
ОБАВЕШТЕЊЕ, ВЕСТ, ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Tекстове које можемо прочитати у штампаним (дневним, недељним новинама, листовима, 

магазинима) и електронском медијима (радио, телевизија, интернет) пишу новинари. 

Основна намена текстова које они пишу јесте да правовремено и објективно обавесте 

читаоце или слушаоце о значајним догађајима и појавама у друштву. 

Постоји више облика новинарског изражавања, а неки од њих су: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Обавештење је текст којим се слушаоцима или читаоцима преноси садржај неког 

догађаја или појаве. Обавештење треба да пружи информације о томе шта се дешава, у 

које време и на ком месту, односно да одговори на питања ШТА (КО), ГДЕ и КАДА. 

Треба да буде кратко и јасно, да прецизно пренесе жељену поруку. 

 

ВЕСТ 

Вест је облик новинарског изражавања у ком се читаоци или слушаоци 

обавештавају о неком актуелном и занимљивом догађају или појави. Одговара на 

пет питања: 

 КО, ШТА, ГДЕ, КАД и КАКО, а уколико је познато, и ЗАШТО. Вест треба да буде 

актуелна, објективна, да садржи чињенице без уплитања личног става аутора, а 

реченице треба да буду кратке, прецизне и јасне. 

Ђоковић четврти пут освојио Лауреус награду за најбољег 

                                                    спортисту на планети 

 

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић четврти пут у каријери освојио је награду Лауреус 

за најбољег спортисту на планети у 2018. 

Српски ас победио је у конкуренцији фудбалерâ Килијана Мбапеа и Луке Модрића, 



кошаркаша Леброна Џејмса, возача Формуле 1 Луиса Хамилтона и атлетичара Елиуда 

Кипчогеа. 

 

Из ове вести сазнајемо следеће: КО је добио награду? ШТА је добио Новак Ђоковић? ГДЕ 

се одвила додела награда? КАДА се то догодило? КАКО је протекло такмичење? 

 

 

                                   Извештај 

 
Извештај је један од најзаступљенијих облика новинарског изражавања. То је 

проширена вест, те осим одговора на питања КО, ШТА, ГДЕ, КАД и КАКО, садржи 

и више детаља о неком догађају, али и цитате, односно парафразе учесника догађаја 

о коме се извештава. 

Као и вест, извештај доноси чињенице, али за разлику од ње има дужу, детаљнију 

форму. 

Ђоковић четврти пут освојио Лауреус награду за најбољег 

                                                    спортисту на планети 

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић четврти пут у каријери освојио је награду Лауреус 

за најбољег спортисту на планети у 2018. 

Српски ас победио је у конкуренцији фудбалерâ Килијана Мбапеа и Луке Модрића, 

кошаркаша Леброна Џејмса, возача Фирмуле 1 Луиса Хамилтона и атлетичара Елиуда 

Кипчогеа. 

Најбољи тенисер света Новак Ђоковић, након што је четврти пут у каријери добио 

Лауреус награду за спортисту године, изјавио је да је током кризног периода имао много 

сумње и дилема, али да је успео да пронађе бољу верзију себе. „Доста сам испитивао себе 

у најдубљим нивоима свог карактера. У тим тренуцима ми није било јасно зашто се све то 

дешава и нисам, наравно, био баш срећан због тога, али сам разумео да треба да будем 

захвалан зато што обично у таквим тренуцима човек има велику прилику да се 

трансформише, да буде боља верзија себе”, рекао је Ђоковић за РТС. 

 

Домаћи задатак:  

Прочитајте лекцију у граматици Језичко благо, од стр. 197. до 203. 

Препишите све откуцано црвеном бојом. 



Напишите извештај на тему: Укинуто ванредно стање  

Најбољи радови биће објављени у нашем школском листу Новак. Опишите или наведите 

реакције људи из свог окружења. Потрудите се да текстови буду занимљиви, оригинални, 

креативни, духовити. Сигурно све то можете.  

 

 

 

 

 

 

 


