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ПРЕДГОВОР

Петтиот број на Годишниот зборник на Филолошки факултет 
при Универзитет „Гоце Делчев“ продолжува со својата мисија 
да промовира вистински вредности од областа на филологијата. 
Ова издание вклучува трудови од реномирани, но и од помлади 
автори кои обработуваат јазични и литературни теми, сегменти 
важни за преведувањето, нови пристапи во методиката и проблеми, 
стратегии и настани во доменот на образованието. Во ова издание 
посебно се забележува контрастивниот и културолошкиот приод и 
мултикултурната насоченост кон темите кои се обработуваат.

Од овој петти број, трудовите ќе бидат класификувани во 
рубриките: јазик, книжевност, превeдување и толкување и методика.       

Она што претставува новина за ова издание е што од овој петти 
број ќе започнеме годишните зборници како дар да ги посветуваме 
на своите пензионирани колеги, бидејќи со своето знаење и работа 
придонесоа за квалитетот на Филолошки факултет при Универзитет 
„Гоце Делчев“. На овој начин сакаме да создадеме традиција на 
почитување на научните и педагошките достигнувања на наставниците 
кои од минатото ќе се насочуваат кон сегашноста и иднината. 

Овој број на Годишниот зборник е посветен на доц. д-р 
Душко Алексовски, првиот пензиониран професор на Филолошки 
факултет, кој се карактеризира со скромност и трудољубивост, а 
во пензионерските денови продолжи неуморно да работи на своите 
книги.       

Редакциски одбор
доц. д-р Марија Леонтиќ, 

главен уредник
Штип, август 2014 год.
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                                                                             Стручен труд
          Professional paper

ЗБОРООБРАЗУВАЊЕ ВО 
СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

проф. д-р Толе Белчев1 
Станка Коцева1

Апстракт: Лексиката или фондот на зборови на еден јазик постојано 
се менува. Едни зборови се надвор од употреба бидејќи исчезнуваат и 
предметите и појавите што ги означувале а други пак се формираат за 
да се означат новите предмети и појави што ги донесува современиот 
живот. Цел на овој труд е да ги прикаже начините на обновување на 
зборовниот фонд на современиот македонски јазик и основните начини 
на зборообразување на различни видови на именки. Ќе се задржиме и на 
разликата помеѓу зборообразувањето и формообразувањето. Откривајќи 
ги средствата и начините, зборообразувањето ги класифицира според 
типовите и нивната актуелност во јазикот, нивните обележја и на тој 
начин го открива целокупниот зборообразувачки систем на јазикот и ги 
установува нормите на неговото функционирање. 

Клучни зборови: лексика, зборовни деривати, класификација, 
именки, категории

WORD FORMATION IN MODERN MACEDONIAN LANGUAGE

Tole Belcev2, 
Stanka Koceva2

Abstract: Lexicon or vocabulary of a language is constantly changing. 
Some words are not in use anymore because the objects and phenomena that 
they mark disappear and others are formed to designate new objects and 
phenomena that modern life brings. The purpose of this paper is to show ways 
of renewing the vocabulary of the modern Macedonian language and basic ways 
of word formation of different types of nouns. Revealing the means and ways, 

1) Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип  
2) Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip 
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word-formation classifies them according to their types and importance in the 
language and their characteristics, thus revealing the entire word formation 
system of the language and instituting the norms of its operation.

Key words: vocabulary, word derivatives, classification, nouns, 
categories

1. Зборообразување на современиот македонски јазик

1.1. Основни поими на зборообразувањето
Лексиката или фондот на зборови на еден јазик постојано се менува. 

Едни зборови се надвор од употреба бидејќи исчезнуваат и предметите 
и појавите што ги означувале. Други пак се формираат за да се означат 
новите предмети и појави што ги донесува современиот живот.Лексиката 
или зборовниот фонд се обновува на два начина: 
а)  со образување на нови зборови врз основа на веќе постојните во 

јазикот според нормите на зборообразувањето;
б) со примање на туѓи зборови и нивно адаптирање во македонскиот 

јазик.

Значи зборообразувањето го проучува образувањето на нови 
зборови на еден јазик и процесот до нивно правилно формирање.

Предмет на проучување е зборот, но не граматички од негова 
морфолошка или синтаксичка функција, туку ја проучува структурата 
на зборот во сооднос со друг, сроден збор со кој се наоѓа во однос на 
мотивација. Зборообразувачка мотивација претставува однос најчесто 
меѓу два истокоренски збора, при што едниот, мотивираниот, 
новообразуваниот се доведува во релација со другиот, мотивирачкиот, 
основниот (учи > учител, пее > пеење, мудар > мудрост, брз > брзина). 
Откривајќи ги средствата и начините, зборообразувањето ги класифицира 
според типовите и нивната актуелност во јазикот, нивните обележја и на 
тој начин го открива целокупниот зборообразувачки систем на јазикот и 
ги установува нормите на неговото функционирање. 

Зборообразувањето е во тесна врска со морфологијата и со 
лексикологијата особено во морфологијата, бидејќи и на двете им е 
заедничко тоа што им се проучува структурата на зборовите. Разликата е 
во тоа што морфологијата ги проучува зборовите во нивната морфемска 
структура, нивната можност за делење на најмали семантички елементи, 
а пак зборообразувањето го проучува аспектот на нивното образување во 
релација со зборовите од кои се образувани. 
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1.2. Основни начини на зборообразување
Според тоа какви промени се извршени, какви зборообразувачки 

постапки или средстава се инволвирани при образувањето на еден 
збор од друг, според К.Конески, се изделуваат четири основни начини 
на зборообразување: лексичко- семантички, лексичко-синтаксички, 
морфолошко-синтаксички и морфолошки   (афиксен) начин. 
• Лексичко-семантички начин

Лексичко-семантичкиот начин на зборообразување претставува 
промена на основната семантика на зборот, т.е. формирање ново значење 
на веќе постоечкиот збор. Семантичкото делење на зборот е еден долг и 
комплексен процес од кој како краен резултат се создаваат еден вид на 
хомоними и со тоа се збогатува зборовниот фонд на јазикот. 

 • Лексичко-синтаксички начин
Лексичко-синтаксичкиот начин на зборообразувањето (или 

срастување) претставува формирање на сложени зборови од зборовни 
состави. На пример: дрворед, риболовец, долгоочекувани и други. 

 • Морфолошко-синтаксички начин 
Морфолошко-синтаксичкиот начин на зборообразување (или 

синтаксичка конверзија) е формирање на нови лексички единици со 
преминување на зборот од една во друга зборовна група без додавање на 
зборообразувачки елементи. На пример еден збор воедно е и именка и 
придавка во различен морфолошки контекст.

 • Морфолошки (афиксен) начин
Морфолошкиот или афиксниот начин на зборообразување 

подразбира образување на нови зборови врз основа на постојните во 
јазикот со помошта на зборообразувачки морфеми (афикси). На пример: 
лето - летен, мал - малечок, сака - посака, пролет - пролетен. Овој начин е 
најзастапен и најпродуктивен за македонскиот јазик и за други словенски 
јазици. 

Според зборообразувачките средства што учествуваат во 
формирањето на нови зборови се изделуваат следниве категории: 
префиксно, суфиксно, префиксно-суфиксно зборообразување, образу-
вање на сложени зборови и образување на скратеници.

2.Разлика меѓу зборообразувањето и формообразувањето
Според структурата на зборот, морфемите кои го сочинуваат се 

различни, на пример: коренските морфеми можат да стојат самостојно 
придружени со флексијата и тие се задолжителни во лексичките единици. 
Зборообразувањето се занимава со проблемите на образувањето на 
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мотивираните лексеми, а формообразувањето со проблемите на образу-
вање на формите на зборовите. На крај зборообразувањето и неговите 
деривати влегуваат во речникот, а формообразувањето го оформува зборот 
како член на исказот (реченицата). Ако еден збор е изведен од друг збор и 
по своето значење и содржина наликува на првиот збор од кој е создаден, 
тогаш станува збор за изведен збор или дериват, а тоа е новосоздадениот 
збор, додека основниот е мотивирачки (основен) збор. Понатаму тој 
дериват се менува со низа префикси и суфикси, со низа граматички 
промени и со тоа добива или слично значење на мотивирачкиот збор или 
сосема ново значење. Се појавува и зборообразувачкиот нулов суфикс со 
кој се добива женски род од зборот, на пример кум - кума во кој имаме 
мотивиран збор и дериват, кума: кум – Ø – а (зборообразувачка основа + 
зборообразувачки нулов суфикс + флексиска наставка). (К.Конески, 1995: 
19) Во некои примери мотивирачкиот збор влегува во целост, а  во некои 
не, бидејќи сосема излегуваат од рамките на мотивирачкиот збор но по 
структурата наликуваат на него. За таквите деривати се вели дека имаат 
асоцијативна мотивација. Кај некои деривати се појавува и двострана 
(двојна) мотивација, каде дериватот е мотивиран од два збора на пример: 
безконтрола / без+контрола- два збора,  со префикс , контрола+без/.

Доста често е застапено зборообразувачкото гнездо во кое 
носечки збор е немотивиран збор а понатаму од него дериватите се 
одделни зборови па дури и зборообразувачки низи. Понатаму изведениот 
збор, дериватот, се разгледува од три структури: од морфемска (се 
расчленува на морфеми), од аспект на промена на флексијата (од страна 
на граматачката структура) и од зборообразувањето (од деловите од кои 
е образуван другиот збор). Секој мотивиран збор е дводелен бидејќи во 
него лежи основата на заедничкиот дел и зборообразувачки формант од 
кој се формира дериват, па разликуваме: самостојни (слободни, неврзани) 
и несамостојни (неслободни, врзани). 

Заклучокот од горенаведеното е дека новите зборовни деривати  
се менуваат само со промена на акцентот, со суфикс, со нулова 
зборообразувачка морфема, со проширување на основата, со интерфикси, 
со префикси, со сложени зборови (сложенки). Зборообразувачките 
деривати можеме да ги проучуваме и анализираме и од морфолошки 
аспект и од семантички аспект. 

Во теоријата на зборообразувањето е прифатена следнава општа 
класификација на дериватите на: транспозациони, мутациони и 
модификациони.
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Кај транспозационите деривати формантот има граматичка 
(синтаксичка) функција, дериватот, семантички суштествено не се 
менува, но го изразува значењето на основата (т.е. на мотивирачкиот збор) 
во граматичките категоrии на зборовната група во која преминува (оди> 
одење, бел> белина). Природно е преминувањето на дериватот во друга 
зборовна група, а односот определувач / определуван член во структурата 
на дериватот не се изразува.

Мутационите деривати претставуваат називи на нови десигнати. 
Формантот кај нив има семантичка функција и е определуван член во 
структурата на дериватот. Тогаш дериватите најчесто преминуваат во 
друга зборовна група (носи> носач, мудар> мудрец), со што доаѓа до промена 
на синтаксичката функција, но може и да остане во истата зборовна група 
(градина> градинар, трева > тревник). Модификационите деривати се 
називи на веќе именуваните десигнати со основите. Формантот кај нив 
има семантичко – качествена функција и е определувач во структурата 
на дериватот. Тој информира за некоја особина на десигнатот именуван 
со основата. Дериватот останува во истата зборовна група (коњ > коњче, 
езеро > езерце, мал > малечок). 

Зборообразувачките типови, зборообразувачките категории и 
трите општи групи деривати претставуваат хиерархиски поставени 
класификациони рамки, во кои се распределуваат изведените зборови 
(дериватите) при описот на зборообразувањето на различните зборовни 
групи (на именките, придавките, глаголите и прилозите). (К.Конески, 
1995: 32 - 33)

1. Зборообразување на именките
Во овој дел ќе се задржиме на разгледување на распределувањето на 

именките на современиот македонски јазик во рамките на трите најопшти 
класи деривати:  транспозациони, мутациони и модификациони.

Транспозациона категорија или кога мотивирачкиот збор се 
преобразува во именка: 

а) називи на дејства;              
б) називи на апстрактни особини.
Мутациони категории од кои се формира назив на нов предмет: 
а) називи на вршители на дејства;  
б) називи на објекти на дејства;
в) називи на носители на особини; 
г) називи на места;
д) називи на множества;   
ѓ) називи на жители.
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Модификациони категории – каде се внесува дополнителен елемент 
во основата на именката:

а) називи на женски лица и животни;  
б) деминутивно – хипокористички називи; 
в) аугментативно – пејоративни називи.

3.1. Називи на дејства
Се изделуваат две основни групи називи на дејства: глаголски именки 

и одглаголски именки. Глаголските именки се образуваат со суфиксот 
-ЊЕ на пример: трчање, спиење, одење, миење, читање. Изведувањето 
и значењето на глаголските именки многу често ги доближува до 
флексиските форми на глаголот и често се разгледуваат и од аспект 
на глаголските форми, но поради одглаголските именки често се 
проучуваат во оваа зборообразувачка категорија. Одглаголските именки 
се малку покомплексни од глаголските и се изделуваат: парадигматски 
(бессуфиксни), а образувања во кои има два типа: едни завршуваат 
на консонант, а другите се именки од женски род со флексија – И, и 
образувања со суфиксите: - ба , - ен, - ок, - ка, - ачка, - ица (- ница), - от, - 
ија, - ло, - ство, - ација.

-ба - со овој суфикс се изведуваат именки од глаголи различни по 
вид. На пример: молба, жалба, градба, гозба, кражба.
-еж -со овој суфикс се изведуваат именки главно од несвршени 
глаголи. На пример: врнеж, грмеж, грабеж, бакнеж, цртеж.
-ок.-  овој суфикс се сврзува главно со општиот дел на свршени, 
префиксирани глаголи како: опстанок, состанок, вресок, блесок, 
појадок.
-ка - се врзува за глаголи од двата вида: венчавка, обработка, 
насмевка, поправка, пречка, честитка.
-ачка - се изведуваат именки од несвршени глаголи т.е. суфиксот 
се додава кон општиот дел на глаголот, на пример: грабнувачка, 
живеачка, готвачка, женачка, побарувачка, заработувачка.
-ица (- ница) - со овој суфикс се изведуваат називи на дејства од 
несвршени глаголи, на пример: брканица, мешаница, караница, 
турканица.
-от - со овој суфикс се изведуваат именки што изразуваат интензивно 
дејство, а се мотивирани од несвршени глаголи со ономатопејски 
карактер:блесокот, пискот, потопот, екот, спасот. 
-ија - мал број на именки го имаат овој суфикс:  бежанија, венчанија, 
проклетија, носија, расправија.
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-ација - е суфикс кој го има во туѓите зборови: деформација, 
легализација, афирмација, национализација и сл.

3.2. Називи на апстрактни особини
Во оформувањето на називите на апстрактните особини учествуваат 

следниве суфикси: -ост, - ина, - ство, - ија, - ота (-отија), - ие, - ило, - лак, 
- изам.

Со суфиксот – ост е најпродуктивната форма во оваа зборообразувачка 
категорија. Тоа се именки од женски род изведени од придавки ретко 
од именки,  на пример: гордост, лудост, мудрост, храброст, одлучност, 
чесност, грубост, милост.

-ина -  од овој суфикс се прават деривати изведени главно од 
качествени придавки, на пример: дебелина, итрина, близина, 
длабочина, добрина, висина, вистина.
-ство (- штво) се изведуваат деривати со придавска или именска 
основа: јунаштво, друштво, пијанство, богатство, пријателство, 
детинство, мајчинство.  
-ија – има релативно мал број на деривати изведени од придавки или 
именки: евтинија, проклетија, робија, чудесија и друго.
-ота (- отија) – се изведуваат називи на апстрактни особини главно од 
придавки: чистота, доброта, голотија, срамота, лошотија, грдотија.
-ие – мал број на деривати го имаат овој суфикс: значение, напредие, 
одличие, кои се претежно архаизирани со современиот јазик.
-ило – изведени именки од придавки со апстрактна особина го имаат 
овој суфикс, како на пример: лудило, сивило, студенило, слепило, 
шаренило.
-лак – суфикс со кој се изведуваат деривати кои доаѓаат од турцизми: 
домаќинлак, лошотилак, ортаклак, војниклак.
-изам - суфикс кој се применува во современиот македонски јазик 
за формирање именки од интернационалната лексика, на пример: 
егоизам, цинизам, хероизам, кариеризам, социјализам, капитализам.

3.3. Називи на вршители на дејства
Во оваа група дериватите се оформуваат со суфиксите: - ач, - 

ар, - ник, - ец, -тел, - џија (- чија) и одделни суфикси во зборови од 
интернационалната лексика.

-ач - се изведуваат називи на вршители на дејства од несвршени 
глаголи. Такви се примерите: свирач, продавач, косач, гласач, 
избирач, купувач, минувач.
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-ар – со помош на овој суфикс се образуваат именки со значење 
на вршител на дејството, мотивирани главно од именки. Такви се 
именките: рибар, пчелар, сликар, морнар, аптекар, банкар и други.
Суфиксите – ач  и – ар, во оваа група се доста продуктивни и доста 

деривати се формирани токму од нив.
-ник (- ик) – е суфикс со кој се формираат ограничен број на деривати 
изведени од именки како на пример: наставник, уметник, управник, 
службеник, цариник, научник.
-ец  – и со овој суфикс се изведуваат ограничен број на деривати, 
мотивирани од глагол или од именка како: ловец, полицаец, борец, 
творец, металец итн.;
-тел - е доста продуктивен суфикс кој се додава на старата 
инфинитивна основа, како на пример: родител, учител, водител, 
градител, мислител, писател, делител, љубител, обожавател итн.
-џија (чија) – е суфикс којшто има широка употреба во народниот 
говор бидејќи по потекло е од турскиот јазик само што кај нас е 
проширен со – ја. Во современиот македонски литературен јазик 
овие зборови се попознати и како архаизми. Такви се следниве 
деривати: алваџија, дуќанџија, бозаџија, бурекџија, занаетчија, 
саатчија, водоводџија.
Во интернационалната лексија кај зборовите се среќаваат 

суфиксите: - ант, -ент, -атор, на пример: музикант, лаборант, 
референт, диригент, асистент, илустратор, оператор, организатор итн. 

3.4. Називи на орудија (средства) за вршење дејства
Во оваа група се среќаваат извесни проблеми поради повеќезначноста 

на суфиксите и се јавуваат доста двозначни деривати. Во неа спаѓаат 
предмети, направи, машини т.е. средства што служат за вршење дејства. 

-ло (- ало, - ило). – се формираат именки мотивирани од несвршени 
глаголи како на пример : гребло, сечило, лепило, шило, белило, 
возило и сл.
-ка – е суфикс кој формира деривати наменети за вршење на дејството 
формирани главно од несвршени глаголи, на пример: лулка, црпка, 
затка, лејка, поклопка итн.
-алка (- илка) се суфикси со голема продуктивност во нашиот јазик, 
како на пример: закачалка, нишалка, прскалка, мешалка, црпалка, 
светилка и др.
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3.5. Називи на резултати и објекти на дејства
Именуваат предмети добиени како резултат од вршењето на 

некакво дејство а добиените зборови како спореден резултат, остаток при 
вршењето на некое дејство. Карактеристични суфикси за оваа група се: - 
ок, - ка, - ина, - ица, - иво, - ло (- ало, - ило).

-ок - овие зборови означуваат резултат на дејство, на пример: извадок, 
додаток, остаток, отпадок, прекршок итн.
-ка - е продуктивен суфикс со кој се образуваат деривати што 
имаат значење на резултат, на пример: добивка, постројка, врзалка, 
пуканка, завртка, светилка, пратка, напивка, обувка и др.;
-ина, - е суфикс со поограничена употреба, на пример: ископина, 
цепнатина, урнатина и др.
-ица - се образуваат зборови од глаголски придавки, на пример: 
гребаница, прженица, струганица, изгореница, делканица.
-иво - се формираат именки со значење објект на дејство, мотивирани 
од несвршени глаголи: гориво, печиво, пиво, вариво, градиво, ткиво 
и др.

3.6. Називи на носители на особини 
Во оваа група влегуваат називи на лица кои се именувани од 

називи на животни, растенија и разни предмети, мотивирани од именки, 
глаголи, придавки и глаголски придавки. Претежно се прават именки 
со атрибутивно значење, а такви суфикси се: - ец, - ик (- ник), - ка, - ак  
(- јак ), - ко, - ло, - ица (- ница) и др. 

-ец – со овој суфикс се изведуваат атрибутвни називи од основни 
придавки: мудрец, белец, итрец, самец, грабливец и др.
-ик (- ник)  - со овој суфикс се разложува основата на –Н: мачен – 
маченик, бедник, самотник, среќник, златник, ценовник.
-ка - со овој суфикс се добиваат деривати кои означуваат лица и 
предмети најчесто мотивирани од придавки и именки. На пример: 
странка, ветрушка, кратенка, двојка, тројка итн. Со овој суфикс се 
добива голема семантичка разновидност.
-ак (- јак) – овие деривати образувани со суфиксот (ј)ак, најчесто 
се изведени од придавки и именки а означуваат лица, животни и 
предмети, на пример: лудак, слабак, дивјак, волчјак.
-ко - се образуваат деривати мотивирани од придавки или именки. 
Означуваат лица окарактеризирани во основата, како на пример: 
палавко, скржавко, мрзливко, мешко, дрдорко.
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-ло - и со овој суфикс како претходниот се образуваат лица со 
особини во основата. Најчесто се мотивирани од глаголи, на пример: 
мрзло, дремло, врекло, носло, ушло, забло, душкало.
-ица (- ница) - со овој суфикс се оформуваат деривати кои во 
основата се градат деривати од женски род и оформуваат деривати со 
атрибутивно значење на животни, растенија и предмети, на пример: 
волшебница, пијаница, лутица, црница, отровница, влезница, 
ситница, воденица, ракавица.

3.7. Називи на места 
Називите на места именуваат простории или простори со оглед 

на дејството, дејноста што се врши во нив или на нив. Суфикси кои ја 
карактеризираат оваа група се следниве: -ница, - ачница, - арница, -ална, 
- алница, - илница, - ник,  - арник, - иште, - алиште, - алиште, - илиште, 
- ана;

-ница, - ачница, - арница, - се образуваат деривати најмногу од 
глаголи во редуциран број, на пример: мелница, сушница, фризерница, 
портирница, кројница, млекарница, книжарница и други.
-ална, - алница, - илница; - Суфиксот – ална, се јавува во именка, 
а суфиксите  - алница, и – илница се мотивирани од глаголи. Такви 
се: соблекувална, читална, вежбалница, чекалница, слушалница, 
пералница и други.
-ална - е суфикс од турскиот јазик и има употреба во нашиот народен 
говор: апсаана, солана, електрана.

3.8. Називи на множества
Овде спаѓаат деривати со збирно значење. Називите на множествата 

се образуваат од именски и придавски основи со суфиксите: - је (- ја), - 
ство (-штво), - ија, - арија, - ина, - ишта.

-је (- ја) - суфиксот се определува или карактеризира како основен 
суфикс за формирање на множинска форма во современиот 
македонски јазик. На пример: класје, лисје, робје, дворје, снопје.
-ство (-штво) - со овие суфикси се оформуваат поголем број на 
именки што означуваат колектив на лица, именувани со основата. 
Такви се на пример: благородништво, монаштво, човештво, 
студенштво, селанство итн.
-ија, - арија - се изведуваат деривати од именска и придавска 
основа со значење на колектив на лица. На пример: сиромаштија, 
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женштурија, челадија, студентарија, стакларија, грнчарија.
-ина - со овој суфикс се изведуваат ограничен број на деривати 
главно со придавска основа, како на пример: живина, младина, 
роднина, дружина, готовина.
-ишта - е суфикс кој лесно се врзува за едносложни именки од машки 
род, на пример: ѕидишта, градишта, купишта, ридишта, ѓубришта и 
сл.

3.9. Називи на жители
Во оваа група се изведуваат деривати што означуваат жители на 

земји, држави, покраини, области и сл., припадници на етнички групи, 
жители на населени мести, чиишто имиња ги даваат основите на 
дериватите. Суфикси за оваа група се: - ин, - јанин, - ец, - анец, - јанец, - 
чанец.

-ин - е суфикс од кој се изведуваат ограничен број именки, имиња на 
земји, на пример: Србин, Турчин, Русин, Бугарин, Евреин, Арапин, 
Французин.
-јанин - со овој суфикс само мал број на деривати се формираат како 
на пример: Римјанин.
-ец - со овој суфикс се образуваат голем број на називи кои 
завршуваат на сонант. На пример: Македонец, Мариовец, Германец, 
Европеец, Италијанец, Албанец и др.
-анец - е суфикс кој доаѓа по основата и добиваме: Африканец, 
Американец, Тиквешанец, Кубанец.
-чанец – овој суфикс е посебно застапен во современиот македонски 
јазик за изведување на називи на жители на населени места, како: 
штипјанец, струмичанец, кичевчанец, битолчанец итн.

3.10. Називи на женски лица
Овие деривати се со модификационен карактер и претежно тоа 

се називи на лица од женски пол, изведени од називи на лица од машки 
род. Суфикси за оваа група се следниве: - ка, - инка, - ица, - (н)ичка, 
бессуфиксно и со замена.

-ка, - инка – суфиксот (- ка) е доминантен во изведувањето на 
називи за женски лица. Обично се прикачува за основата, но можни 
се и некои промени. На пример: членка, богаташка, библиотекарка, 
учителка, докторка, секретарка, а со суфиксот (-инка) се образуваат 
ограничен број на називи како: говедаркинка, Влаинка, младинка, 
туѓинка и сл.
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-ица -  со овој суфикс се формираат поограничен број на деривати, 
најчесто тоа се постари образувања, но има и нови: грофица, царица, 
кралица, старосватица, шефица, божица и сл. Се употребуваат и во 
називи за животни како: соколица, гулабица, лавица, тигрица и др.

3.11. Деминутивно-хипокористични називи
Деминутивно-хипокористичните деривати означуваат чувство на 

мило, експресивно значење на зборот, изразуваат позитивен однос кон 
нештата. Деминутивно-хипокористичните деривати се образуваат со 
суфиксите: -ец, -ок, -чок, -ка, -ица, -ца, -ичка, -е, -че, -це, -енце, -ле, -уле.

-ец - со овој суфикс се формираат деривати од именки од машки род, 
како на пример: гласец, листец, снежец, народец.
-ок, - чок - и овие деривати како претходните се мотивирани од 
именки од женски род: мравка, желка, лопатка, кошулка, долинка, 
лединка и други.
-ица, -ца - исто се суфикси за формирање на деривати од женски 
род, како: теткица, жабица, ливадица, државица.
-е - е суфикс со кој се деривати мотивирани од именки од машки род 
и поретко од женски род на пример: маже, носе, прсте, орле, петле, 
ветре.
-че- со овој суфикс се формираат деривати и од машки род и од 
женски род. Такви се: коњче, камче, кошулче, вовче, врапче, коковче, 
рипче, славејче и сл.
-це, -енце - се  суфикси од кои се изведуваат деминутивно-
хипокористични деривати од именки од среден род, како: езерце, 
крилце, винце, огледалце, окце, дрвце, писменце, прстенце, момченце.
-ле, - уле - се суфикси со кои се формираат ограничен број на деривати 
како: козле, кожле, мажле, детуле, цвеќуле, змијуле, книжуле и др.

3.12. Аугментативно-пејоративни називи
Аугментативните деривати претставуваат големина придружени со 

негативна конотација. Такви се суфиксите: - иште и – ина.
-иште - е суфикс кој често се употребува во современиот македонски 
јазик и се соединуваат со именки независно од родот на кој припаѓаат, 
на пример: бабиште, човечиште, ѕвериште, гласиште, жениште, 
кучиште.
-ина - е суфикс со кој се изведуваат само неколку деривати, како на 
пример: бабетина, јуначина, женетина, алетина и сл.
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Пејоративните називи се употребуваат кога сакаме да добиеме 
подбивно значење, а такви суфикси се: - инка, - ло, - ле, - ко, - го. 
Примери за пејоративни деривати се следниве: мајсторинка, трчкало, 
вошло, ушле, слепчо, влечко, дрдорко и други.

4. Заклучок
Зборообразувањето е наука којашто е доста значајна за проучување 

и осознавање на македонскиот литературен јазик. По својата структура 
е доста комплексна и бара големо истражување и проучување на зборот 
како основна материја. Покрај именското образување на дериватите како 
основно и како доста важно имаме и префиксно - именски образувања 
или префиксација, понатаму имаме префиксно – суфиксни именски 
образувања или конфиксација, образување на сложени именки и 
скратеници. Покрај именското имаме и зборообразување на придавки, 
зборообразување на глаголи, зборообразување на прилози.

Зборообразувачките типови и зборообразувачките категории, како 
и трите општи групи на деривати претставуваат хиерархиски поставени 
класифициони рамки во кои се распределуваат изведените зборови при 
описот на зборообразувањето на различните зборовни групи.
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