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Големата буква се употребува како почетна и со неа се означува почеток на нов текст, на нов дел 

и на нова реченица во текстот, како и наслов на текст; лично име и презиме,прекар, географско 

име, име на народ, на држава, на континент, на населено место и сл.

1.Со голема буква се пишува:

-првиот збор во новата реченица

-првиот збор во директниот говор



2. Независно од местото во реченицата, со голема почетна буква редовно се пишуваат имиња:

-лично име: Стојан, Илија, Лилјана, Ричард, Фердинанд;

-презиме: Делчев, Прличев, Конески,Толстој, Чехов;

-псевдоним: Раде Силјан, Јордан Плевнеш, Јадранка Владова;

-прекар: Јане, Тарцан, Питу, Левката, Пиперката;

-фамилијарно име: Митревци, Петревци;

-име на бог: Бог, Алах, Перун;

-име на животно: Шарко;

-име на континент: Европа, Азија, Америка;

-име на жител на континент: Европеец, Европејка, Азиец, Азијка, Австралиец, Австралијка, 

Африканец, Африканка (мн. Европејци,Азијци, Австралијци, Австралијки);

-име на држава: Македонија, Украина, Чиле;

-име на жител на држава: Македонец, Чех, Чилеанец;

-други географски имиња  (на област, на град, на село, на населба): Полог, Битола, 

Вевчани, Кривогаштани, Драчево;

-име на небеско тело (на планета, на вештачки вселенски објект): Земја, Сонце, Месечина, 

Спутник, Аполо;

-име на празник: Божик и Божиќ, Велигден, Митровден, Велипеток,Бајрам, Пасха

-име на весник или на списание: Дневник, Вечер, Зенит



3.Со голема почетна буква се пишуваат присвојните придавки изведени од 

лично име или од презиме со наставките –ов, -ев, -ин: Стојанов, Петрев, 

Веснин.

4.Ако се составени имињата на континентите, на државите, на градовите и на 

селата од два или од повеќе зборови, сите се пишуваат со голема буква: 

Република Македонија, Јужна Америка, Соединети Американски 

Држави,Велика Британија, Крива Паланка, Мало Коњари;

-Брегот на Слоновата Коска, Сцила и Харибда, Босна и Херцеговина;

-Охридско Езеро, Егејско Море, Шар Планина, Атлантски Океан, Балкански 

Полуостров, Овче Поле.

5.Имињата на црквите и на манастирите, како и географските имиња во чиј 

состав влегува зборот свети се пишуваат со големи почетни букви: Свети 

Наум, Свети Спас.

6.Со голема буква се пишуваат географските имиња со кои се означуваат 

географски подрачја што претставуваат целости во географски, во културен 

и во историски поглед: Западна Македонија, Источна Македонија, Егејска 

Македонија, Пиринска Македонија.



7.Само со голема почетна буква на првиот збор се пишуваат сложените 

називи што означуваат:

-административна единица: Охридска општина;

-објект: Судска палата, Млечен ресторан, Трговски центар;

-институција: Државно средно училиште, Филолошки факултет, Министерство 

за образование и наука, Драмски театар, Охридско лето;

-војна, востание и други историски настани: Втора светска војна, 

Илинденско востание, Кресненско востание.

8. Со голема буква се пишуваат заменските форми со кои се изразува почит 

при директно писмено обраќање до едно лице:Вие, Вашето, како и 

именките што означуваат титули, ако се пишуваат без името: 

Претседателот, Премиерот.

Запомни: со мала буква се пишуваат:

-општа определба пред личното име: епископ Гаврил, кнез Никола, инженер 

Петровски;

-жител на населено место: стружанецот Рист Крле;

-придавки изведени од географски и од етнички називи: американски 

начин на живеење, индиска култура, англиски јазик, беровско сирење.

Домашна работа: стр.93 во учебникот, бежба 1 (препиши ги примерите од 

учебникот и објасни ја употребата на големата буква)

стр. 94 во учебникот  вежба 2 (препиши ги примерите и објасни ја разликата во 

употребата на големата и на малата буква)


