
                                                            ПРИЛОЗИ

Прилози су непроменљиве речи које одређују глаголску радњу по: времену, месту, 
начину, количини или узроку. У реченици имају службу прилошких одредби (за место, 
време, начин, узрок и количину).

Према значењу, прилози се деле на прилоге за:

 место (куда, овамо, онамо, тамо, напред, назад, близу, далеко, где, камо...)

 начин (брзо, споро, никако, свакако, како, тако, онако, поштено, људски, ружно, 
снажно...)

 време (некада, никада, јутрос, синоћ, кад(а), сад(а), тада, ноћас, летос, одмах, 
данас, јуче, сутра, некада, летос, ујутру, већ, тек, ....)

 узрок (зато, стога...)

 количину (много, мало, доста, нешто, неколико, још, пуно, оволико, онолико...)

Већина прилога стоји уз глаголе, међутим, неки прилози могу стајати и уз 
придеве (веома леп, сувише досадан), друге прилоге (врло радо, веома успешно) 



и именице (много деце, мало соли).

- Када прилози (сасвим, сувише, потпуно, одвећ, врло, необично, доста, одвише...) стоје уз 
придеве или друге прилоге, они тада одређују степен њихове особине, нпр.:

Направила сам врло обичан тест. (прилог уз придев)
Одвећ поштено обавља свој посао. (прилог уз прилог)

Иако се сврставају у непроменљиве речи, прилози за начин, количину и неки прилози 
за место могу се мењати по степенима поређења (што је особина придева), нпр:
Зорица седи близу позорнице, Влада нешто ближе, а Марија најближе.

 Не треба мешати придеве и прилоге!
- Придеви су променљиве речи које стоје уз именицу, ближе је одређују и врше службу 
атрибута или именског дела предиката у реченици и добијају се на питање какав? ,нпр:
Мало дете је управо пало. (придев у служби атрибута, номинатив једнине, средњи род, 
стоји уз именицу дете и ближе је одређује)

- Прилози су непроменљиве речи које стоје уз глаголе, врше службу прилошке одредбе у 
реченици и добијају се на питање како?, нпр:
Мало смо урадили за данас. (прилог у служби прилошке одредбе за количину, стоји уз 
глагол урадити и ближе га одређује)


