
Poštovane kolegice i kolege! 

Odazivam se pozivu i prilažem svoje primjedbe na radnu inačicu Hrvatskoga pravopisa. 

Tekst sam sa zanimanjem pročitala (ponešto i naučila!). Primjedbe su većinom sitne (skoro 

sam priložila i ispravke dviju-tri tiskarskih pogrešaka!), a samo u nekoliko slučajeva riječ je o 

pravim intervencijama u tekst. 

Srdačan pozdrav, Jasna Vince 

(možete me tako imenovati!) 
 



8f) – Predlažem primjer daščica – daska (kako se ne bi pomislilo da je sama skupina sk 

odgovorna za pojavu istaknutu u Napomeni).  

 

9g) – Suvišno je navođenje završetka -čić.  

 

9a) lijevo na dnu – Prijedlog: u većin turcizama (jer se dalje navodi đon)   

 

9 Glas đ – Brozović piše: Madžarska, mađarski 

 

11b) desno – Riječ bombon ne spada tu. Da je riječ o tvorbi, bilo bi *bonbon i spadalo bi u t. 

b).  

 

12 Dvoglasnik ie – U pjev i  smjer ie nije kratko.  

Naputak o ie još doraditi! 

 

14 desno – U Napomeni na kraju nespretno je sročeno „kršćanski ili katolički“. 

 

15d) lijevo – Prijedlog: ... hrvatskim i izvornim ili prilagođenim stranim imenima gradova... 

 

16a) desno – Prijedlog: „naroda, etničkih skupina,“ staviti između riječi „imena“ i 

„stanovinika“  

 

21r) – crkva svetoga Spasa (isto u Napomeni na str. 17) 

 

21v) – „potpisi pod slikom“ mogu sugerirati da je riječ o slici kao umjetnini, a tade se piše 

veliko slovo 

 

27 lijevo b) – tisuću-dvije 

 

27 lijevo b) niže – Izbaciti točku f)!!! U t. d) nije navedeno o kojem se glagolu radi. 

 

27 –  Prilog naoko premjestiti iz t. a) u t. c). 

 

28 – U Napomenu nije ušao (treći) tip: nasilu, koji se ne vlada kao napamet. 

 

30 – Izraz egzotizmi zamijenila bih drugim. 

 

31 lijevo – Slučaj c) jednostavniji je od slučaja b).  

 

42 lijevo a) na dnu – Istovrsni dijelovi rečenice ne objašnjavaju izostanak dvotočke.   

 

42 desno – Izbacila bih maramicu. Neka barem u knjigama ostane rupčić! (usput: bolje je joj 

nego jao)  

 

43 – Spojnica (-) je znak koji se piše bez bjelina slijeva i zdesna.  

 

 

Isti primjeri mogu se navoditi dvaput, ali triput je previše (To je naše prvo, neugodno iskustvo 

s njima).  

JASNA VINCE 
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