примена. Сите три конкурентни времиња содржат 
компонента на резултативност во својата семантика, која може да доми-
нира повеќе од други значенски компоненти во зависност од контекстот. 
Сепак, индикативно е што токму во овие ситуации говорителите најмногу 
го избраа има-перфектот. 

Отстапување во однос на доминантната употреба на има-
перфектот се забележува кај глаголот плати (пример 12), каде што 
преовладува употребата на л-перфектот кај сите испитаници. Тоа може да 
се објасни со мешањето на резултативноста со прекажаноста во оваа гла-
голска форма, особено во трето лице. Веројатно кај испитаниците прео-
владала семантиката на незасведоченост над резултативноста. 

 
(12) За определени согледувања до кои ќе дојде во работата службеното 
лице составува списоци и тоа: 
- Список на лицата кои за купопродажба на недвижности ____________ 
данок на промет на недвижности и права (член 41 од овој правилник) и ... 
(ПЛАТИ) 
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Во втората група примери, актуелно-релевантни ситуации, 
доминира аористот (со 43%), потоа следи има-перфектот (32%), а л-
перфектот е најмалку застапен (20%). Во оваа група ретко се јавуваат 
други глаголски форми (5%). Со аористот се истакнува завршеноста на 
настанот која (сама по себе) го имплицира резултатот. Бидејќи аористот 
истовремено дава акцент и на самото дејство, неговото значење е поблис-
ко со перфектните ситуации на актуелна релевантност. Со оглед на тоа де-
ка л-перфектот почесто има други значења, а има-перфектот во вакви си-
туации може многу резултативно да се толкува, аористот често се избира 
како понеутрална немаркирана варијанта. Овие согледувања го поткрепу-
ваат ставот на Dahl & Hedin (2000: 393) кои истакнуваат дека англиските, 
односно шведски и фински, примери со сегашен перфект (present perfect) 
најчесто се преведуваат со свршено минато време во јазиците кои имаат 
морфолошки вид (на пример грчкиот и рускиот). Тоа е карактеристично за 
примерите без временски определби во кои аористот означува актуелна 
релевантност. Резултатите од ова истражување покажуваат дека и маке-
донскиот аорист се однесува на истиот начин. 

Отстапувања од аористната формализација на настанот се забеле-
жуваат кај неколку глаголи: продаде, освои и (не) полие. Првите два 
глагола може да се сметаат како преодни меѓу првата и втората група, па 
веројатно затоа се наметнува има-перфектот.  
 
(13) Капетан Америка првпат се појави девет месеци пред 
бомбардирањето на Перл Харбор, со крената тупаница на насловната 
страница на првото издание од стрипот. Оттогаш „Марвел“ 
___________________________ повеќе од 200 милиони примероци од 
стрипот „Капетан Америка“ во 75 држави. (ПРОДАДЕ) 
 
(14) Среќен сум за овој успех иако тоа не ми е прва победа. Претходно 
_________________ една бронза и едно сребро во кадетска конкуренција. 
Неодамна го освоив петтото место на сениорското ЕП во Москва. 
(ОСВОИ) 
 
(15) Не сум готов. Тревата ја искосив, но цвеќињата уште (ги) 
________________________. (НЕ ПОЛИЕ) 
 

Во примерот (13), со глаголот продаде, доминира употреба на има-
перфект (47%) кај сите испитаници, додека втор по застапеност е аористот 
(33,5%). Честотата на има-перфектот се должи на истакнување на преден 
план на квантифициран резултат (продавање на 200 милиони копии) кој е 
постигнат во еден временски период определен со прилогот досега. 
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Истакнавме погоре дека во пишаниот формален стил употребата на има-
перфектот се поттикнува во такви контексти. 

Во примерот (14), со освои, има-перфектот е употребен во поголем 
процент (52%) од аористот (41%). Најмалку примери има со л-перфект 
(6%). Причината за таквата дистрибуција на парадигмите е семантичка: 
примерот е земен од спортот каде што се очекува постигнување на резул-
тати во дадените спортски дисциплини (голови, медали, и сл). Токму по-
ради потребата да се истакнат постигнувањата, во корпусот од новинар-
скиот стил има-перфект беше значително повеќе употребуван во спорт-
ската рубрика отколку во другите тематски области. 

Во примерот (15), со глаголот (не) полие, и двете перфектни 
конструкции, л- и има-перфект, се среќаваат речиси во ист процент (38% и 
32%). На трето место доаѓа аористот (26%). Л-перфектот е повеќе прису-
тен во примерите кај испитаниците над 30 години и претпоставуваме дека 
тоа е поврзано со негативната модалност на исказот. Од друга страна, 
поголемата застапеност на има-перфектот кај помладата група веројатно 
се должи на тоа што овој пример е земен од говорниот дискурс, за што ќе 
дискутираме подолу. 

Во третата група, искуствени ситуации, л-перфектот е застапен со 
значително поголем процент (49,5%), што е сосема очекувано. Најстабил-
но перфектно значење кај л-перфектот е искуственото, покрај општата 
антериорност и неопределеност на времето на настанот. Значаен податок е 
дека има-перфектот се појавува и во овој тип ситуации со релативно голем 
процент (27%). Како што истакнавме погоре, во корпусот од администра-
тивно-новинарскиот стил беа застапени само незначителен број на при-
мери со има-перфект со искуствена семантика. 

Кај примерите со искуствени ситуации нема поголеми отстапувања 
од општите резултати: во сите, процентот на л-перфектот е поголем од 
процентот на има-перфектот, а аористот е разбирливо маргинално прису-
тен. Процентот на другите глаголски форми е покачен поради поголемата 
застапеност на пасивот во еден пример, со глаголот слика, даден овде во 
(16) и имперфектот со некои од несвршените глаголи, доминантно со (не) 
се радува, даден во пример (17) подолу.11  

 
(16) Ивана го гледа албумот со слики: „Колку пати ___________________ 
овој костен! Во сите годишни времиња го имаме.“   (СЛИКА) 
 

 
11 Во примерот со глаголот работи (реченица (1в) во прашалникот) се појави 
погрешна интерпретација поради непрецизирање на временската рамка. Затоа тој 
пример не е земен предвид во анализата. 
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(17) Задача на Алонсо ќе биде да му помогне на тимот на Мекларен 
Мерцедес да почне да победува, зашто тие ________________ на триумф 
од 2005. (НЕ СЕ РАДУВА) 
 

Интересна е дистрибуцијата на глаголските форми со глаголот (не) 
се радува, каде што преовладува употребата на двата перфекта, со тоа што 
л-перфектот е нешто почест од има-перфектот и повеќе се употребува од 
постарите испитаници. Индикативен е фактот што овој глагол и покрај тоа 
што е рефлексивен често се јавува во формата на има-перфект. Како што 
истакнавме погоре, резултатите од истражувањето на административно-
новинарскиот корпус покажуваат дека во тој стил има-перфектот обично 
не се јавува со рефлексивни (како и со други непреодни глаголи). 
 
5.2.3. Влијанието на факторот возраст 

Во истражувањето спроведено со прашалникот важно внимание му 
беше посветено на факторот возраст. Како што истакнавме, испитаниците 
беа поделени во две категории: над 30 години и под 30 години. На 
графиконот 4 се гледа вкупната употреба на глаголските форми во 
зависност од возраста. Во однос на вкупната употреба на глаголи во има-
перфект не постои голема разлика меѓу возрасните групи. Најзабе-
лежителна е разликата во употребата на л-перфектот, којшто се јавува за 
10 проценти повеќе кај испитаниците над 30 години. Меѓутоа, податоците 
за употребата на глаголските форми распределени по возрасни групи на-
метнуваат поиндикативни заклучоци кога истите ќе се погледнат поеди-
нечно по типови ситуации. 
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над 30 год. 32% 35% 24% 9%

под 30 год 33% 26% 27% 14%

има-перфект л-перфект аорист друго 

  
Графикон 4. Вкупната употреба на глаголските форми според возраста 
 
Во посесивно-егзистенцијалните ситуации најмногу се јавува има-перфект 
кај сите испитаници, со тоа што неговата застапеност е за малку поголема кај 
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испитаниците над 30 години (сп. графикон 5). Возраста има поголемо влијание 
врз изборот на другите две времиња: л-перфектот почесто е употребуван од 
постарите испитаници, додека аористот повеќе го бираат помладите. Можно е 
поголемиот афинитет кон л-перфектот кај испитаниците над 30 години да се 
должи на нивното придржување на употребата на л-перфектот во основните 
перфектни значења. Имено, во поранешните фази на стандардизацијата на 
македонскиот јазик има-перфектот се избегнувал во перфектни ситуации, 
особено во пишаниот стил (Велковска 1998), со оглед на фактот дека л-
перфектот бил повеќе специјализиран за тоа. 

0%

10%

20%

30%

40%

над 30 г. 39% 26% 24% 10%

под 30 г. 36% 18% 29% 16%

има-перфект л-перфект аорист друго 

 
Графикон 5. Глаголските форми според возраста во посесивно егзистенцијални 
ситуации 

 
Во актуелно-релевантните ситуации има-перфектот е втор по заста-

пеност, веднаш по аористот (сп. графикон 6). И тука процентот на употреба на 
има-перфект е малку повисок кај испитаниците над 30 години. Интересно е де-
ка соодносот на другите две времиња според возраста е сличен како во посе-
сивно-егзистенцијалните ситуации: во употребата на л-перфектот процентот е 
поголем кај постарата група, додека во употребата на аористот кај помладата. 
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Графикон 6. Глаголските форми според возраста во актуелно-релевантните 
ситуации 
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Во искуствените ситуации л-перфектот најмногу се употребува од 
сите испитаници, но процентот на застапеност на овој перфект кај 
испитаниците над 30 години е повисок (сп. графикон 7). Конкурентниот 
има-перфект е застапен со изненадувачки висок процент што индицира 
негово ширење и во оваа функција. Важно е да се истакне дека процентот 
на застапеност на има-перфектот е значително повисок кај испитаниците 
под 30 години. Поради тоа, вкупниот процент на застапеност на има-
перфектот кај испитаниците под 30 години е повисок (графикон 4), иако 
во другите две ситуации е обратно. Врз основа на овие податоци, 
најрелевантен заклучок од анализата на прашалникот е дека има-перфект-
от се шири и во контексти во кои традиционално се употребува л-перфект, 
со што добива искуствено значење, коешто е најмногу оддалечено од него-
вата појдовна резултативна семантика. Со ова се покажува дека токму 
ширењето на има-перфектот во искуствени контексти, и тоа кај помладата 
генерација, биле основа за нашата појдовна хипотеза дека има-перфектот е 
сè повеќе присутен во говорот на младата популација. 
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Графикон 7. Глаголските форми според возраста во искуствените 
ситуации 
 
5.2.4. Влијанието на другите фактори  

Овде ќе ги разгледаме останатите фактори за коишто сметавме 
дека може да имаат влијание врз употребата на има-перфектот и 
дистрибуцијата на конкурентните времиња во трите ситуации. 

За факторот регионално потекло не можеме да донесеме конечни 
заклучоци, поради тоа што во примерокот не се појави рамномерна рас-
пределба на испитаници по региони. Според местото на живеење над 10 
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години, испитаниците претежно беа од Скопје (96), помалку од западниот 
регион (37), со недоволна застапеност од источниот регион (17). 

За да испитаме дали употребата на има-перфектот во разговорниот 
стил може да се разликува од формалниот стил, во прашалникот дадовме 
по еден пример засведочен во разговор во секоја од трите ситуации. Се 
покажа дека овој фактор во извесна смисла корелира со факторот возраст. 
Само кај испитаниците под 30 години се забележува тенденција во разго-
ворните примери (со глаголите не полие и не гледа) да употребат има-
перфект повеќе отколку конкурентното време карактеристично за таа 
ситуација.  

Друг фактор што сакавме да го испитаме е типот на глаголот. Во 
нашето претходно испитување на корпусот од административно-нови-
нарскиот стил беа застапени само незначителен број на примери со има-
перфект од непреодни глаголи, меѓу кои само неколку рефлексивни. Со 
овој прашалник сакавме да провериме дали рефлексивноста на глаголот 
влијае врз неговата реализација во форма на има-перфект. Ова се потврди 
во актуелно-релевантните ситуации, каде што во примерот со глаголот се 
потпише ретко е застапен има-перфектот. За разлика од тоа, се покажа де-
ка искуствените ситуации дозволуваат употреба на има-перфект повеќе од 
очекуваното (кај примерите со глаголите не се радува и се случи), особено 
кај испитаниците под 30 години.  

Факторот модалност, во овој случај негација, се чини дека може да 
влијае врз изборот меѓу има- и л-перфект во корист на втората 
конструкција. Резултатите покажаа дека кај посесивно-егзистенцијалните 
ситуации тој фактор е ирелевантен. Меѓутоа, кај останатите два типа 
ситуации факторот возраст корелира со факторот модалност: испитаници-
те над 30 години се определиле повеќе за л-перфектот во примерите со 
негација, додека оние под 30 години подеднакво ги употребиле двете 
времиња. Тоа индицира дека веројатно кај помладата генерација не постои 
таков тип модално ограничување за употреба на има-перфект. 

И во однос на влијанието на другите фактори врз изборот на има-
перфектот за изразување на перфектни значења возраста се покажа како 
релевантен параметар. Податоците од прашалникот укажуваат на тоа дека фор-
мално-семантичките фактори кои може да ја блокираат употребата на има-
перфектот во поформалните стилови на стандардниот македонски јазик 
(административно-правниот и новинарскиот), како што се рефлексивноста на 
глаголот и негацијата, помалку влијаат врз испитаниците под 30 години.  
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5.3. Релевантни показатели од резултатите добиени со прашалникот 
 
Резултатите од прашалникот укажуваат на тоа дека во стандардот 

има-перфектот стекнува рамноправен статус со другите резултативни гла-
голски конструкции и дека неговите регионални и стилски ограничувања 
постепено се губат. Тоа е особено забележитително во одговорите на 
испитаниците под 30 години. Кај помладата генерација се појави 
неочекувано зголемување на употребата на има-перфект во искуствени 
ситуации. Според теоријата на граматикализација би требало има-пер-
фектот да се јави најмалку во таа функција, што беше потврдено и со ре-
зултатите од нашето претходно истражување врз корпусот од адми-
нистративно-новинарскиот стил.  

Овие резултати може да се објаснат ако се земе предвид природата 
на конкурентните глаголски форми во актуелно-релевантните и во искус-
твените ситуации. Кај актуелно-релевантните, кога не е прецизирано вре-
мето на настанот, аористот изразува приближно исти значења како и има-
перфектот. Поради тоа, проширувањето на има-перфектот во таа функција 
е постепено. Меѓутоа кај искуствените, алтернативниот л-перфект има 
повеќе други значења и во голем број контексти (имено со трето лице) 
разграничувањето се прави на субјективна основа. Се чини дека сè повеќе 
говорители, а особено од помладата генерација, го избираат има-перфектот за 
разграничување на значењата, занемарувајќи ги гореспоменатите ограничу-
вања, и со тоа тој побрзо се шири во оваа функција. 

Тенденцијата за ширење на има-перфектот во нови констекти, како 
што е искуствениот, има далекусежни последици за глаголскиот систем на 
македонскиот јазик. Имено, глаголскиот систем покажува знаци на преко-
нструирање. Ширењето на има-перфект, посебно во говорот на помладата 
генерација, предизвикува повлекување на л-перфектот дури и од ситуации 
специјализирани за него, како на пример, искуствени. Навлегувањето на 
има-перфектот во функционалната зона на искуствениот л-перфект може 
да се објасни со взаемно делување на два фактора: екстралингвистички и 
лингвистички. 

1. екстралингвистички: тенденција за генерализација и упростување 
на јазичниот систем  
2. лингвистички  
(а) функционален: конкурeнција на две блискозначни конструкции  

 
Во склоп на општо познатиот принцип за упоростување на јазикот 

(принципот една форма - едно значење) говорителите избегнуваат форми 
и глаголски конструкции кои се оптоварени со повеќе семантички фун-
кции. Така и помладите говорители тежнеат да воспостават поедноставни 
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и посиметрични релации во глаголскиот систем на македонскиот јазик. 
Познато е дека има-перфект, како контактен феномен, се шири во стандар-
дот од југо-запад на целата македонска територија каде за резултативни 
значења се употребува л-перфект. Заради својата инхерентна неопределе-
ност л-перфектот е полифункционален и изразува повеќе категории: 
резултативност, прекажаност и антериорност (време). Од друга страна, 
конкурентната глаголска конструкција има-перфектот служи само за 
изразување на резултативност, што им дава можност на говорителите да се 
одлучат за оваа “попроѕирна” форма.    

 
 (б) морфолошки: постоење на несвршена форма на има-перфект  

 
Постоењето на две видски форми на има-перфектот создава услови за 

негова функционална диференцијација. Заради резултативната и статална 
семантика на н/т-партицип од дадениот глагол, свршениот има-перфект се 
употребува во резултативни ситуации: егзистенционално-посесивни и 
актуелно-релевантни. Од друга страна, несвршениот има-перфект се 
карактеризира со итеративна семантика што е погодна за изразување на 
искуствени ситуации, традиционално резервирани за л-перфектот. 
 
6. Заклучок 
 

Целта на оваа статија беше да ја испитаме нашата интуиција за 
ширењето на има-перфектот кај помладата генерација. Како појдовна 
точка го зедовме испитувањето на употребата на има-перфектот во адми-
нистративно новинарскиот стил, каде што се покажа дека тој се 
употребува најмногу со посесивно-егзистенцијална семантика, помалку со 
актуелно-релевантна семантика (со определени ограничувања), но многу 
поретко со искуствена. Спроведениот прашалник имаше за цел да испита 
дали овие согледувања се во согласност со чувството на говорителите за 
стандардната употреба на има-перфектот. Статистичката обработка на по-
датоците ја потврди доминантноста на има-перфектот во посесивно-
егзистенцијалните ситуации, но истовремено покажа дека неговата 
употреба се проширува во искуствените ситуации, особено кај помладата 
генерација. Ваквото ширење на има-перфект, веројатно мотивирано од 
функционалната оптовареност и неспецифицираност на л-перфектот, може 
да доведе до поместување на функционалната прераспределба меѓу двете 
конкурентни перфектни конструкции, л- и има-перфектот во современиот 
македонски стандарден јазик. 
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 ДОДАТОК 1 
ПРАШАЛНИК 
Пол: М / Ж  Возраст: _________ г. 
Mesto na postojano `iveewe: _____________од кога_____________   
Poteklo na roditelite: мајка____________ татко _______________  
Овој прашалник е наменет за истражување од областа на македонскиот 
современ јазик и одговорите ќе се користат единствено за таа цел. 
Податоците ќе се користат само од страна на истражувачите со цел за 
донесување заклучоци и нема поединечно никаде да бидат изнесени. 

Ве молиме прочитајте ги внимателно дадените реченици и ставете го 
дадениот глагол во форма што најдобро ви звучи во ситуацијата.  
Ако сметате дека е можна и друга форма, напишете ја на линијата и 
објаснете ако таа носи некоја разлика во значењето. 
 
1а. Осигуреникот може да се јави до најблиската здравствена организација 
која веќе ___________________________ служба за брза помош.  
(ОРГАНИЗИРА)__________________________________________________ 
 
1д. Во сите овие земји ___________________________ефикасни политики 
за промоција на инвестирањето, но не постои кохерентност во нивните 
планови. (ВОСПОСТАВИ)_________________________________________ 
 
7в. Ивана го гледа албумот со слики: „Колку пати 
______________________овој костен!  
Во сите годишни времиња го имаме.“   (СЛИКА)_____________________ 
 
2а. Ние во МАНУ _____________________________некои планови за 
санирање на објектот и побаравме помош, па се надеваме дека ќе најдеме 
средства за тоа. (ПОДГОТВИ)_____________________________________ 
 
1б. Претставник на градежните фирми: „Од овој случај се прави 
медиумски настан со цел власта да докаже дека почнала битката со 
урбаната мафија, а притоа се заборава дека ние инвеститорите 
____________________________ 20 милиони евра, од кои 4 милиони се во 
комуналии.“ (ВЛОЖИ)___________________________________________    
 
4а. Ова правило важи за правно лице регистрирано за вршење на 
земјоделски услуги во сточарството, кое _____________________________ 
најмалку едно лице оспособено за вештачко осеменување и има соодветна 
опрема за аплицирање на семето. (ВРАБОТИ)_________________ 
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3в. Во својата кариера овој фудбалер ___________________________ само 
за Милан, додека Чезаре почнал во својот роден град Триестина, а 
кариерата ја завршил носејќи го дресот на Граната во Торино. 
(НАСТАПУВА)__________________________________________________ 
 
5д. Немој да се чудиш што никаде ______________________ амбасадори. 
Владатa не може да постигне. Нема толку докажани партиски кадри. (НЕ 
ИСПРАТИ)______________________________________________________ 
 
5а. Сините картони за десетина дена ќе почнат да важат и во приватните 
болници како нашата иако _____________________ договор со Фондот за 
здравство.  (НЕ СКЛУЧИ)_________________________________________ 
 
5в. А ние пензионерите, пак, одамна ________________________ 
зголемување на пензиското чекче. (НЕ ВИДИ)________________________ 
 
6а. Не ми треба книгата, можеш да ја задржиш. Сé што ми треба 
________________________ тука. (ЗАПИШЕ)_________________________   
 
4б. Капетан Америка првпат се појави девет месеци пред бомбардирањето 
на Перл Харбор, со крената тупаница на насловната страница на првото 
издание од стрипот. Оттогаш „Марвел“ ___________________________ 
повеќе од 200 милиони примероци од стрипот „Капетан Америка“ во 75 
држави. (ПРОДАДЕ)______________________________________________  
 
2д. На ниту една бензинска пумпа __________________________ 
декларација за квалитетот што се продава, па така, сопственикот на возило 
не знае со сигурност дека го наполнил резервоарот со вистинскиот тип 
гориво и не знае дали за тоа ја платил и реалната цена. (НЕ ИСТАКНЕ) 
________________________________________________________________ 
 
3б. Среќен сум за овој успех иако тоа не ми е прва победа. Претходно 
_________________ една бронза и едно сребро во кадетска конкуренција. 
Неодамна го освоив петтото место на сениорското ЕП во Москва. 
(ОСВОИ)________________________________________________________ 
 
5б. Во Клиничкиот центар деновиве меѓу професорскиот кадар кружи 
петиција против трансформацијата на најголемата здравствена установа во 
земјава. На неа за два дена _______________________ над 40 професори, 
од повеќе клиники, меѓу кои и бивши декани на Медицинскиот факултет и 
лекари-пензионери. (СЕ ПОТПИШЕ)________________________________   



Liljana Mitkovska, Eleni Bu`arovska 

 

 80 

6б. Не сум готов. Тревата ја искосив, но цвеќињата уште (ги) 
___________________________. (НЕ ПОЛИЕ)_________________________   
 
3д. Војниците во текот на ноќта го расчистуваа одронот со багери, 
меѓутоа, успеаја да стигнат само до телото на една жена. 
_________________________ преживеани. Неколку стотици селани 
беспомошно гледаа во одронот додека друга помала група се молеше во 
најблиската куќа. (НЕ ИЗВЛЕЧЕ)___________________________________ 
 
1в. Лора Андерсон зборува за својата кариера: ______________________ 
со познати светски имиња, од кои можам даја издвојам соработката со 
продуцентот Брајан Ино. (РАБОТИ)_________________________________ 
 
2б. Елена, која ја доби наградата ’Амбасадор на руската култура’, вели: 
„Би сакала да ја искажам својата голема благодарност за поддршката што 
нашето друштво досега ја ___________________________ од управата на 
Домот на градежниците.“ (ДОБИЕ)__________________________________ 
 
2в. Задача на Алонсо ќе биде да му помогне на тимот на Мекларен 
Мерцедес да почне да победува, зашто тие ________________________ на 
триумф од 2005. (НЕ СЕ РАДУВА)__________________________________  
 
3а. За определени согледувања до кои ќе дојде во работата службеното 
лице составува списоци и тоа:- Список на лицата кои за купопродажба на 
недвижности ______________________ данок на промет на недвижности и 
права (член 41 од овој правилник) и ... 
(ПЛАТИ)_______________________________________________________ 
 
4д. Се трага и по други лица за кои постојат сомневања дека се дел од овој 
синџир на шверцување мигранти“, истакна Котевски. Тој рече дека засега 
се' уште не се знае дали _________________ полицајци, но додаде дека 
списокот на приведени ќе биде многу поголем. (ВМЕША)______________ 
 
4в. Досега три пати ми __________________________ патник да се обиде 
да ми подметне фалсификувани пари, но секогаш ги откривав. Доволно е 
да ја осетам парата со прсти и да знам дали станува збор за вистински или, 
пак, за лажни пари. (СЕ СЛУЧИ)___________________________________  
  
6в. Две пријателки се договараат кој филм да го земат за гледање со 
пријателите: 
А: „Титаник“ сите го знаат. Да земеме некој друг филм.  
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Б: Немој да бидеш сигурна. Јас, на пример, ______________________. 
Треба да ги прашаме и другите. (НЕ ГЛЕДА)_________________________  
 
7а. Фонтовите со поддршка даваат многу можности. На екранот можеш да 
извадиш икони за повеќе азбуки. Јас на мојот компјутер 
_________________________ српска кирилица, што редовно ја користам. 
(ИЗВАДИ)_______________________________________________________ 
 
7б. Знаеш ли дали Соња и Владо веќе ______________________________ 
во новиот стан? (СЕ ПРЕСЕЛИ)____________________________________ 
 
6д. При проверка на резултати од тестови еден наставник на друг: „Може 
ли да внесеме една исправка во компјутерот? Во овој тест 
____________________________еден поен. Не се 30 туку 31.“ 
(ИСПУШТИ)____________________________________________________ 
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