
ПРИДЕВИ ТРЕЋЕ
ДЕКЛИНАЦИЈЕ

МЕЊАЈУ СЕ ПО ВОКАЛСКОЈ ИЛИ –И- ОСНОВИ



КАКО ДА НАЂЕМО ПРИДЕВ ТРЕЋЕ ДЕКЛИНАЦИЈЕ У
РЕЧНИКУ

a) celer, is, e, – brz; ово је пример у коме сваки придев има свој облик: celer –

мушки, celeris –женски, celere – средњи. Kод ове групе придева може да се 

јави непостојано -e-: acer, acris, acre, – жесток.

b) brevis, e, – кратак; код ових придева – brevis, се користи и за мушки и за 

женски род, a breve – за средњи.

c) prudens, -entis,мудар – prudens се користи зa сва три рода a –entis је 

наставак за генитив, читамо – prudentis.

Сви облици се мењају као именице треће деклинације – и- основе, са том 

разликом што аблатив једнине сви облици имају наставак –i-.



САСТАВИ ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВЕ И ПРОМЕНИ

• Храбар човек; велика храброст; брза животиња; дугачко име; славно место; чувени

град; млада жена; 

• Преведи реченице уз помоћ речника: 

• Чувени су били грчки и римски песници;

• Тројански грађани су били храбри, храбри су се борили, отаџбину бранили.

• Поучни празно место у реченици:

• Graecia patria _________ poetarum fruit. ( Celeber, bris, bre – чувени, а, о)



• Највећу извршну власт у Римској републици имао јe конзул - lat. Consul. 

Њихова власт у рату је била неограничена. Конзули су били одговорни за 

врховно војно заповедништво, право пресуде и сазивање Сената – лат. 

Senatus. За време криза, постојала је могућност именовања диктатора на 6 

месеци (ванредни мандат) , који је имао апсолутну власт, (лат. Dictator) ; 

током његовог мандата би сви други магистрати били суспендовани.

РИМСКА УПРАВА У ДОБА РЕПУБЛИКЕ



МАГИСТРАТИ

После конзула (по висини положаја) били су претори (судије), ѕатим едили ( 

задужени за ред, мир, намирнице - Тибар), после њих били су квестори 

(водили су државну благајну), а важно место су имали и цензори (пописивали 

су грађане и састављали спискове сенатора). Конзули, претори, едили, 

квестори и цензори су били редовни магистрати.



ЦИЦЕРОНОВ ГОВОР ПРОТИВ КАТИЛИНЕ У СЕНАТУ


