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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА
КАТЕДРА ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

СРЕДСТВА ИСКАЗИВАЊА ЛОКАТИВНОСТИ 
У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ И НОВИНСКОМ 

ИЗВЕШТАЈУ

САЖЕТАК. У раду се издвајају и описују најчешћа језичка средства исказивања ло-
кативности у новинској вести и новинском извештају у српској штампи.
Главни циљ рада је да испита улогу коју средства исказивања локатив-
ности имају у новинској вести и новинском извештају, односно да утвр-
ди жанровску условљеност избора језичких средстава за исказивање
статичке локализације. Додатно су испитиване разлике између новин-
ске вести и новинског извештаја у погледу исказивања локативности. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стилистика; новинска стилистика; новинска вест; новински извештај;
локативност.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Пре:меO ра:а2 је из:вајање и анализа сре:сOава исказивања лока-
OивносOи у новинској весOи и новинском извешOају. До:аOно
ћемо указаOи на месOa које сре:сOва исказивања локаOивносOи

1 jelenaspasic2410@gmail.com
2 Ра: је наAисан у оквиру научно; AројекOа 178014 Динамика с�рук�ура савремено& ср$ско& језика,

који финансира МинисOарсOво AросвеOе и науке РеAуLлике СрLије.

Ра: је Aримљен 28. ав;усOа 2018, а Aрихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре:акције ЗLорника
о:ржаном 3. :ецемLра 2018.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

26 ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ

имају у сOрукOури новинске весOи и новинско; извешOаја. Новин-
ска весO и новински извешOај Aре:сOављају информаOивне но-
винске жанрове у којима се личносOи, оLјекOи и :ру;и енOиOеOи
AросOорно; свеOа Aозиционирају у AросOору. Из основних о:лика
новинске весOи и новинско; извешOаја Aроизилази :а сре:сOва за
исказивање каOе;орије месOа, о:носно семанOичко; оLележја сOа-
OичносOи, AозиционираносOи у AросOору заслужују AосеLну Aа-
жњу Aриликом лин;висOичке анализе ових новинских жанрова. 

Грађа за анализу ексцерAирана je из шOамAаних и елекOрон-
ских из:ања срAских новина, која су излазила на OериOорији Ре-
AуLлике СрLије Oоком је:не :еценије. КорAус исOраживања чини
неколико сOоOина весOи и извешOаја из новина о:аLраних или Aо
криOеријуму високо; Oиража или Aо сензационалисOичком на-
чину изношења информација, који :ово:и :о Aромена у сOрукOу-
ри информаOивних жанрова3.

Примарне меOо:е у ра:у су функционалносOилисOичка и лин-
;восOилисOичка меOо:а, а :о:аOно је коришћена и комAараOив-
носOилисOичка меOо:а. Основни криOеријуми у из:вајању и оAи-
су језичких сре:сOава за исказивање локализаOора су синOаксич-
ки, лексички и семанOички. Ра: Aре:сOавља :оAринос новинској
сOилисOици, релаOивно мла:ој :исциAлини4, a OемаOика ра:а
може :а се Aо:ве:е и Aо: лин&вис�ику ме�ија, која се развија у :а-
нашње време (ГолуLовић, 2009, сOр. 141).

ВесO и извешOај Aре:сOављају факOо;рафске жанрове новинар-
ско; функционално; сOила (Lukač, 1998, сOр. 7) и сAа:ају у ;лавне
новинарске жанрове, које о:ликује сOан:ар:на форма као услов
за осећај AознаOо; Aриликом рецеAције OексOа (Жанрови, новинар-
ски, 2003). Новински извешOај о: новинске весOи разликује низ је-
зичко-сOилских каракOерисOика, шOо му оLезLеђује сOаOус засеL-
но; новинско; жанра (СAасић, 2017, сOр. 609–628).

KaOе;орија локa�ивнос� сAа:а у основна AросOорна значења и
сOоји у оAозицији Aрема каOе;орији �ирек�ивнос� (Pranjković,
2016, сOр. 6–17). У оквиру локализма5, Aравца у лин;висOичкој
анализи, ознаке месOа су за ;рамаOичку и семанOичку анализу
значајније не;о :ру;е ;рамаOичке каOе;орије, као шOо су ;ла;ол-
ско време, ви:, Aосе:овање, које се инOерAреOирају као :а им у

3 То су сле:еће новине: Блиц, Прес, Ало, Курир, Поли�ика, Вечерње новос�и и Да-
нас.

4 Лин;висOичка анализа новинско; језика AосOала је Aре:меO научно; инOе-
ресовања шез:есеOих ;о:ина XX века (Zelizer, 2004, сOр. 111).

5 Оснивачем локализма смаOра се Хјелмслев (Localism, 2007).



СРЕДСТВА ИСКАЗИВАЊА ЛОКАТИВНОСТИ У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ 27

основи леже „локаOивна“ оLележја (Lokalizam, 1999). За новинску
весO и новински извешOај AосеLно је релеванOан с�а�ички ас$ек�
локализације (Piper, 1997, сOр. 24).

Колико нам је AознаOо, исказивање локаOивносOи са семан-
Oичком комAоненOом сOаOичносOи у језику новина није Lило
Aре:меO срLисOичких сOу:ија. Доса: је у срLисOичкој лиOераOури
Aроучавано коришћење Aрилошких израза са именицом мес�о
уAоOреLљеном у Aренесеном значењу (Јањић и ЧуOура, 2012,
сOр. 153–167) и сOаOичка AросOорна локализација у изразима с
Aренесеним значењем (Јањић и ЧуOура, 2012, сOр. 169–182). У оLе
наве:ене сOу:ије анализа исказивања AросOорне локализације
Aрове:ена је на функционалносOилски и жанровски разноро:-
ном корAусу, а наша анализа ће AоказаOи уAоOреLу језичких
сре:сOава са значењем локаOивносOи у конкреOним жанровима
AуLлицисOичко; функционално; сOила срAско; језика.

ЈЕЗИЧКА СРЕДСТВА ЗА ИСКАЗИВАЊЕ ЛОКАТИВНОСТИ 
У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

Информација о месOу :о;ађаја је:на је о: основних информација
саоAшOених у ли:у новинске весOи и новинско; извешOаја, Aре:-
сOавља о:;овор на AиOање Г�е?, а нереOко је исказана и у наслову
новинске весOи и новинско; извешOаја. У најчешћа језичка сре:-
сOва за исказивање сOаOичко; асAекOа локаOивносOи у новинској
весOи и новинском извешOају сAа:ају Aре:лошко-Aа:ежне кон-
сOрукције са Aре:ло;ом у и локаOивом с OоAонимом као локали-
заOором6, Aрилози и Aрилошки изрази, у којима је изосOављено
именовање локализаOора.

ТОПОНИМИ КАО ЛОКАЛИЗАТОРИ У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ 
И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

Раз;раниченосO и хијерархичносO о:лике су свако; OексOа, а Aо-
јам ;ранице различиOо се манифесOује у OексOовима различиOо;
OиAа, Aри чему AочеOак и крај OексOова, као и низ елеменаOа који

6 Израз са значењем локализације Aо:разумева AосOојање оLјекOа локализа-
ције, локализаOора (као сре:сOва локализације) и оријенOира (Piper, 1997,
сOр. 20).
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AриAа:ају унуOрашњој сOрукOури OексOа си;нализирају чиOаоцу
:а има Aосла са OексOом и у ње;овој свесOи акOивира о:;оварају-
ћи сисOем ко:ова (Lotman, 1976, сOр. 90). Насловима новинских
весOи и новинских извешOаја Aосвећујемо AосеLну Aажњу, јер
„[л]окаOивносO као о:сусOво :ирекOивносOи може LиOи Aре:сOа-
вљена у сOрукOури OексOа насловом, сOаOичким, AункOуалним
Aо:-OексOом који је исOовремено свој AочеOак, сре:ина и крај“
(Piper, 1997, сOр. 28). Поре: наслова, OоAоними као сре:сOва за ис-
казивање локаOивносOи имају важну функцију и у синOаксички
из:војеном AочеOку и на AочеOку Aрве реченице новинске весOи
и новинско; извешOаја.

Док се информација о времену :о;ађаја релаOивно реOко јавља
у насловима новинске весOи и новинских извешOаја, информа-
ција о месOу :о;ађаја чесOа је у насловима новинских весOи и но-
винских извешOаја.

УчесOалошћу уAоOреLе у насловима из:вајају се и власOиOе
именице, међу којима су анOроAоними на Aрвом месOу Aо уче-
сOалосOи7: 

Бранили Џају (Вечерње новос�и, 25. 4. 2008, 13); Завршене исOражне
ра:ње о уLисOву Славка Ћурувије (Данас, 25. 4. 2008, 4); Мишковић сле-
Aо веровао Милки (Данас, 21. 7. 2010, руLрика Економија); Бајерн :о-
во:и Хуана И�ерQеа (Блиц, 11. 7. 2014, 40).

ТоAоними су у насловима на :ру;ом месOу Aо учесOалосOи и
мо;у имаOи функцију локализаOора у оквиру Aре:лошко-Aа:е-
жних консOрукција са значењем локаOивносOи, у којима уло;у
оријенOира најчешће има Aре:ло; у, а знаOно ређе Aре:ло; на8.
Пре:ло; у је чешћи у Aозицији оријенOира AросOорне сиOуације у
о:носу на Aре:ло; на, а ;лавни разлози ње;ове чешће уAоOреLе су
оAажање релације оLјекаOа, функционалне осоLине оLјекOа лока-
лизације и AринциAи визуелне AерцеAције (Generalova, 2015,
сOр. 109–114). УоAшOе, сам Aојам ;ео;рафско; AросOора Aре:сOа-
вља је:ну о: форми консOруисања AросOорно; свеOа у човековој
свесOи (ЛоOман, 2004, сOр. 260). Пре:ло; у с локаOивом „о:ређује
се ;:е се у унуOрашњосOи нешOо налази, зLива или врши“ (СOева-
новић, 1989, сOр. 496). 

7 Прове:ена анализа :ео је шире; исOраживања у оквиру :окOорске :исерOа-
ције Језичко-с�илске карак�ерис�ике новинске вес�и и новинско& извеш�аја,
Aо: менOорсOвом Aроф. :р Милоша Ковачевића, о:Lрањене на Филоло-
шко-умеOничком факулOеOу УниверзиOеOа у Кра;ујевцу.

8 O семанOици Aре:ло;а с асAекOа ко;ниOивне лин;висOике в. Klikovac, 2000.



СРЕДСТВА ИСКАЗИВАЊА ЛОКАТИВНОСТИ У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ 29

Пре:лошко-Aа:ежне консOрукције у којима се Aре:ло; у уAо-
OреLљава с OоAонимом у локаOиву у насловима новинских весOи
и новинских извешOаја служе за исказивање неAосре:не локали-
зованосOи са семанOичком комAоненOом унуOрашњосOи9.

У насловима новинских весOи и новинских извешOаја оLјавље-
ним у срAској :невној шOамAи најфреквенOнији OоAоним у функ-
цији локализаOора је СрQија (Максимовић, 2016, сOр. 106), са зна-
чењем локаOивносOи уAоOреLљен у оквиру Aре:лошко-Aа:ежне
консOрукције с Aре:ло;ом у, који има функцију оријенOира:

ФакулOеOи у СрQији ра:е на муфOе! (Курир, 17. 1. 2012, руLрика Дру-
шOво); СOрани шAијуни раOују у СрQији (Блиц, 9. 7. 2014, 2); Љајић у
ИсOанLулу Aозвао Oурске Aривре:нике :а улажу у СрQији (Поли�ика,
24. 8. 2018, руLрика Економија); Американци исOражују :ревно на-
сеље у СрQији (Блиц, 27. 8. 2018, руLрика ДрушOво); У СрLији се ;о:и-
шње оLави најмање 16.000 аLорOуса, сOручњаци кажу :а их има
мно;о више (Kурир, 27. 8. 2018, руLрика ДрушOво).

У весOима и извешOајима налазимо чесOу уAоOреLу ојконима
(назива насељених месOа), а у насловима новинских весOи и но-
винских извешOаја најфреквенOнији је асOионим (назив ;ра:а)
Бео&ра� (Максимовић, 2016, сOр. 33), као у Aримерима:

ПуOници ће у Бео;ра: ускоро :олазиOи на нову ауOоLуску сOаницу
(Прес, 12. 10. 2018, руLрика Бео;ра:); Бео;ра: Aривлачан сOраним
ула;ачима (Вечерње новос�и, 17. 10. 2018, руLрика Бео;ра:); Бео;ра:
:оLија још је:ан Oржни ценOар (Поли�ика, 18. 10. 2018, руLрика Бео-
;ра:); ОLележен Дан ослоLођења Бео;ра:а (Поли�ика, 20. 10. 2018,
руLрика ДрушOво); ЗлаOне о:Lојкашице сOи;ле у Бео;ра: (Поли�и-
ка, 21. 10. 2018, руLрика СAорO).

И :ру;и OоAоними у насловима новинских весOи и новинских
извешOаја имају функцију AросOорне локализације :о;ађаја са
значењем сOаOичносOи (Максимовић, 2016, сOр. 33), јер се ;ра: у
човековој свесOи AерциAира као заOворен AросOор (ЛоOман, 2004,
сOр. 296):

Та:ић на челу AроOесOа :емокраOа у Новом Са�у (Ало, 27. 10. 2013, 8);
УхаAшен СOанко СуLоOић у Москви (Данас, 29. 4. 2008, 1); УхаAшен
осумњичени за Aљачку мењачнице у Кра&ујевцу (Вечерње новос�и,
31. 8. 2018, руLрика Хроника).

9 НеAосре:на локализованосO Aо:разумева :а се оLјекаO локализованосOи у
целини или :елимично налази у AросOору локализаOора (ПиAер и :р., 2005,
сOр. 727).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА XLVIII (4)

30 ЈЕЛЕНА Љ. СПАСИЋ

Пре:лошко-Aа:ежне консOрукције са OоAонимом као локали-
заOором у насловима новинских весOи и новинских извешOаја
ређе имају за оријенOир Aре:ло; на, а разло; Oоме је и Oај шOо се
Aре:ло; на ређе уAоOреLљава с називима насељених месOа:

СаLор OруLача на ЗлаOиLору (Курир, 20. 7. 2010, руLрика СрLија);
ТруLачки сAекOакл на Власини (Курир, 7. 7. 2010, 15); БриOански ми-
нисOар, који је Lио у Кфору, имAресиониран „Aроменама на Косо-
ву“ (Поли�ика, 30. 11. 2017, руLрика ПолиOика); Вучић о неле;алној
;ра:њи на КоAаонику: ПосOуAаћемо у скла:у са законом (Блиц, 9. 8.
2018).

Поре: јављања у оквиру Aре:лошко-Aа:ежних консOрукција у
наслову новинских весOи и новинских извешOаја OоAоним може
вршиOи функцију локализаOора и у оквиру AросOорне локализа-
ције из:војене црOом о: OексOа новинске весOи и новинско; изве-
шOаја или на AочеOку Aрве реченице весOи или извешOаја. О:;о-
вор на AиOање &�е? сOоји на AочеOку весOи ако је месOо
о:и;равања најважније у весOи (Славковић, 1975, сOр. 148).

НаAушOање Aраксе везивања AросOорно-временско; оквира за
време Aисања OексOа у OексOу новинске весOи и новинско; изве-
шOаја већ је исOакнуOо Aриликом анализе исказивања времен-
ско; оквира у весOи и извешOају (ЧуOура и СAасић, 2016, сOр. 6–8).

Иако се у журналисOичкој лиOераOури AреAоручује исOицање
информације о месOу на AочеOку весOи, ка:а је она о: велико;
значаја за јавносO (Rajnvajn, 1988, сOр. 49), Oоком Aосле:њих ;о:и-
на у срAској шOамAи, и не само у њој10, све се ређе јавља усOаљени
AочеOак који са:ржи информацију о месOу :ешавања :о;ађаја,
јер у;лавном изосOаје AросOорно-временски оквир који није син-
Oаксички везан, :ок је AросOорна локализација која није синOак-
сички везана за OексO новинске весOи и новинско; извешOаја не-
шOо чешћа, као у Aримерима:

БЕОГРАД – Пре:се:нички кан:и:аO СРС-а Томислав Николић Aо-
звао је јуче Aремијера Војислава КошOуницу :а се оAре:ели између
AуOа који ну:и он и AуOа који ну:и Борис Та:ић (Прес, 19. 12. 2007,
6); БЕОГРАД – ТурисOичка ор;анизација Бео;ра:а (ТОБ) оLјавила је
:анас :а је завршила са изра:ом Aрве фазе Oро:имензионалне (3Д)
маAе ;ра:а Бео;ра:а (Поли�ика, 30. 7. 2012, руLрика Бео;ра:); Кра-
;ујевац – УмесOо јужне и северне, на које чека 30 ;о:ина, овај ;ра: је

10 Нове развојне Oен:енције у усOаљеним елеменOима новинских OексOова уо-
чене су у оквиру новинарске сOилисOике словеначко; језика (Kalin Golob,
2006, сOр. 660).
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у међувремену, силом Aрилика, :оLио :ру;е :ве оLилазнице: Aрва
во:и Aреко Кнића, БумLарево; Бр:а, ТоAонице и Бара :о AуOа за
Горњи Милановац, а :ру;а је, заAраво, узак сеоски AуO кроз Мале
Пчелице (Поли�ика, 30. 7. 2012, руLрика СрLија).

У Aрвој реченици весOи или извешOаја чесOо се на AочеOној Aо-
зицији налази Aре:лошко-Aа:ежна консOрукција са Aре:ло;ом у
и локаOивном синOа;мом у чији сасOав улази OоAоним. А:верLи-
јалну о:ре:Lу месOа као :ео информаOивно; оквира налазимо на
AочеOку Aрве реченице краћих весOи, а овим сре:сOвом за иска-
зивање локаOивносOи си;нализира се озLиљан Oон и висока ин-
формаOивносO (Максимовић, 2016, сOр. 235):

У цен�ру Чачка јуче је оOворена нова OоAлана, чија је из;ра:ња ко-
шOала 1,3 милиона евра и финансирана је из :онације ЕвроAске
а;енције за реконсOрукцију (Прес, 19. 12. 2007, 17); У а�ару села Брзан
ко� Ба�очине кра;ујевачка криминалисOичка Aолиција оOкрила је
више заса:а са ин:ијском коноAљом (Поли�ика, 16. 8. 2013, 9); У ка-
$ели Ср$ске $а�ријаршије, Aосвећеној СвеOом Симеону МироOочи-
вом, јуче је служена СвеOа архијерејска лиOур;ија, коју је о:ржао
миOроAолиO црно;орско-Aриморски Амфилохије (Поли�ика, 6. 11.
2007, 8).

Пре:лошко-Aа:ежне консOрукције с OоAонимом као локализа-
Oором чесOе су у насловима новинских весOи и новинских изве-
шOаја, који су важан Aо:оLлик новинарско; изражавања, јер уво-
:е чиOаоца у ;лавне информације (Mladenov, 1980, сOр. 36), :ок се
уAоOреLа OоAонима као синOаксички невезано; AочеOка OексOа
новинске весOи и новинско; извешOаја јавља ређе11. Оваква :и-
сOриLуција OоAонима условљена је изLором корAуса, јер ре;ио-
нална и локална шOамAа нису Aре:меO анализе, већ искључиво
новине које излазе на OериOорији СрLије. СиOуаOивни оријенOир
најчешће је Aре:ло; у, :ок се Aре:ло; на у Aозицији оријенOира у
изразима за исказивање сOаOичко; асAекOа локализације у на-
словима новинских весOи и новинских извешOаја јавља знаOно
ређе, jeр се ;ра: и :ржава AерциAирају као заOворен AросOор. 

11 „У оLа жанра најфреквенOнији OоAоним је СрQија, Aо Lроју Aримера сле:и
Бео&ра�, а Евро$а и Косово јављају се :осOа ређе. Поре: ова Oри OоAонима, који
су најчешћи у нашем корAусу у весOима и извешOајима ре;ионално; значаја
налазимо Lројне OоAониме, :ок микроOоAониме налазимо знаOно ређе“
(Максимовић, 2016, сOр. 93).
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ПРИЛОЗИ СА ЗНАЧЕЊЕМ ПРОСТОРА КАО СРЕДСТВО 
ИСКАЗИВАЊА ЛОКАТИВНОСТИ У НОВИНСКОЈ ВЕСТИ 
И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

У случају исказивања локаOивносOи уAоOреLом Aрило;а са значе-
њем AросOора изосOављено је именовање локализаOора, који се
и:енOификује Aреко конOексOа или сиOуације у којој је реченица
уAоOреLљена (Piper, 1997, сOр. 21). Примера ра:и, „срAски заме-
нички Aрило; ов:е, са значењем ’у Lлизини ;оворно; лица’ озна-
чава исOовремено и локализаOор (;оворно лице) и оријенOир
(AросOор у Lлизини локализаOора)“ (Piper, 1997, сOр. 21). За но-
винске весOи и новинске извешOаје није каракOерисOична е;зо-
форична референција, о:носно :еикOичко уAућивање Aрило;ом
на ванјезичку сиOуацију (Egzofora, 1999, сOр. 81). ДисOриLуција
Aрило;а у новинским весOима и новинским извешOајима Lила је
Aре:меO шире; исOраживања, а ов:е ћемо указаOи на ;лавне за-
кључке о уAоOреLи Aрило;а са AросOорним значењем као сре:-
сOва исказивања локаOивносOи:

„Ако изузмемо Aрило;е са AросOорним значењем који функциони-
шу као везници, Aрилози у каOе;орији месOа јављају се у новин-
ском извешOају у;лавном у оквиру Oуђе; ;овора, :ок их у новин-
ским весOима ;оOово ника:а не налазимо. Жанр извешOаја, у коме
се :еOаљније извешOава о неком :о;ађају, каракOерише чешћа уAо-
OреLа уAравно; ;овора у ком је мо;ућа уAоOреLа Aрило;а �у, &�е, �а-
мо, не&�е, $оне&�е, �ру&�е. Сам ауOорски (новинарев) OексO ни у изве-
шOају не са:ржи ове Aрило;е, јер је за извешOај као и за новинску
весO каракOерисOична Aрецизна AросOорна локализација :о;ађаја
која се :аје на самом AочеOку OексOа“ (Максимовић, 2016, сOр. 145).

УAоOреLу Aрило;а у оквиру Oуђе; ;овора у OексOу новинско;
извешOаја, као реOко; Aримера е;зофоре у жанру извешOаја, илу-
сOрујемо неколиким Aримерима:

„Тамо (у заOворима) је 639 љу:и“, рекао је Лукашенко новинарима
(ПолиOика, 20. 10. 2010, СвеO); А AрекуAци оAеO Aре:њаче, Aоне;:е
:ају и :о 180 :инара за сорOу „виламеO“, а чак 220 за „микер“ – ис-
Oиче Нена:ић, Aа насOавља: (ПолиOика, 24. 7. 2010, Економија); До-
кле ;о: сOе Oу, ви сOе наша Lри;а и наша оLавеза (ПолиOика, 3. 11.
2018, ДрушOво).
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Прилози су реOко уAоOреLљени као сре:сOво исказивања лока-
OивносOи у новинској весOи, :ок се у OексOу новинско; извешOаја
мо;у јавиOи у оквиру Oуђе; ;овора.

ПРИЛОШКИ ИЗРАЗИ СА ЗНАЧЕЊЕМ МЕСТА КАО 
СРЕДСТВО ИСКАЗИВАЊА ЛОКАТИВНОСТИ У НОВИНСКОЈ 
ВЕСТИ И НОВИНСКОМ ИЗВЕШТАЈУ

Прилошки изрази12 са значењем месOа у новинској весOи и но-
винском извешOају најчешће имају значење сOаOичносOи, о:но-
сно исказују каOе;орију месOа и Oо најчешће у Aримарној, лока-
Oивној форми са Aре:ло;ом на, и Oо најчешће именица мес�о, као
основна лексема „која изражава каOе;оријалну семанOику у нај-
ширем, неуOралном, основном значењу и у оквиру Aрилошко;
израза функционише као ексAоненO архисемско; значења“ (Ја-
њић и ЧуOура, 2012, сOр. 153), :ок се именице $рос�ор и $о�ручје
ређе јављају као носиоци основно; својсOва у Aрилошким изрази-
ма.

Полисемична именица мес�о као уAравна реч синOа;ме у
оквиру Aрилошко; израза у новинској весOи и новинском изве-
шOају најчешће има значење Aозиције у социјалном AросOору,
ка:а се „о:носи на ра:но месOо у сисOему који Aо:разумева о:ре-
ђену хијерархију, и у Oој хијерархији исOакнуOу Aозицију“ (Јањић
и ЧуOура, 2012, сOр. 165), а чесOа је и са значењем ран;ирања, ка:а
је као :еOерминаOор уAоOреLљен $рви или неки :ру;и ре:ни Lрој,
Aа је реч о сAецифичном значењу ;ра:уелне верOикале (Piper,
1997, сOр. 95).

Пренесено значење израза са Aримарно AросOорним значењем
реализовано је најчешће лексемом мес�о у значењу служQа, за$о-
слење или $оложај, функција (Максимовић, 2016, сOр. 173). Шире
исOраживање уAоOреLе Aрилошких израза са значењем месOа у
новинским весOима и новинским извешOајима Aоказало је :а су
у нашем корAусу најзасOуAљенији „локаOивни изрази на X мес�у
чији је оLавезни :еOерминаOор ре:ни Lрој, који су најчешћи у ве-

12 Прилошки изрази Aре:сOављају функционално-семанOичке еквиваленOе
Aрило;а и чесOи су у сAецијалним сOиловима, а у синOа;маOском OиAу мо:е-
ла :екомAоновање Aрило;а за резулOаO има именицу којом се ексAлицира
„о$ш�е својс�во Aојма :еноOирано; Aрило;ом и Aри:ев или заменицу у
функцији оLавезно; :еOерминаOора“ (ЧуOура, 2007, сOр. 194).
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сOима и извешOајима сAорOске OемаOике, али их налазимо и у
OексOовима са :ру;им Oемама“ (Максимовић, 2016, сOр. 173), као
шOо Aоказују Aримери: 

Нови миљеник немачке AуLлике СеLасOијан ФеOел Lио је Oек на 11.
мес�у, али је са Oри Aозиције слаLије Aласираним коле;ом Марком
ВеLером знаOно AоAравио време на :ру;ом Oренин;у (Блиц, 23. 7.
2010, 23); Мекларен ни Oоком :ру;е вожње није о:ушевио након
шOо је ХамилOон завршио на се�мом, а Џенсон БаOон на 15. мес�у
(Блиц, 23. 7. 2010, 23); Према Aо:ацима канцеларије УН за LорLу Aро-
Oив криминала и наркоOика (УНОДЦ) за 2017. ;о:ину, алLанске нар-
ко Lан:е су на $рвом мес�у на свеOу Aо шверцу марихуане и херои-
на, а на �рећем Aо Oр;овини кокаином (Поли�ика, 28. 10. 2018, Ре;и-
он).

Прилошки изрази сAа:ају у сре:сOва исказивања локаOивно-
сOи у новинској весOи и новинском извешOају, а најчешће су реа-
лизовани у локаOивној форми с именицом мес�о као носиоцем
значења сOаOичносOи, са значењем ран;ирања, о:носно Aозиције
у о:ређеној хијерархији.

ЗАКЉУЧАК НајOиAичнија сре:сOва исказивања локаOивносOи у новинској ве-
сOи и новинском извешOају Aре:сOављају Aре:лошко-Aа:ежне
консOрукције с OоAонимом као локализаOором, :ок се Aрилози и
Aрилошки изрази корисOе за исказивање сOаOичке локализира-
носOи у новинском извешOају, у ком се основна информација че-
сOо Aроширује Aреношењем изјава.

Анализа је Aоказала :а сре:сOва исказивања локаOивносOи са
OоAонимом као локализаOором у новинској весOи и новинском
извешOају најчешће исказују сOаOичку локализираносO, са сAеци-
фичним значењем унуOрашњосOи или смешOања оLјекOа лока-
лизације унуOар ;раница Aојма означено; локализаOором. Сре:-
сOва исказивања локаOивносOи у којима се OоAоним налази у
улози локализаOора имају важно месOо у сOрукOури новинске ве-
сOи и новинско; извешOаја, јер се везују за сам AочеOак OексOа, :а-
кле за Aозицију којом се чиOалац уво:и у ;лавне информације,
Lило :а је реч о наслову, синOаксички невезаном AочеOку OексOа
новинске весOи и новинско; извешOаја или AочеOку Aрве речени-
це само; OексOа. У оLа жанра најфреквенOнија je уAоOреLа OоAо-
нима СрQија у својсOву локализаOора, мање фреквенOан OоAоним
је Бео&ра�. Ређе јављање OоAонима ре;ионално; каракOера и ми-
кроOоAонима условљено је изLором корAуса. До;ађаји, лица и
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ра:ње о којима се извешOава сиOуирају се на AочеOку OексOа но-
винске весOи и новинско; извешOаја у ;ранице ;ра:а, оLласOи, :р-
жаве или конOиненOа, чиме се о:ређује ре;ионални, оLласни, :р-
жавни или шири значај ;лавне новосOи саоAшOене у новинској
весOи или новинском извешOају. СиOуаOивни оријенOир у Aре-
:лошко-Aа:ежним консOрукцијама у којима се OоAоним налази
у улози локализаOора најчешће je Aре:ло; у, :ок се Aре:ло; на у
Aозицији оријенOира у изразима за исказивање сOаOичко; асAек-
Oа локализације у насловима јавља знаOно ређе, jeр се ;ра:,
оLласO, :ржава и конOиненO AерциAирају као заOворен AросOор.

Прилози са AросOорним значењем, изузимајући Aрило;е који
функционишу као везници, у новински извешOај улазе Aреноше-
њем Oуђе; ;овора. Прилошки изрази са значењем сOаOичносOи ја-
вљају се у новинским весOима и новинским извешOајима најче-
шће у локаOивној форми и у Aренесеном значењу. У новинским
весOима и новинским извешOајима наше; корAуса најчешће на-
лазимо именицу мес�о као уAравну реч синOа;ме у оквиру Aри-
лошко; израза, и Oо са значењем Aозиције у оквиру ;ра:уелне
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SUMMARY MEANS OF EXPRESSING LOCATIVITY IN PRESS NEWS AND REPORTS

This paper analyses the most frequent linguistic means of express-
ing locativity in news and reports in daily print media. The analysis
has been conducted on concrete linguistic excerpts from Serbian
newspapers published throughout Serbia. The aim of the paper is to
show characteristics of expressing locativity in contemporary Serbi-
an newspapers. Furthermore, the paper also aims to determine the
differences between the two journalistic formats (news and reports)
by the choice of spatial expressions with static meaning. The
research is a contribution to journalism stylistics, more precisely to
the Serbian language newspaper stylistics, it also contributes to the
study of linguistic and stylistic characteristics of non-literary texts.
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The most frequent linguistic means of locativity in news and reports
are expressions with toponyms, adverbs, and adverbial phrases. 

КЕYWORDS: stylistics; journalism stylistics; news; news report; locativity.
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