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ј
Според правилата за пишување на ј, може да се изделат:

а) зборови каде што се пишува ј

б) зборови каде што не се пишува ј

а) согласката ј се пишува и се изговара:

-на почетокот на зборот пред самогласката е во туѓи зборови: Jемен, Јесперсен, јереј,

Јернеј и др.

-во придавскиот суфикс –ји: божји, вражји, козји, рибји ( но: волчи, овчи)

-во самогласната група –иа: змија, носија, кутија, полиција, чаршија

-во суфиксот –је зад согласка: грозје, лозје, снопје, нивје

-во самогласна група од три самогласки: доајен, залајаа, се покајаа, пееја, сееја

-во некои глаголски форми: залаја, потраја, залајал, се покајале

-во императивните форми од глаголите на –ие: (пие) пиј-пијте, спиј-спијте, шиј-шијте

-во именки образувани од глаголи како бае, ткае, пее: бајач, ткајач, пејач

-во вокативни форми од именки што завршуваат на –ија: Маријо, змијо, Евдокијо (не:

Марио, змио)

-во самогласната група –оа: боја, кројач, твоја, Стојан, моја и др.



б)  Согласката ј не се пишува и не се изговара:

-во почетокот на зборот прд е: еден, еж, езеро, елен, Елена, (тој) е итн.

-во зборот меѓу самогласки од различен вид: бие-биел, досие (досиеја), конферансие 

(конферансиеја), зрее, жнее, слоеви, броеви

-вово придавки што завршуваат на –(и)ски:околиски, партиски, австриски, (не: околијски, 

австријски)

-во именки што завршуваат на –ство: убиство ( не: убијство)

-во самогласната група –еа: леа, леар, стреа, смеа, дефилеа, резимеа, владеам, живеам, 

делеа, носеа (не:владејам, живејам, стреја)



ќ и ѓ
-гласот ќ а не к се изговара и се пишува во зборовите: вреќа, домаќин, куќа, леќа, моќен, 

среќа, свеќа, цвеќе ( не: врејча, цвејче, врешта)

-во честичката –ќе и глаголскит прилог –јќи: ќе дојде, одејќи, седејќи, читајќи

-називи што означуваат жители на места чие име завршува на –т: Сопоќанец (Сопот), 

Египќанец ( Египет)

-во множински форми од именки што завршуваат на –т во еднина: бруќе (брут), праќе (прат)

-со –шт(ш) а не со ќ се изговараат и се пишуваат зборовите: имашлив, маштеа (но и маќеа), 

паштерка, сношти,помшен, помошник, плешки ( но и плеќи)

-гласот ќ се пишува и се изговара  во голем број зборови од несловенско потекло: ќош, 

ќумур, ќуп, бубаќ ќебап, ќеф, ќесе и др.

-со к а не со ќ се пишуваат зборовите: Кирил, кираџија, килим, килибар и др.

Ѓ се изговара и се пишува 

-во :веѓа, меѓа,  лаѓа, преѓа, саѓи, такуѓере, туѓина, Ѓорѓија, Ѓорѓи, 

-во збирномножинските форми од некои именки: воѓе , грамаѓе, ливаѓе (вода , грамада, 

ливада

-множинската форма од човек е луѓе  (не лујџе, лујѓе)

-во именки изведени од имиња на места што завршуваат на –д: охриѓанец, броѓанец

-во зборови од несловенско потекло: ѓеврек, ѓезве, ѓерѓеф, калуѓер,ѓердан

-но пишуваме: Ангелина, Гевгелија, ангел, гемија и др.



џ
-џ се јавува на местото на ж во зборовите: џвака, џбара, џган, вџаши, џагор

-џ  се  среќава место ч пред звучна согласка : враџба, лиџба, нараџба идр.

-џ  се изговара и се пишува во многу зборови од турско потекло: џам, џеб, пенџере, џумбуш, 

џаде и др.

-во зборови образувани со наставката –џија: алваџија, атерџија, бозаџија итн.


