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PR E DGO V O R  

U doba velikog razvitka svih područja ljudskog rada, 
a raznovrsnih r sve frekventnijih .međunarodnih kontaka
ta osjeća se potreba i za većim međusobnim informira
njem i razmjenom misli i iskustava o znanosti, tehnici, 
kulturi, trgovini, turizmu i drugim granama djelatnosti. 
Kao posrednici u tom procesu sve se više traže i sve 
više objavljuju rječnici različitog tipa. 

Rječnik koji je ovdje pred nama prvi je pokušaj 
da se leksikografski povežu ukrajinski i hrvatski knji
ževni jezik - dva u mnogome srodna i u mnogome ra
zličita slavenska jezika. Obrađen u obje kombinacije -
kao Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i Hrvatsko ili srpsko
-ukrajinski, ovaj će rječnik, nadamo se, bar donekle is
puniti prazninu koja se bez njega osjećala u studiju sla
vistike, u prevođenju književnih i drugih djela, u upo
znavanju različitih stručnih tekstova, u trgovinskim kon
taktima, u raznim turističkim vezama, a ponajviše - u 
međusobnom komuniciranju ljudi dviju prijateljskih ze
malja. Rječnik je skromna opsega - oko 18.000 riječi 
na lijevoj strani svakoga dijela - ali će te osnovne po
trebe, uvjerene smo, moći početi rješavati. 

Rječnik nije pisan sustavom gnijezda, nego abeced
nim redom pojedinačnih riječi. Uz riječi se dodaju frazeo
logizmi i poneki termini općega tipa. 

Na u k r a j i n s k o j lijevoj strani sve imenice ima
ju oznaku roda: M., JK„ c. S obzirom na gubljenje kate
gorije roda u množini, uz imenice pluralia tantum daje 
se samo oznaka množine MH. Oblik genitiva označuje se 
kod imenica muškog roda (p6outt, -a, M., CMix, -y, M.), kod 
imenica ženskog roda i-deklinacije (pdOlicTb, -oc'fi, :xc.) 
i kod pluralia tantum (Herpli, -ie, MH.). Indeklinabilnost 
ima svoju oznaku (Merp6, HecKA., c.). Glagolima se označuje 
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prvo i drugo lice sadašnjeg i prostog budućeg vremena 
(TepnliTu, -lltO, -uut). Vid glagola (nesvršeni i svršeni) ne 
označava se jer je izrečen prijevodom glagola na hrvat
ski ili srpski jezik (npucUllldTU, -d.10, -deut - slati, 

npulc1tdTU, -Ul.lltO, -utlleut - poslati). Sve ukrajinske riječi 
imaju označene naglaske. 

Na h r v a t s k o j ili s r p s k o j strani pridržavali 
smo se uglavnom istih principa. Kao razlike možemo spo
menuti da se oblik genitiva imenica muškoga roda na
vodi samo onda ako sadržava neku specifičnost (Bosd
nlac, -ca, m.). Rod se kod imenica pluralia tantum ozna
čava (kliješta, s. mn.). Uz neodn:đeni oblik pridjeva daje 
se, kad je potrebno, i oblik ženskog i srednjeg roda 
(mirlan, -na, -no, milo, -Za, -Zo). Akcenat je stavljan samo 
na osnovni oblik riječi. 

Autori izražavaju zahvalnost ukrajinskim lektorima 
u Zagrebu, studentima rusistike Zagrebačkog sveučilišta, 
kolegama i svima drugima koji su suradnjom i savjetima 
pružili pomoć u radu na ovom rječniku. 
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YKPA.IHChKO - XOPBATCbKHH 
""" 

AEO CEPEChKHH CJIOBHHK 



KRATICE 

A. - aiku.zativ 
anat. - anatomija 
bot. - botanika 
D. - dativ 
fll. - filozofija 
flz. - fizilka 
flzlol. - fiziologija 
G. - genitiv 
geogr. - geografija 
geom. - geometrija 
gram. - gramatika 
I. - instrumental 
kem. - kemija 
knjlž. - književnost 
L. - lokativ 
m., M. - imenica mušikog roda 
mat. - matematika 

med. - medicina 
mn., MH. - množina 
muz. - muzika 
eecKA. - nesklonjivo, indekli-

nabilno 
po�lt. - politika 
pren. - preneseno značenje 
prljed'J. - prijedlog 
pril. - prilog 
razg. - razgovomo 
s., c. - imenica srednjeg roda 
sport. - sport 

uzv. - uzvik 
vem. - veznhlc 
vojn. - vojni termin 
zb. - zbirna imenica 
zooI. - zoologija 
ž., *· - imenica ženskog roda 



А, а 

а' - а, nego, vec; і 
а1 - je Іі, zar ne 
а пр� - uostalom, medutim
а саме - odnosno 
абажур, -а, м. - abaiur, za

slon 
абетка, ж. - azbuka, abeceda, 

alfabet 
абзаЩ, -а. м. - odjeljak, pasus 
абй: - samo da, da Ьі 
абІікоАИ - kadgod, nekad 
абІікуди - kojekuda, nekuda 
абйхто - tkogod, netko 
абй:що - bilo sto, kojesta 
абйяк - kojekako, kako god 
аб6 - Ш 
абонем�, -а, м. - pretplata, 

abonman 
абов�, -а, м. - pretplatnik,

abonent 
абонJу:ватв, ·Ую, -уєш - pret

platiti, pretplacivati, aboni
rati 

абонJу:вІітвся, ·Уюся, -уєmся 
- pretplatiti se, pretplaci
vati se, abonirati se 

аб6рт, -у, м. - abortus, poba
caj 

абрнк6с, -а, м. і абрик6са, ж.
- kajsija 

абрнк6совий - od kajsija 
абсолют�ізм, -а, м. - apsolu

tizam 
абсолЮтввй - apsolutan 
абсолЮтво - apsolutno, sva

kako 

абстраrJу:вІітв, -ую, ·Уєш 
apstrahirati 

абстрІіктний - apstraktan 
абсЬд, -у, м. - apsurd 
абс'УРдний - apsurdan 
аванnірд, -у, м. - avangarda 
авІівс, -у, м. - predujam, 

avans, akontacija 
ававсJу:вати, ·Ую, -уєш - pre

dujmiti, predujmljivati, 
avansirati 

аваитЮра, ж. - avantura, pu
stolovina 

авантюрй:ст, -а, м. - avantu
rist, pustolov, hohStapler 

аварія, ж. - kvar, steta, bro
dolom 

авіабаза, ж. - zrakoplovna 
baza 

авіазав6д, -у, м. - tvornica 
aviona 

авІазаrJfн, -6ну, м. - eskadri·
la, avionski odred 

авіап6шта, ж. - avionska 
(zracna) posta 

авіар6звІдка, ж. - zracno iz
vidanje 

авіаційний - avijacijski, zra
koplovni 

авіІіція, ж. - avijacija, zra
koplovstvo 

австралfJєць, -йця, м. - Aus
tralijanac 

австралійка, ж. - Australi
janka 
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австралійський - australij
ski 

АвстрІілІя, ж. - Australija 
австріІєць, -йця, м. - Austri-

janac 
австрfйка, ж. - Austrijanka 
австрійський - austrijski 
Австрія, ж. - Austrija 
автО, нескл., с. - auto, auto

mobil, kola 
автобІоrрафlя, ж. - autobio-

grafija 
авт6бус, -а, м. - autobus 
авrоrраф, -а, м. - autogram 
автомаdстрІілІь, -І, ж. - ma-

gistrala 
автомат, -а, м. - automat 
автоматйчний - automatski 
автоматник, -а, м. - automa-

ticar 
автомобfлІь, -я, м. - automo

bil, auto, kola 
автомобfльний - automobil

ski; автомобfльний рух -
automobilski promet 

автономія, ж. - autonomija 
автономний - autonoman 
автор, -а, м. - autor 
авторитЬ, -у і -а, м. - auto-

ritet 
авторський - autorski 
авторучка, ж. - naliv-pero, 

kemijska olovka 
автосrоп, -у, м. - autostop 
автострада, ж. - autostrada, 

autoput 
автотранспорт, -у, м. - auto

mobilski promet 
ara - da, aha 
аrент, -а, м. - agent, zastup-

nik; agens 
аNнтство, с. - agencija 

· аrентУРа, ж. agentura 
аdтатор, -а, м. - agitator 
аdтІіцІя, ж. - agitacija 
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аеросnіт 

аІітпУнкт, -а, м. - propa
gandni centar 

аrІтІувати, фо, -уєш - agiti-
rati 

аrов! - hej ! 
аrонlя, ж. - agonija 
аrрарний - agrarni 
arperaт, -у, м. - agregat 
аrресІШний - agresivan, na-

srtljiv 
arpeclя, ж. - agresija 
arp�op, -а, м. - agresor, na-

padac 
аrроном, -а, м. - agronom 
аrрономfчний - agronomski 
аrрономІя, ж. - agronomija 
arpyc, -у, м. - ogrozd 
адвокат, -а, м. - advokat, od-

vjetnik 
адже - t�. ра 

адмІнІстратйвннй - admini
strativni 

адміністратор, -а, м. - admi
nistrator 

адміністрація, ж. - admini
stracija, uprava 

адмІнІстрІуаати, -Ую, -уєш -
administrirati, birokratski 
upravljati 

адмірал, -а, м. - admiral 
адреса, ж. - adresa
адресат, -а, м. - adresat, pri

malac 
адресний cтfл - prijavni ured 
адресІуаати, -ую, -уєm - ad

resirati 
адрІатИчний - jadranski; Ад

рІатИчне море - Jadransko 
more 

аеродром, -у, м. - aerodrom 
аероплан, -а, м. - avion 
аеропмінний - avionski 
аеропОрт, -у, м. - aerodrom, 

zracna luka 
аеростат, -а, м. - aerostat 



' 
аерофотозй6мка 

аерофотозй6мка, ж. - avion-
sko snimanje 

Ііж - cak
ажурний - aiuran 
азарт, -у, м. - zanos, zar 
азбука, ж. - azbuka, alfabet, 

abeceda 
азбучний - azbucni, alfabet

ni, abecedni 
азербайдж8нІець, -ця, м. -

Azerbajdzanac 
азербаАджанка, ж. - Azer

bajdZanka 
азербайджанський - azer

bajdzanski ; АзербайджШ
ська РСР -Azerbajdzanska
SSR 

азіат, -а, м. - Azijac 
А.зія, ж. - Azija 
аз6т, -у, м. - azot, du�ik 
айва, ж. - dunja
айсберr, -а, м. - ledenjak 

айстра, ж. (Ьоt.) - astra 
акадаdк, -а, м. - akademik 
академічний - akademski 
акад�, ж. - akademija 
акІіцІ.я, ж. - akacija, bagrem
аквалаінr, -а, м. - maska za 

podvodni ribolov 
аква�Іь, -і, ж. - akvarel 
акліматизІіцІя, ж. - aklima

tizacija 
аклІматизІувати, -Ую, -уєm -

aklima tizirati 

акліматизІуватися, -Уюся, 
-уєmся - aklimatizirati se 

акомпанемент, -а, м. - (mu
zicka) pratnja 

акомпанІатор, -а, м. - pra
tilac (u muzici) 

акомnанІув;іти, -Ую, -уєm -
pratiti (па muzickom instru
mentu) 

ак6рд, -у, м. - akord
акредитіів, -а, м. - akreditiv 

алеrорІя 

акреднтІувати, -Ую, -уєш -
akreditirati 

акробат, -а, м. - akrobat(a) 
аксl6ма, ж. - aksiom
акт, -у, м. - akt, spis 
акnів, -у, м. - aktiv 
активізІувІіти, -Ую, -уєш 

aktivizirati 
активіст, -а, м. - aktivist(a)
акnівний - aktivan, agilan 
актИвнІІсть, -ості, ж. - aktiv-

nost; borbenost 
актовий зал - svecana dvo-

rana (sala) 
акт6р, -а, м. - glumac
актрііса, ж. - glumica
актуІільний - aktualan 
акула, ж. - morski pas 
акумулІюаати, -Юю, -Юєш 

akumulirati 
акумулЯтор, -а, м. - akumu

lator 
акурІітннй - tocan, uredan, 

brizljiv, pвZljiv 
акурІітнІlсть, -ості, ж. - toe

nost, urednost, brizljivost, 
pвZljivost 

акустика, ж. - akustika 
акусnічний - akustican 
акVтннй - akutan 
акушерка, ж. - primalja, Ьа-

Ьіса 
акцент, -у, м. - akcent, na

glasak 
акцентІуватн, -Ую, -уєш - na-

gla�avati, akcentirati 
ІікцІя, ж. - akcija
албанІець, -ця, м. - Albanac
Албанія, ж: -Albanija
албанка, ж. - Albanka
албанський - albanski 
Шебра, ж. - algebra 

алrебраічний - algebarski 
але - ali, vec 
алеrоріічний - alegorican 
алеrорія - alegorija
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алерrічний 

мерrfчиий - alergican 
алерrія, ж. - alergija 
алея, ж. - aleja, drvored 
Алжfр, -у, м. - AlZir 
алжірJець, -ця, м. - Alfirac 
алжірка, ж. - Alfirka 
алжfрський - alfirski 
алІментJи, -Ів, мн. - alimen-

tacija 
ВлІбі, нескл., с. alibi 
алкоrолІк, -а, м. - alkoholi-

car 
алкоrолJь, -ю, м. - alkohol 
алкоrольний - alkoholni 
алло - halo! 
Алма-Ата, ж. - Alma-Ata 
алмаз, -а, м . ..:._ dijamant 
алм8зний - dijamantan 
алфавіт, -у, м. - alfabet, abe-

ceda 
алфавітний - alfabetni, abe-

cedni 
алюмfнІ.євий - aluminijski 
алюмfнІ.Ій, -ю, м. - aluminij 
алЮр, -у, м. - kas 
альбом, -а, м. - album 
альпІнfст, -а, м. - planinar, 

alpinist 
альт, -а, м. - alt 
альтернатйва, ж. - alterna

tiva 

альтрvfзм, -у, м. - altruizam, 
nesebicnost 

альтуріст, -а, м. - altruist(a), 
nesebican covjek 

аматор, -а, м. - amater 
амбар, -а, м. - ambar, fitnica 
амбулаторія, ж . ......,. ambulanta 
амбулаторний - ambulantni 
Америка, ж. - Amerika 
америкаінJець, -ця, м. - Ame-

rikanac, Americanin 
америкаінка, ж. - Amerikan

ka, Americanka 
америкаінський - americki, 

amerikanski 
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амн:fстІя, ж. - amnestija, po
milovanje 

амністJуваіти, ·Ую, -уєш - am

nestirati, pomilovati 
амор&льний - amoralan, ne

moralan 
аморальвJІсть, -ості, ж. - a

moralnost 
амортизІіцІя, ж. - amortiza

cija 
амортизJуваіти, ·Ую, -уєш -

amortizirati 
аморфний - amorfan 
ампутВцІя, ж. - amputacija 
ампvтІуваіти, ·Ую, -уєш - am-

putirati 
Амстердам, -а, м. - Aroster-

dam 
амулет, -у, м. - zapis 
ананас, -у, м. - ananas 
аmілІз, -у, м. - analiza 
аиалІзJувати, -Ую, -уєш - ana-

lizirati 
аналоrічний - analogan 
аналоrІя, ж. - analogija 
анархіст, -а, м. - anarhist(a) 
анархія, ж. - anarhija, bez-

vlade 
анатОмІя, ж. - anatomija 
анатомІувІіти, -ую, -уєш - se

cirati 
анахронізм, -у, м. - anahro

nizam 
анrажемент, -у, м. - angaf

man 
анrажІувІіти, ·Ую, -уєш - an-

gafirati 
Іінrел, -а, м. - andeo 
анrfна, ж. - angina 
анrліІєць, -йця, м. - Englez 
анrлfйка, ж. - Engleskinja 
анrлfйський - engleski 
анrлtканський - anglikanski 

анrлtканська церква, ж. -
- anglikanska crkva 

АнrлІя, ж. - Engleska 



анекд6т 

анекд6т, -а, м. - anegdota, 
§ala, vic

ан.Sксlя, ж. - aneksija 
анексJувати, -ую, -уєm -

anektirati, pripojiti 
анемічний - anemican 
анемія, ж. - anemija 
анесте:WІ, ж. - anestezija 
анfж - nego, vec
виІтрохи - nipo§to, nikako 
АнкІіра, ж. - Ankara 
анк.Sта, ж. - anketa 
аномалtя, ж. - anomalija 
анонімний: - anoniman 
анонсJувати, -ую, -уєm -

anonsirati, oglasiti, oglaAa
vati 

ансІімблJь, -ю, м. - ansambl 
антаrонfзм, -у, м. - antagoni-

zam 
Антарктика, ж. - Antarktik 
ВНТ.Sна, ж. - antena 
антибІ6тнкJи, -ів, ми. - anti-

biotici 
ВІІТІІІІОІSІDDІЙ - proturatni
антиrромІідськнй - protudru

Atveni 
аитидемократИчшІй - antide

mokratski 
антидержІівний - protudr

favni 
антиІмперІалІстйчний - anti

imperijalisticki 
антилопа, ж. - antilopa 
антимІлІтарйзм, -у, м. - anti

militarizam 
антирадJінськнй - protusov

jetski 
антисвиІтарвий - nehigijen

ski 
автисемІтйзм, -у, м. - antise

mitizam 
внтвт.sза, ж. - antiteza
внтвтоксІіи, -у, м. - antitok

sin, protuotrov 

amaap 

автифаппіст, -а, м. - antifa
§ist(a)

антифашйстськнй - antifa
§isticki

антИчшІй - anticki
антрІікт, -у, м. - pauza (izme

du cinova) 
ВllDIAlir, -у, м. - objava da su

ulaznice rasprodane 
аиулJю:в&ти, -Юю, -Юєш - anu-

lirati, poni§titi 
аорист, -а, м. (gram.) - aorist 
аорта, ж. - aorta 
апарат, -а і -у, м. - aparat, 

sprava 
апапtчний - apatiean; mlo

hav 
апатія, ж. - apatija 
апелJювати, -Юю, -Юєш - ape

lirati 
апелйці.я, ж. - apelacija, fal

ba 
апельсИн, -а, м. - naranea 
ап.SВДИКс, -у, м. - apendiks;

slijepo crijevo 
апендицИт, -у, м. (med.) -

apenriicitis, upala slijepog 
crijeva 

апеmт, -у, м. - apetit, tek; 
приЄмноrо апетйту! - do
bar tek!, prijatno! 

апетИтний: - koji izaziva ape
tit 

аплодисм.SНТJи, -Ів, ми. 

pljesak, aplauz 
аплодJу:в&ти, -ую, -уєm 

pljeskati, aplaudirati 
аполІ1йчний - apolitican, 

apoliticki 
ап6стол, -а, м. - apostol 
апОстроф, -а, м. - apostrof 
апПка, ж. - ljekarna, apo-

teka 
апПкар, -я, м. - ljekarnik, 

apotekar 
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аптекарський 

аптекарський - ljekarnicki, 
apotekarski 

ар, -у, м. - ar 
араб, -а, м. - Arapin 
арабка, ж. - Arapkinja 
арабський -'- arapski 
араіхіс, -у, м. - kikiriki 
арбітраж, -у, м. - arbitra!a 
арбітраіжний - arbitraZni 
арrумент, -у, м. - argument 
арrументІіція, ж. - argumen· 

tacija 
арrументІуваіти, ·Ую, -уєш -

argumentirati 
арена, ж. - arena, popri§te 
аренда, ж. - najam, iznajm· 

ljivanje; здати (здавати) в 

аренду - iznajmiti, iznajm· 
ljivati 

арешт, -у, м. - hap§enje, 
haps, pritvor 

арештант, -а, м. - kafnjenik 
арештованІий -oro, м. -

uhap§enik 
арештОвІувати, -ую, -уєш -

hapsiti 
арештІуваіти, ·Ую, -уєш -

uhapsiti 
аристократ, -а, м. - aristo

krat(a) 
аристократИчний - aristo-

kratski 
арифметика, ж. - aritmetika 
арифметИчний - aritmeticki 
арія, ж. - arija, melodija 
арка, ж. - luk, svod 
аркан, -у, м. - omca 
Арктика, ж. - Arktik 
арктіічний - arkticki 
аркуш, -а, м. - list, arak 
армія, ж. - vojska, armija; 

іпі в армію - ісі u vojsku 
аромат, -у, м. - aroma, miris 
аромаТІПІЙ - aromatican 
арсенал, -у, м. - arsenal 
артерія, ж. - arterija 
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артИклІь, -ю, м. - artikal 
артилернст, -а, м. - artilje

rist 
_артилерійський - artiljerij

ski 
артилерія, ж. - artiljerija 
артИст, -а, м. - umjetnik, ar

tist 
артистИчний - umjetnicki, 

artisticki 
артілІь, -І, ж. - radna zadru-

ga 
арфа, ж. - harfa 

архаЬм, -у, м. - arhaizam 

архаfчний - arhaican 
архе6лоr, -а, м. - arheolog 
археолоrfчний - arheolo§ki 
археолоrія - arheologija 
архів, -у, м. - arhiv 
архІєпfскоп, -а, м. - arhiepis-

kop, nadbiskup 
архітектор, -а, м. - arhitekt 
архІтектУра, ж. - arhitektura 
асамблея, ж. - skup§tina 
аснrнув8ння, с. - doznaka, 

asignacija 
асиrнІувати, -ую, -уєш - asig

nirati, doznaciti, doznacivati 
аснмілІюваіти, -Юю, -Юєш -

asimilirati 
асимілЯцІя, ж. - asimilacija 
асистент, -а, м. - asistent 
асистІувати, ·Ую, -уєш - asis-

tirati 
асортимент, -у, м. - asorti

man 
асоціІіція, ж. - asocijacija; 

udrиZenje 
асоціІювати, -Юю, -Юєш - aso

cirati 
аспіраінт, -а, м. - aspirant, 

postdiplomski student 
аспірантУРа, ж. - aspirantu· 

ra, postdiplomski studij 
астма, ж. (med.) astma 
астра, ж. (bot.) - astra 



астроваівт 

астроваівт, -а, м. - astronaut 
ІІА:троном, -а, м. - astronom 
астрономІя, ж. - astronomija 
асфальт, ·у, м. - asfalt 
асфальтІуваіти, ·Ую, -уєш -

asfaltirati 
атака, ж. - juri§, napad, na

padaj 
атакІуваіти, -ую, -уєш - na

pasti, napadati, zauzeti (zau
zimati) na juri§ 

аташе, нескл., м. - ata§e 

атеізм, -у, м. - ateizam, bez
bo§tvo 

атеіст, -а, м. - ateist, bezbo
zac 

ательЄ, нескл., с. - atelje, 
radionica 

атестат, -а, м. - svjedodZba 
атестІvвати, -ую, -уєш - dati 

(davati) svjedodZbu, mШje
nje 

атлантйчний - atlantski; Лт
лантй'ІІІИЙ океан - Atlant
ski ocean 

атлас, -у, м. - atlas (tkanina) 
аітлас, -а, м. - atlas (napr. 

geografski) 
атлет, -а, м. - atlet(a) 
атлетика, ж. - atletika; леr-

0 атлетика - laka atle
tika 

атмосфера, ж. - atmosfera; 
raspolozenje, §timung 

атмосферний - atmosferski 
аітом, -а, м. - atom 
Іітомний - atomski; Ііто11111& 

бОмба - atomska bomba 
атрибут, -у, м. - atribut 
атрофІуваітиСJІ, -уюся, ·Уєшсв 

- atrofirati (se) 

АТС (автоматИчна телефОвна 
стаінqІя) - automatska te
lefonska stanica 

аудитОрІи, ж. - dvorana, 
ucionica, predavaonica 

аукціон, -у, м. - draiba 
афект, -у, м. - afekt 
афектІіцІя, ж. - afektacija 
афектІуваіти, -ую,- -уєш -

afektirati 
афера, ж. - afera 
аферйст, -а, м. - hoMtapler 
Лфfни, мн. - Atena 
aфfma, ж. - plakat, oglas 
афІmІуваіти, ую, -уєш - pla-

katirati, demonstrirati, jav
no pokazati (pokazivati) 

афорйзм, -а, м. - aforizam, 
krilatica 

Африка, ж. - Afrika 
афрнка1иІець, -ця, м. - Afri-

kanac 
африка1ика, ж. - Mrikanka 

афрнка1нський - africki 

аЯкже - dakako, naravno 

Б, б 
б, би - Ьі 
бІіба, ж. - ЬаЬа, baka; sta-

rica 
бІібка, ж. - ЬаЬіса, primalja 
баібннк, -а, м. - zenskar 
бабуСJІ, ж. - baka, bakica; 

starica 

баівІвти, -лю, ·ІПП - zabav
ljati 

баівІвтися, -ЛІОСJІ, ·ІППСJІ - za. 
bavljati se 

бавовна, ж. - pamuk 
бавОВИJІНИЙ - pamucni 
баrаіж, -у, м. - prtljaga 
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баrІіжвнй - prtljaZni 
баrатfІй', -Ji, і баrатйр, -Я, м. 

- bogataJ 
баr4тиW - bogat, izda§an, 

obilan 
баrаіто - mnogo, obilno, bo

gato 
баrатозиаі'ІІІІІЙ - mnogozna

� 
баrатолfтиІй і баrаторfчний 

- dugogodi§nji 
баrатолЮдиий - masovan, 

gusto naseljen 
баrатостор6ииІй - mnogo

stran 
баrатЮщий - vrlo bogat 
баrаітство, с. - bogatstvo, 

imucnost 
баr4тrя, с. - vatra, lomaca 
баrаіч, -аі, м. - bogata§ 
баrиИ, -а, м. - bajonet 
баrв6, с. - mocvara, blato 
баrр6вий і баrрЯввй - pur-

puran, grimizan 
бадь6рий - Сіо, dobar 
бадьорІdти, -.о, -ІШІ - Ьodriti 
бадь6ррсть, -остІ, ж. - Ci-

lost, bodrost 
баіжаивй - pozeljan, zeljen, 

pocudan 
баіжаиия, с. - zelja, cemja, 

fudnja, prohtjev 
бажІаtти, -mo, -atєm - zeljeti, 

htjeti 
бІіза, ж. - temelj, osnova, 

baza 
базаір, -у, м. - pazar, trZnica, 

sajam 
базарІуваітв, фо, -уєm - pa

zariti, trgovati 
базfкало, м. - brbljavac 
базfкаивя, с. - brbljanje, 

eavrljanje, blebetanje 
базfкІати, -аю, -аєш - brblja

ti, cavrljati, blebetati, eas
kati, lakrdijati 
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бІізис, -у, м. - temelj , osno
va, baza 

базІуваітв, ·Ую, -уєm - bazi
rati, temeljiti 

байдикJуваітв, ·Ую, Уєm і 
68.йдики бdти - besposli
citi, krasti bogu dane; lum
pati, banciti 

байдужий d байдужний -
ravnodu§an, bezosjeeajan 

байдужІfти, -fio, fєm - posta
jati ravnodu§an 

байдужнІІсть, -остІ, ж. -

ravnodu§nost, bezosjeeaj
nost 

баійка', ж. - flanel 
б8йка2, ж. - basna 
бах, -а, м. - rezervoar 
бакалія, ж. - mje§ovita ro-

ba, prodavaonica mje§ovite 
rоЬе 

бІікІи, -Ів, ми. - zalisci 
бактірІя, ж. - bakterija 
бактерІолоrf'ІІІІІЙ - bakte-

riolo§ki 
бактерІол6rІя, ж. - bakterio-

logija 
Баку, нескл., с. - Baku 
баіл', -у, м. - bal, ples 
баіл2, -а, м. - ocjena 
балаіда, ж. - balada 
балакаmШа, ж. - brbljarija 
балІікІатв, -аю, -аєш - govo-

riti, razgovarati, pricati 
балаклйвий і балакУчий -

razgovorljiv, govorljiv, brb
ljav 

балакУи, -аі, м. - brbljavac 
баламtr, -а, м. - vragoljan, 

obje§enjak, smutljivac 
баламУІтвти, -чу, -тиш - mu

titi, zbunjivati, smucivati 
балаіис, -у, м. - bilansa 
балавсJуваітв, ·Ую, ·Уєm 

balansirati 
балаіст, -у, м. - balast 



балачка 

балачка, ж. - razgovor, brЬ-
ljanje 

балерИна, ж. - balerina 
балет, -у, м. - balet 
балка', ж. - jaruga 
балка', ж. - greda, tavaпica 
БалкаінІи, -ів, мн. - ВаІkап 
балк6н, -а, м. - balkoп 
балотуваІПІЯ, с. - glasaпje, 

stavljaпje па glasanje, kan· 
didiranje 

балотІувати, -Vю, -уєm - gla
sati, stavljati па glasaпje, 
kandidirati 

баілуванІІсть, -ості, ж. - raz-
mзZeпost 

балІувати, -ую, -уєm - maziti 
бальзам, -у, м. - balzam 
бальзамІуваіти, -ую, -уєш -

balzamirati 
банаільний - banalan, obican 
банаін, -а, м. - Ьапапа 
бІінда, -ж. - banda 
бандер6лІь, -І, ж. - omot, 

mali paket 
бандИт, -а, м. - bandit 
банд.ура, ж. - baпdura (uk

rajiпski пarodni instru· 
meпt) 

баінк, -у, м. - banka 
баінка, ж. - stakleпka, li-

meпka 
банкет, -у, м. - banket 
банкір, -а, м. - bankar 
банкр6т, -а, і банкрfт, -а, м. 

- baпkroter, propalica 
банкр6тство і банкрУтство, 

с. - bankrot, stecaj 
банкрутІуваіти, -Vю. -уєm -

baпkrotirati, pasti pod ste
caj 

баінт, -а, м. - mа5па 
бантина, ж. - klada 
баня', ж. - pamo kupatilo, 

javпo kupatilo, Ьапjа 
баня', ж. - kupola 

2 Menac - Кoval: Rjefnik 

батьківський 

бар, -у, м. - bar 
барабан, -а, м. - bubanj 
барабІінІити, -ю, ·ИПІ - buЬ-

пjati 
барабаінщик, -а, м. - buЬ

пjar 
барак, -а, м. - baraka, da!i

cara 
баран, -а, м. - оvап 
барІінина, ж. - janjetina, ov

cetiпa 
барва, ж. - boja 
барвнстий - оЬоjеп, !іаrеп, 

razпobojan, slikovit 
барвfнІок, -ку - zimzelen 
бар'Єр, -а, м. - barijera, pre

grada 
баржа, ж. - !\Іер, skela 
барІИтися, -Юся, -Ишся - za-

drzavati, odugovlaciti 
барит6н, -а, м. - bariton 
барИ:ш, -у, м. - profit, dobit 
барка, ж. - camac, cun, la-

da, barka 
барлІfr, -6ra, м. jazbina, 

brlog; bara 
бар6метр, -а, м. barome-

tar 
бас, -а, м. - bas 
басейн, -у, м. - bazen 
баскетб6л, -а, м. - kosarka 
баскетболіст, -а, м. - ko!iar-

ka!i 
баскИ:й - zivahan 
бастІувати, -ую, -уєm - !itraj-

kati 
батальй6н, -у, м. - bataljon 
батерея, ж. - baterija 
батІІr, -ora, м. - Ьіс 
батрак, -а, м. - nadniear, 

seoski sluga 
батІувати, -Ую, -уєm - (krup

no) rezati, sjeci, komadati 
батькІн, -fв, мн. - roditelji 
батьківський roditeljski, 

ocinski. 
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батькІвщииа' 

батьківщина', ж. - djedovi
na, ocevina 

батькІвщИна', ж. - domovi
na 

батько, м. - otac, tata 
бІіхкІати, -аю, -аєш - pucati, 

lupati, udarati 
бахнІути, -у, -еш - zapucati, 

lupnuti, udariti 
бацИла, ж. - bacil, klica 
бацилоносіІй, -Я, м. - klico

no§a 
бачІитн, -у, -иm - vidjeti, vi

c:tati. бачити у чорному 
світ� - gledati crno, biti 
pesimist; бачити уві сні -
sanjati; не бачити дІілІ 
(своrо) носа - ne vidjeti 
dalje od nosa 

бачІитнся, -уся, -ушся - vid
jeti se, vidati se; ciniti se, 
izgledati 

башта, ж. - kula 
баштан, -у і -а, м. - Ьа§са 
ба.tін, -а, м. - harmonika 
бrІати, -аю, -аєш - gnjeciti, 

guzvati 
бджІльнИцтво, с. - pcelar

stvo 
бджола, ж. - pcela 
без ( +G.) - bez; без початку 

І кІнцй - bez glave і repa; 
без прнкритт.Я - bez pok
rica; без толку - besmis
leno 

безалкоr6льний - bezalko
holan 

безбарвний - bezbojan 
безб6ЖІUІК, -а, м. - bezbo-

zac, bezboznik 
безб6лІсний - bezbolan 
безборонний - neometan 

безвИнний - nevin 

безвИхІдний bezizlazan 
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беззаковия 

безвИхІІдь, -оді, ж. - beziz
laznost, bezizlazan polozaj, 
cor-sokak 

безвідповІдІільний - neodgo
voran 

безвІдповІдальнІlсть, -ості, ж. 
neodgovornost 

безвІстІь, -І, ж. - neizvjes-
nost 

безвладдя, с. - bezvlade 
безводний - bezvodan 
безвбльннй - bezvoljan 
безrлуздий - besmislen, glup, 

nerazuman 
безrлуздя, с. - besmislica, 

nesmisao 
безrолfв'я і безrолов'я, с. -

nesreca, nevolja 
безrоловий - bezglav, glup 
безrолосий - bezglasan, tih 
безrрІімотний - nepismen 
бездарний - nedarovit, neta-

lentiran, bez talenta 
безді.tільний - besposlen, ne

aktivan 
безді.ЯлнІість, -ості, ж. - �e-

aktivnost, nerad, besposl1ca 
бездоганний - besprijekoran 
бездоrл.tідний - besprizorni 
бездомний - beskucan 
бездУumий - bezdu§an, bez-

osjecajan 
бездvшнІість, -ості, ж. - bez

dusnost, bezosjecajnost 
безжалісний - nemilosrdan 
безжалісно - nemilosrdno, 

nemilice 
безжwний - bezbriZan, ve

seo, radostan 
безжурнІість, -ості, ж. - bez

briznost, veselje 
беззавіт�mй - pozrtvovan, ne

sebican 
беззаконня, с. і беззакониІ 

Ість, -ості, ж. - bezakonje 



1 "·:1:111перечно 

бс:1заперечно - bez pogo
vora 

бе:1застережний - bezuvje
Іan 

бс:1застережно - bezuvjetno 
бс:1захнсний - nezasticen, bez 

zn�tite 
nе:1збройний - nenaorufan, 

нoloruk 
бсззмІст6вний - besadrZajan, 

prazan 
беззубний - krezub 
безідейний - bezidejan 
безіменний - bezimen 
безкарний - nekainjen 
безкласовий - besklasan 
ОезколІрний - bezbojan 
безкомпромісний - beskom-

promisan 
безкорнсАИВИЙ - nekoristo

ljubiv, nesebican 
безкоштовно - besplatno, ba

dava 
безкраїй - beskrajan, besko

nacan, bezgranican 
безладдя, с. - nered, kaos 
безладний - neuredan, kao

tican 
безліч, -І, ж. - mnostvo, bez

broj 
безлЮдний - nenaseljen, pra

zan 
безмежний - bezgranican, 

beskrajan 
безмйтний - osloboden cari

ne, neocarinjen 
безмовний - bezglasan, ni-

jem 
безнадfйний - beznadan 
безодня, ж. - ponor, bezdan 
безособОвий - bezlican 
безпартfйнІий, -oro, м. - van-

partijac 
безпека, ж. - sigurnost; за

сОби бе3пеки - mjere ор-

2• 

безпрнтУльний 

reza; Рада безпеки ООН -
Vijece sigumosti OUN 

безперервний - neprekidan, 
neprestan 

безперервнІІсть, -ості, ж. -

neprekidnost, stalnost, kon
tinuitet 

безперервно - neprekidno, 
neprestano 

безпересІідочний - direktan 
безперестанку - neprekidno, 

bez prestanka 
безперечно - nesumnjivo, si

gumo 
безперспектйвний - besper

spektivan 
безпечний - bezbri!an; be

zopasan, siguran 
безпідставний - neosnovan, 

proizvoljan 
безплатний - besplatan 
безплатно - besplatno 
безпл{дний - neplodan, jalov 
безповорОтвнй - nepovratan, 

neopoziv 
безпомилковий - bez pogreil

ke, nepogresiv 
безпомічний - bespomocan 
безпорадний - bespomocan, 

nezasticen 
безпосадочний (avij.) - di

rektan, bez zaustavljanja 
безпосередній - neposredan, 

prirodan 
безпощадний - nemilosrdan, 

nepostedan 
безпрІівний - bespravan 
безпрІів'я, с. - bespravlje 
безпредметний - bespredme-

tan 
безпрйкладний - besprimje

ran 
безпрнстрасний - nepristran, 

razuman 
безпритУльний - besprizo

ran, napusten 
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безпричШпmй 

безпричШІний - rezrazlozan 
безпр6rраІІDІНЙ - bez gubit

ka 
безпроцентний - beskamatni 
безрезультатний - bezuspje

san 
безробітний - nezaposlen 
безробіття, с. - nezaposle

nost 
безр6змІрний - nerazmjeran 
безрозмfрнjІсть, -ості, ж. -

nerazmjer 
безрозсудний - nepromis

ljen, nerazuman; lud, bezu
man 

безрУкий - bez ruke, bez ru
ku 

безсйш, с. - slabost, ne
moc, iznemoglost, klonulost 

безсІільний і безсіілий: -

slab, nemocan, klonuo, izne
mogao 

безслідний - bez traga 
безсловесний - nijem, sut

ljiv; ponizan 
безсмачний - neukusan, bez 

ukusa 
безсмертний - besmrtan 
безсмертя, с. - besmrtnost 
безс6вісний - nesavjestan, 

bezobziran 
безс6ІППІй - besan, nesan, 

neprospavan 
безс6ння, с. - nesanica 
безсор6мний - bestidan, be

sraman, bezobrazan, bezo
can 

безспірний - neosporan 
безсполучник6внй (gram.) 

bezveznicki 
безстИдний - bestidan, besra

man, bezobrazan, bezocan 
безстор6нній nepristran, 

pravedan 
безстрІішний neustrasiv, 

hrabar 
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безчеjстити 

безстрок6внй - bez roka, ne
ogranicen 

безсумнівний - nesumnjiv 
безсумнівно - nesumnjivo, 

sigurno, bez sumnje 
безтахтвнй - netaktican 
безталанний - nesretan, zlo

sretan 
безтолковий besmislen, 

neuredan, nemaran 
безтурб6тний - bezbrizan, si

guran, neшnemiren, neha
jan 

безтурбОтнjІсть, -ості, ж. -

bezbri:Znost, nehaj, sigurnost 
безУмннй - bezuman, lud 
безумовний - bezuvjetan, ap

solutan 
безумовно - bezuvjetno, sva

kako, apsolutno, dakako, 
bez daljega 

безУмство, с. - bezumlje, lu
dilo 

безупИнний - neprekidan 
безуmІнно - neprekidno, bez 

prestanka 
безуспіІПННЙ - bezuspjesan 
безутішний - bezutjesan 
безф6рмннй bezoblican, 

izoblicen 
безхарактерний - nekarak

teran, beskarakteran, bes
kicmen 

безхмарний - vedar, bez ob-
laka, nepomucen 

безцерсмоІППІй - bezobziran 
безцілr.янй - besciljan 
безцінний - dragocjen, ne-

procjenjiv 
безцінь: продати (купйти) за 

безцінь - prodati (kupiti) 
u bescjenje 

безч6снпй - necastan 
безчеjстпти, -щу, -стиm 

sramotiti 



бсзшУмний 

бсзшУмний - besuman, bez-
�lasan, tih 

бекІіс, -а, м. - sljuka 
бекІати, -ае - blejati 
18слrрІід, -а, м. - Beograd 
бслетрнстика, ж. - beletris-

tika 
бельrfІєць, -йця, м. - Belgija-

11ac 
бельrfйка, ж. - Belgijanka 
бельгійський - belgijski 
І�льrІя, ж. - Belgija 
белькоJтати, ·чУ, -чеш - te-

pati, blebetati, brbljati 
бс11знн, -у, м. - benzin 
бс11кет, -у, м. - banket, pir, 

�ozba 
бс11кетJув&ти, ·Ую, -уєш -

Ішпсіtі, lumpati 
бс11тежІити, -у, -иш - smu-

6vati, zbunjivati, obeshraЬ-
1·ivati 

бе11тежний - uzbudljiv, bu-
1·an 

ne1Jer, -а, м. - obala 
бсреrовИй - obalni 
бe1Jelrm, -жv, -жеш - cuvati, 

paziti; береrтИ як зІиИцю 
ока - cuvati kao zjenicu 
oka 

бсрежлИвий - stedljiv 
береза, ж. - breza 
�резІень, -ня, м. - ozujak, 

шart 
березневий - ozujski, mar

tovski 

берізовнй - brezov, od bre-
zc 

&1рест, -а, м. - brijest 
Ііерлfн, -а, м. - Berlin 
ІWрн, -а, м. - Bem 
�сІда, ж. - besjeda, konver

zncija, razgovor 
nссІдІувати, -Ую, -уєш - bes

jcditi, govoriti, razgovarati 
Мскнд, -у, м. - krs 

бfдкfатвся 

бет6н, -у, м. - beton 
бетонІув&ти, ·Ую, -уєш - be

tonirati 
бешкет, -у, м. - skandal 
бешкетJувати, ·Ую, -уєш 

praviti skandale, banciti, 
lumpati 

бИк, -а, м. - bik 
бнлііна1, ж. - bilina, junacka 

narodna pjesma 
бнлііна', ж. - travka, vlat 
бИнт, -а, м. - zavoj 
бинтІувати, -Ую, -уєш - zavi-

jati, previjati 
бИтва, ж. - bitka, boj 
бИтв, б'Ю, б'Єш - biti, tuci, 

razbijati, izbijati, lupati; va
ljati (vunu) 

битв, с. - lupanje, udaranje, 
sibanje 

бИтвся, б'Юся, б'Єшся - biti 
se, tuci se; koprcati se, pra
cakati se; бИтися rолов6ю 
об стІнУ - tuci glavom о 
zid 

бИч, -а, м. - ьіс 
бнчІvв&ти, ·Ую, -уєш - bice

vati 
біб, бОбу, м. - ЬоЬ 
бібліотека, ж. - knjiznica, 

biblioteka 
бібліотекар, -я, м. - biblio-

tekar, knjiznicar 
бfr, -у, м. - trk, trcanje 
біrІати, -аю, -аєш - trcati 
біrовИй - trkacki, trkaci 
біrОм - trkom 
бі Іrти, -жу, -жИш - trcati, 

juriti 
біrУн, -а, м. - trkac 
бtда, ж. - nesreca, nevolja, 

bijeda, nedaca, steta; біда 
йомУ - tesko njemu 

бідкJатися, -аюся, -аєшся -
jadikovati, kukati, tШiti se 

21 



бfдиий 

бfдиий - siromasan, bijedan, 
jadan, oskudan 

бfднjість, -ості, ж. - siromas
tvo 

біднjfти, -fio, -fєш і біднfшjати, 
-аю, -аєm - siromasiti 

бідmік, -8, м. - siromah 
бідолаха, м. і ж. - jadnik, 

jadnica 
бідjувати, -Ую, -уєш - kubu

riti, zivjeti u bijedi; osku
dijevati, zivotariti 

бfженjець, -ця, м. - izbjeglica 
бій, б6ю, м. - boj , bitka 
бійка, ж. - tucnjava 
бік, б6ку, м. - bok, strana; 

з дрУюrо б6ку - s druge 
strane 

білет, -а, м. - karta, ulaznica 
білетна каса, ж. - blagajna, 

kasa 
білнзю11, ж. - bjelina 
білИзна", ж. - rublje; по

стільна білИзна - postelji
na 

білий - bijel; біле ВІПІО -
bijelo vino; білий .як стіна 
- blijed kao krpa; у білий 
день - u ро bijela dana 

білjИти, -Ю, -иm - bijeliti ; 
kreciti 

бfлІість, -ості, ж. - bjelina 
білІіти, -ію, -ієm - bijeljeti 

(se) 
білfшjати, -аю, -аєm bije-

ljeti (se) 
білка, ж. - vjeverica 
білІок, -ка, м. - bjelanjak, 

bjelancevina; bjeloocnica 
білокрfвцjі, -ів, ми. - bijela 

krvna zmca 
білорус, -а, м. - Bjelorus 
білоруска, ж. - Bjeloruski

nja 
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блаrодійнjість 

білоруський bjeloruski; 
Білоруська РСР, ж. - Bje
loruska SSR 

біля ( +G.) - kod, blizu, pri, 
pored, kraj 

біль, бОлю, м. - bol 
більмо, с. - mrena 
більшjати, -аю, аєш - pove-

cavati se 
більше і більш - vise; все 

більше і більше - sve vise 
і viSe; тім більше - to vi
se, dapace; а kamoli; 
більш-меІПП - vise-manje, 
manje-viSe 

більший - veci 
більшІість, -ості, ж. - vecina 
більшовизм, -а, м. - boljse-

vizam 
більшовИк, -а, м. - boljsevik 
більшовИцький - boljsevicki 
біноклІь, -я, м. - dalekozor, 

dvogled 
біоrрафія, ж. - biografija, 

zivotopis 
біолоrія, ж. - biologija 
біржа, ж. - burza; чорна 

біржа - cma burza 
біржовий: - burzanski 
біс, -а, м. - bijes, vrag; якО

rо біса - kojega vraga; ідИ 
до біса - idi do vraga 

бісквіт, -у, м. - biskvit 
біфштекс, -у, м. - biftek 
бічнИй - bocan 
блаrІати, -аю, аєm - moliti, 

preklinjati, kumiti 
блаrоrовfння, с. - strahopos

tovanje 
блаrодійний: - blagotvoran, 

dobrotvoran 
блаrодійннк, -а, м. - dobro

tvor 
блаrодfйвjість, -ості, ж. -

dobrocinstvo 



блаrополУчио 

блаrоnолУчио uspje§no, 
sretno 

блаrоnолУччя, с. - blagosta
nje, napredak 

блаrор6дний plemenit 
блаrородство, с. - plemeni

tost 
блаrословJІіти, -лЮ, -Шп -

blagosloviti 
блаrословіняя, с. - blagoslov 
блаrословлJЯти, .Jiio, -Яєш -

blagoslivljati 
блаrотв6рний - blagotvoran, 

povoljan 
блаrоустрJІй, -ою, м. - ure-

c:1enje 
блаженний - blazen 
блаженство, с. - bl&Zenstvo 
блаженствJуватн, -ую, -уєш -

Шivati 
блаізJень, ·НJІ, м. - lakrdija§, 

dvorska luda 
блакИтннй 

plav 
svijetloplav, 

блІінк, -а, м. - obrazac, for-
mular 

блеф, -а, м. - blef 
блІЬкче blize, 
близнЮк, -8, м. -
близькйй - blizak, 

prisan 

pobliZe 
blizanac 
obliznji, 

блнзькІість, -ості, ж. - blizi
na, bliskost 

блИзько - blizu 
блИмJатн, -аю, -аєш - migati, 

svjetlucati, treperiti, zmir
kati 

блИмнJутн, -у, -еш - mignuti 
блИск, -у, м. - blijesak 
блискавИчннй - munjevit 
блИскJатн, -аю, -аєш - blista-

ti, blje§tati 
блиск\тчий - blistav, briljan

tan 
блИсиІути, -у, -еш - bljesnu

ti, sinuti 

б6r 

блищІІіти, -у, -Шп - blistati, 
blije§tati, krijesiti se, cakli
ti se, sjati, briljirati 

блІдИй - blijed, bljedunjav; 
блідИй як хустка - blijed 
kao krpa 

блfдJість, -ості, ж. - bljedo-
ca, bljedilo 

блfднJутн, -у, -em - blijedjeti 
блІдувІітнй bljedunjav 
блІидІіж, ..а, м. - blindaZa 
блок1, -у, м. - blok (polit.). 
блок', -а, м. - blok (tehn.) 
блокІіда, ж. blokada 
блокнот, -у, м. notes 
блокІувІіти, ·Ую, ·Уєш - blo-

kirati 
бловдйнка, ж. - plavu§a 
блохІі, ж. - buha 
блуІдИти, -джу, ·диш - blud

jeti, lutati; bludniciti 
блуза, ж. - bluza 
блукаіння, с. - skitnja, luta-

nje 
блукJатн, ..аю, -Іієm - Iutati 
блукІіч, -11, м. - lutalica 
блюІвІітн, -Ю, -Єm: - bljuvati, 

povracati 
блЮдо, с. - (veliki) tanjur; 

jelo 
блЯха, ж. - lim 
бляхар, -Я, м. limar 
бляшІіний - limen 
б6 - jer 
бобІер, -рІі, м. dabar 
б6втJатн, -аю, -аєm - mutiti, 

muckati 
б6втJатнся, -аюся, -аєmся -

bacati se, praCakati se, mu
vati se 

б6r, -а, м. - bog; б6r знІі(є) 
- bogzna; не дай боrІ -
ne daj boze; б6r з тоб6ю -
bog s tobom; б6rу дЯкува· 
тн! - hvala bogu 
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боrобоязліівий 

боrобоязлИвий bogoboja-
zan, pobozan 

боrом6лІець, -ьця, м. - bo
gomoljac 

бодай - neka, da Ьі, makar 
боєздатний - sposoban za 

borbu 
боєздатнІІсть, -ості, ж. - bor

bena spremnost 
боєприпасІи, -Ів, мн. - muni

cija 
боЄць, бІйцЯ, м. - borac, rat

nik 
божевілля, с. - ludilo, be

zumlje 
божевfльІПІй - lud, bezuman 
божев6лІlти, -Ію, -Ієш - lu-

dovati 
божествений bozanski 
божеств6, с. bozanstvo 
б6жий, - bozji; цілий б6жий 

день - citav bozji dan 
бойк6т, -у, м. - bojkot 
бойкотІvвати, фо, -уєш -

bojkotirati 
б6йлер, -а, м. bojler 
б6йня, ж. - klaonica 
бойовИй - bojni, borbeni; 

бойовйй дух - borbenost, 
borbeni duh 

бойовИтІІсть, -ості, ж. - bor-
benost 

бокІіл, -а, м. - pehar, pokal 
боковйй - bocni 
б6кс, -у, м. - boks 
боксер, -а, м. - boksac 
болrарІПІ, -а, м. - Bugarin 
Болгарія, ж. - Bugarska 
болгарка, ж. - Bugarkinja 
болгарський - bugarski 
болільник, -а, м. - navijac 
б6лІсиий - bolan, mucan 
болІfти, -йть - boljeti 
болотйствй - moevaran 
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босОнІж 

бол6то, с. - moevara, blato, 
mulj; кидати бол6том -
bacati se blatom 

бол6тяний - mocvaran, bla
tan, muljevit 

болЮчий - mucan, 
66мба, ж. - bomba; 

уповільненої діі 

bolan 
б6мба 
tempi-

rana bomba 
бомбардувІільник, -а, м. -

bombarder 
бомбардуваІПІЯ, с. - bom

bardiranje 
бомбардІувати, ·Ую, -Уєш -

bombardirati 
б6ндар, -я, м. - bacvar 
б6рг, -у, м. - dug 
борrовИй - duzan, zadиZen 
боргІvвати, -Ую, -уєш - po-

zajmljivati, posudivati 
борІець, -цЯ, м. - ьоrас, rvac 
боржнйк, -а, м. - dиZnik 
борода, ж. - brada 
бор6давка, ж. - bradavica 
борозна, ж. - brazda; zlijeb 
боронІйти, -Ю, -иш - �tititi, 

braniti; zabranjivati; боро
нИ б6же - boze sacuvaj, 
ne daj boze 

боронІувати, ·Ую, ·Уєш -
braniti se, rvati se 

боротьба, ж. - borba; rva
nje; боротьба не на життЯ, 
а на смерть - borba na zi
vot і smrt 

Б6снІя, ж. - Bosna; СоцІа
лІсТІічна РеспУбліка Б6снІя 
й Герцеrовйна - SR Bosna 
і Hercegovina 

б6сий - bos 
боснійський - bosanski 
боснJік, -а і босІінІець, -ця, м. 

- Bosanac 
боснЯчка і босІінка, ж. -

Bosanka 
босОнІж - bos 



1іосон6rий 

босон6rий - bosonog 
ботаніка, ж. botanika 
І.Очка, ж. - bacva 
бояrуз, -а, м. - kukavica 
бояrузливий - stra!Пjiv, plas-

ljiv, kukavicki 
боr\rзливий - strasljiv, plas

ljiv, bojafljiv, strasljiv 
боязкJість, -ості, ж. - bojaz

ljivost, plasljivost 
боЯзнJь, -і, ж. - bojazan, 

strah 

бо.Ятися, -Юся, -ішся - bojati 
se, plasiti se, strepiti, stra
siti se 

браво! - bravo! 
брак', -у, м. - nedostatak, 

pomanjkanje 
брак•, -у, м. - skart 
бракJувати', -ує - nedostaja

ti, nemati 
бракJувати2, фо, уєш 

skartirati 
брама, ж. - kapija, vrata; 

міська брама - gradska 
vrata 

браслет, -а, м. - narukvica 
брат, -а, м. - brat; rоріл· 

ч8иJий брат - vinski brat, 
drug u picu 

братJатися, -аюся, -аєmся -
bratimiti se 

братерство, с. - bratstvo 
брати, берJу, .Сш - uzimati, 

primati, brati; брати до 
ynarи - uzimati u obzir; 
брати на роботу - zapos
ljavati; брати на себе -
uzimati па sebe, preuzima
ti; брати прІіклад - ugle
dati se; брати Участь 
sudjelovati 

братися, берJуся, -Сшся 
lacati se, hvatati se 

братній - bratski 

бронен6сJець 

бреJстИ, -ду, -деш - vuci se, 
jedva hodati 

бреJхати, -шу, -шеш - lagati 
брехлйвий - lafljivi, lafan 
брехнЯ, ж. - laf, laganje; 

піймати на брехні - uhva· 
titi u Iazi 

брехУи, -а, м. - lafljivac, 
lafac 

бриrада, ж. - brigada 
бриrадИр, -а, м. - brigadir, 

voda brigade 
брнджJІ, -ів, ми. - bridz 
бридкИй - ruzan, gadan, od

vratan, oduran, ogavan 
брнзкJати, -аю, -аєш - prs

kati, strcati 
брИзJки, -ок, ми. - kapljice 
брИзн\ути, -у, -еш - prsnuti, 

briznuti, strcnuti 
брик\атися, -аюся, -8єmся 

ritati se, bacakati se 
брикн\Утися, -уся, -Сшся 

ritnuti se, baciti se 
брИла, ж. - stijena, gruda 
брильЯнт, -а, м. - briljant 
брнн\іти, ·ЙТЬ - zvucati, ZU-

jati, zuboriti 
брйтва, ж. - britva 
брйjти, -ю, -єш - brijati 
брнJтися, -юся, -єmся - bri-

jati se 
бр\ід, -Оду - gaz, plicak 
брова, ж. - obrva 
брод!Ити', -жу, ·ИШ - lutati, 

bludjeti 
бродІнти', -ить - vreti, fer

mentirati 
бродіння, с. - vrenje, fer

mentacija 
бродЯrа, м. - skitnica 
бродЯчий - skitnicki, luta

juci 
бронен6с\ець, -ця, м. - oklop

njaca, oklopni brod 
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бронеп6ізд 

бронеп6ізд, -а, м. - oklopni 
vlak, blindirani vlak 

бр6нза, ж. - bronza 
бр6нхІи, -Ів, мн. - bronЬ.ije 
бронхіт, -у, м. - bronhitis 
броиь6ваний oklopljen, 

blindiran 
бронІювВти, -Юю, -Юєm -

oklopljivati; osiguravati, re
zervirati 

бр6ня1, ж. - oklop 
бр6ня2, ж. - rezervacija, 

osiguranje 
брошУІJа, ж. bro§ura 
бруд, -у, м. - prljav§tina, 

necistoca 
бруднИй - prljav, necist, 

blatnjav, kaljav 
бруднІИти, -Ю, -Иш - prljati, 

kaljati, mrljati 
брУк., -у, м. і бруківка, ж. -

kolnik 
бр\rнька, ж. pupoljak 
брус6к, -сюі, м. - §ipak 
брутальний - brutalan, grub 
брутІільнІість, -ості, ж. 

brutalnost, grubost 
брЮкІн, мн. - hlace 
брюнетка, ж. - crnka 
брюІІІJІИй - trbu§ni; брюшна 

п6лость - trbu§na §upljina 
брЯзкІати, -аю, -аєm і бряжчІ 

Іати, -у, -mu - zveckati 
бублик, -а, м. - perec, kolac 
бубІон, -ну, м. - bubnjic 
бубонІіти, -Ю, mu - brundati, 

gundati, mrmljati 
бувІати, -аю, -аєm - biti, bi-

vati, zalaziti 
брmий - biv§i, prija§nji 
буденний - svakida§nji 
будИльник, -а, м. - budilica 
будинкоуправлfвня, с. - kuc-

ni savjet 
будИнІок, -ку, м. - �rada, 
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б"Уква 

kuca; будІінок для боже
вільних - ludnica; віісот
ний будІінок - neboder; 
родіільний будІінок - ro
dili§te 

буд!Ити, -жу, -иm - buditi 
будівельний - gral1evni; буді

вельний матеріал - gral1a, 
gradevni materijal; буді
вельний майдВнчик - gra
dili§te 

будівля, ж. - zgrada 
будtвнmс, -а, м. - graditelj 
будІвнИцтво, с. - gradnja, 

gradenje, izgradnja 
будка, ж. - strafarnica 
буднІі, -Ів, мн. - radni dan 
буд6ва, ж. - zgrada, grade-

vina 
будІувати, -Ую, -уєm - gra

diti, izgradivati, podizati, di
zati 

будь-коли - bilo kada, kada 
god, u svako doba, ikada 

будь-куди - bilo kamo, ka
mo god, ikamo 

будь-ласка - molim 
будь-хт6 - bilo tko, tko god, 

itko 
будь-щ6 - bilo §to, §to god, 

i§ta 
будь-що-будь - §to bilo da 

bilo 
будь-як - bilo kako, kako 

god, ikako 
будь-якИй - bilo kakav, ka-

kav god, ikakav 
бузина, ж. - zova 
бузк6вий - ljubicast 
бузІ6к, -ку, м. - jorgovan 
буйний - silovit, bujan, na-

gao, izobilan, obilan 
бУйствІувати, -ую, -уєm -

lumpati, ludovati 
бік, -а, м. - bukva 
бУква, ж. - slovo 



буквальний 

буквальний - doslovan 
буквар, -Я, м. - pocetnica 
буквоід, -а, м. - cjepidlaka 
букет, -а, м. - buket 
букснр, -а, м. - remorker 
булка, ж. - bijeli kruh 
булочнІа, -оі, ж. - prodavao-

nica kruha 
булька, ж. - gomolj, mjehur 
бульвар, -а, м. - bulevar, se

taliste 
бульдозер, -а, м. - buldozer 
бу:'ьйои, -у, м. - buljon, 

Juha 
бунт, -у, м. - buna, bunt, po

buna, revolt, metez 
буитівиИ:к, -а, м. - buntov

nik, pobunjenik, ustanik 
буитІувати, -ую, -уєm - bu

niti se, buniti 
бур, -а, м. - busilica 
бурдЮк, -Іі, м. - mijeh, mje-

sina 
буржуазія, ж. - budoazija 
буржуІізиий burzoaski 
буржуІй, -я, м. - burzuj 
бурий - mrk 
бурІИти, -Ю, -Иш - busiti 
буркоІтати, -..У, чеш - gun-

dati, brundati 
бурлІнти, -Ю, -Иш - klokotati 
бурмотІіиия, с. - gundanje, 

mrmljanje 
бурмоІтати, -..У, -чеш і бур

моІтіти, -чУ, -чИ:ш - mrm
ljati, gundati, brundati, mu
cati 

бурхІати, -Ііє - buciti, kloko
tati 

бюрократйчиий 

бурхлИ:вий - buran, valovit 
бурчІіиия, с. - klokot, mr

mor; gundanje 
бурчІати, -у, -Иш - klokotati, 

mrmljati, brundati, gundati 
бурчлИ:вий - cangrizav 
б\'ря, ж. oluja, bura 
бур'Яи, -у, м. - korov 
б\'ряний - buran 
бусІол, -ла, м. - roda 
бутербр6д, -а, м. - sendvic 
бУти, будІv. -еш - biti; бУти 

при с6бІ - biti pri sebi; 
ЩО було, ТО було - sta je 
bilo bilo; що було, те прой
шло - bilo ра proslo 

буттЯ, с. - Ьісе, bitak, posto-
janje 

буфет', -а, м. - kreden� 
буфет', -у, м. - bife 
Бухарест, -а, м. - Bukurest 
бухrІілтер, -а, м. - knjigovo-

da 
б1jхта, ж. - zaljev, uvala 
б"Уча, ж. - lomljava 
бучиИ:й - bujan; glasan, bu

can 
бушІувати, -ую, -уєш - bjes

njeti 
буЯІти, -є - bujati, razvijati 

se 
бюджет, -у, м. - budzet 
бюджетний - budzetski 
бюлетеиІь, -я, м. - bilten 
бюр6, нескл" с. - ured, iz-

vrsni komitet, biro 
бюрократ, -а, м. - biro

krat(a) 
бюрократИ:чний - birokrat

ski 
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в вІіртвй 

в, в 

в, у ( + А., L.) - и 
вІібІити, -лю, -иш - mamiti, 

vabiti, privlaciti 
ваrа, ж. - tezina; без вапі 

- bez premШjanja, bez ko
lebanja ; mпома ваrа -
specificna tezina; центр ва
m - teziste 

ваrІатися, -Ііюся, -Іієшся -
oklijevati, premisljati se, lo
miti se 

вафі, -ів, мн. - vaga 
ваrітнІа, -ої, ж. - trudna ze

na, trudnica; б� ваrіт
ною - biti и drugom sta
nju, biti trudna 

иаrітнІІсть, -ості, ж. - trud
noca 

ваrон, -а, м. - vagon 
вада, ж. - nedostatak, po

manjkanje, mana 
ваІдити, -джу, -ДІПП - skoditi 
вІіжІити, -у, -иш - teziti, biti 

tezak 
важІитися, -уся, -иmся - va

gati se; odlucivati se; ва
житися на rолову (життЯ) 
- raditi о glavi 

важ11ль. -еля, м. - poluga 
важкйй - tezak, naporan; 

важна атлетика - teska 
atletika; важкІі індустрія 
- teska industrija 

важко - tesko; важко дІіха· 
ти - dahtati, tesko disati 

важ.лйвий: - vвZan 
ваза, ж. - vaza 
вазелін, -а, м. - vazelin 
вакІінсІяі, ж. - uprвZnjeno 

mjesto 
ваюінтннй - prazan, uprвZ

njen, nepopunjen, vakantan 
вакуум, -у, м. - vakuum, 

praznina 
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вал', -у, м. - nasip 
вал', -а, м. - vratilo 
валентний - valentan 
валІИти, -Ю, -иш - obarati, 

svaljivati, rusiti, bacati 
валІІітися, -Юся, -ишся - oba-

rati se, rusiti se, bacati se 
валіза, ж. - kofer, kovceg 
валовий - ukupan, bruto 
валЮта, ж. - valuta, deviza 
валяний - valjan 
валІЯти, -Яю, -Яєm - valjati, 

bacati; prljati 
валІЯтися, -Яюся, -Яєшся 

valjati se 
вальс, -а, м. - valcer 
ванfлІь, -І, ж. - vanilija 
ванна, ж. - kada, kupelj 
вІінна кІмвата - kupaonica 
вантаж, -у, м. - teret, tovar 
вантІіжІити, -у. -иш - tova-

riti, utovarivati, ukrcavati 
вантІіжІитися, -уся, -ишся -

utovarivati se, ukrcavati &.е 
вантажний - teretni; ван

тахршй ваrон - teretni va
gon; вантІіжний пОізд -
teretni vlak 

вантажопІдйомнІІсть, -ості, ж. 
- nosivost 

вапно, с. - vapno; nішене 
вапно - gaseno vapno 

варвар, -а, м. - barbarin 
вІірварство, с. - barbarstvo 
варення, с. - slatko, dzem 
варІІіти, -Ю, -иш - kuhati; ва-

рІіти вОду з к6rо - rugati 
se komu 

варта, ж. - straza; почесна 
варта - poeasna straza 

вартий:, варт - dostojan, vri
jedan; не вартий дірки з 
бублика - ne vrijedi пі 
pisljiva ЬоЬа 



щіртjІсть 

щіртjІсть, -ості, ж. - vrijed
nost, cijena 

11артjувати, ·Ую, -Vєш - stra-
zariti, cuvati; dezurati 

Варшава, ж. - Var§ava 
вата, ж. - vata 
11атага, ж. - dгuZina, grupa; 

stado, copor 
uaтaжjok, -ка, м. - voda, gla-

var, poglavica, predvodnik 
вахта, ж. - straza 
паш - va§ 
вбачjати, -аю, -аєш - zapa

zati, opaZati, primjecivati 
вбачІити, -у, -иш - zapaziti, 

opaziti, primijetiti 
вбивjати', -аю, -аєш - zabi-

jati 
вбивІати', -аю, -аєm - ubijati 
вбйвство, с. - uboj stvo 
вбйвця, м. - ubojica 
вбйвчий - ubitacan 
вбирІати', -аю, -аєш - obla-

citi, dotjerivati, ukra§avati 
вбирІати', -аю, -аєпї - upija

ti, usisavati 
вбирІатися, -&юся, -аєшся -

uredivati se, dotjerivati se 
вбйти', вб'jЮ, -Єш - zabiti 
вбйти', вб'ІЮ, -Єm - ubiti 
вбйтися, вб'ІЮся, -Єшся -

ubiti se 
вбІrjати, -аю, -аєш - utrca

vati ; svracati 
вбігти, -жу, -жйш - utrcati ; 

svratiti 
вбік - ustranu 
вбраиmі, с. - odjeca 
вбрати', вберjу, -еш - obuci, 

dotjerati, ukrasiti 
вбрати', вберІу, -Єш - upiti, 

usisati 
вбратися, вберІуся, -Єшся -

urediti se, dotjerati se, ukra
siti se 

вrориtути 

вважjати, -аю, -8єш - sma
trati, drzati; вважати за 
честь - smatrati (drzati) 
za cast 

вважjатися, аюся, -аєшся -
vaziti, sloviti, smatrati se 

введеІDІЯ, с. - uvod 
ввезjтй, -у, -Єш - uvesti (uve

zem) 
ввеjстй, -ду, -деш - uvesti 

(uvedem) 
ввижІатися, -аюся, -&єшся -

pricinjati se, prividati se 
ввічливий - uljudan, pristo

jan, fin 
ввічливІІсть, -ості, ж. - uljud

nost, pristojnost, finoca 
ввічливо - uljudno, pristoj

no, fino 
ввоІдити, -джу, -диш - uvo

ctiti 
ввоІзити, -жу, -зиm - uvoziti 
вгадІати, -аю, -аєш - pogo

diti, odgonetati 
вг&дjувати, -ую, -уєш - po

gadati, odgonetavati 
вгамовjуваТи, -ую, -уєm -

smirivati, uti§avati 
вгамjувати, -Ую, -уєш - smi

riti, uti§ati 
вгинjати, -аю, -аєш - savijati 

se, gibati 
вглйб - u dubinu 
вглядjатися, -аюся, -аєmся -

zagledavati se 
вгляjдfтися, -джуся, -діhпся -

zagledati se 
вгодований - ugojen, uhra

njen, debeo 
вгодовjувати, -ую, -уєш - to

viti, gojiti, kljukati 
вгодjувати, -Ую, -уєш - uto

viti, ugojiti, nakljukati 

вгОлос - glasno 
вгориІУти, -у, -еш - razmota

ti, umotati, zagrnuti 
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вrортІати 

вrортІати, -аю, -8єm - zama-
tati, umatati, zagrtati 

вrорі - gore; па visini 
вrору - gore, шbrdo, uvis 
вrрузІати, -аю, -8єш - zaglib-

ljivati, upadati, tonuti 
вrрузнІутв, -у, -еш - zaglibi

ti, utonuti, upasti 
вдаІватися, -Юся, .Qпся -

uspijevati; obracati se; вда
ватися у :химеру - graditi 
kule u zraku 

вдВАий - uspio, uspje§an 
вдаАІПІf - u daljini, daleko 
вдалинУ - daleko, u daljinu 
вдарІити, -ю, ·ВІD - udariti, 

lupnuti, bubnuti 
вдарІ.tіти, -Я.О, -яєш - udarati, 

lupati 
вдІатися, -8мся, -асйся - us-

pjeti ; obratiti se 
вдача, ж. - narav 
вдвічі - dvostruko 
вдвОє - dvostruko, nadvoje 
вдв6х - udvoje 
вдень - danju, ро danu 
вдерІтися, -уся, .ешся - upas-

ti, banuti, provaliti; navreti 
вдивлІЯтися, -Я�ося, -.Яєmся -

zagledati se 
вдирІатися, -8юся, -аєmся -

upadati, provaljivati; navi
rati 

вдІвІець, -цЯ, м. - udovac 
вдіІяти, -ю, -єш - moci na-

praviti; postici, uspjeti 
вдова, ж. - udovica 
вдовж - uzdиZ, dиZ 
вдоволений - zadovoljan, za-

dovoljen 
вдосвіта - u zoru 
вдосталь і вдостачу - dosta, 

dovoljno 
вдр'Уrе - ро drugi put, pono

vo 
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велосип� 

вдУмІатися, -аюся, -аєmся -

zamisliti se, udubiti se 
вдяrІати, -аю, ..аєш - oblaci

ti, odijevati 
вдяrІтИ, -кУ, -неш - obuCi, 

odjenuti 
вдячний - zahvalan 
вдЯчиІlсть, -ості, ж. - zahval

nost 
веrетарІаuський - vegetari-

janski 
веrетІіцІя, ж. - vegetacija 
ведения, с. - vodenje 
ведмедячий і ведмежий -

medvjec!i; ведмежа пОслу
rа - medvjeda usluga 

ведмІідь, .едя, м. - medvjed 
вежа, ж. - kula 
везІтИ -у, .em - voziti 
векселІь, -я, м. - mjenica 
велет1ень, -ня, м. - div, goro-

stas, gigant 
велетенський - divovski, gi

gantski 
велйкІдеиь, -Одвя, м. - Uskrs 
велИкий - velik, opsezan, op

�iran, izobilan; на велйку 
вfдстань - nadaleko; з ве

лйким трудом - s te§kom 
mukom 

Великобританtя, ж. - Velika 
Britanija 

великодУшний - velikodu§an 
велич, -1, ж. - velicina 
величІати, -аю, -8єm - hvaliti 
величІатися, -8юся, -8єшся -

praviti se vafan 
величезний - golem, ogro

man, grdan 
веАНЧИНа, ж. - velicina 
велИчний - velicanstven, ve

licajan 
велосипед, -а, м. - bicikl 
велосипедИст, -а, м. - bicik

list 
велосипедний - biciklisticki 



ІІСЛЬМИ 

вельми - vrlo, veoma, jako 
вельмишаи6вний - mnogo-

postovani 
вена, ж. - vena 
11енерІічний - venericni 
вентилюІвІіти, -.Ою, -Юєш 

ventilirati, zraciti 
вентилЯція, ж. - ventilacija 
11ерба, ж. - vrba; плакУча 

верба - zalosna vrba; на 
вербі rpYmt - па vrbi svi
rala 

вербл.Од, -а, м. - deva 
uерб6вка, ж. - vrbovanje 
11ербІувІіти, фо, -уєm - vr-

bovati 
вереда, ж. - hir, kapris 
11ередлйвий - hirovit, jogu

nast 
11ередІувати, -�. -уєm - biti 

hirovit, joguniti se 
верес, -у, м. - vrijes, vrije

sak 
вересІень, -ня, м. - rujan, 

septembar 
вересневий - rujanski, sep

tembarski 
вереск, -у, м. - cika, pisak, 

krik, vrisak 
вереснІУти, -у, -еш - kriknu

ti ,  vrisnuti, ciknuti 
веретено, с. - vreteno 
верещІати, -у, -Ііш - kricati, 

vrШati, urlati 
верзіння, с. - brbljanje, cavr

ljanje 
uерзІтй, -у, -еш - ьrьijati, ca

vrljati; верзтІі нісенітІПЩЮ 
- trabunjati, mlatiti praznu 
slamu 

вернІУти, -у, -еш - vratiti 
верстат, -а, м. - stol, klupa, 

s tan, stroj ; ткаіцький верс
тат - tkalacki stan 

верства, ж. - vrsta 
вертІати, -аю, -аєш - vraeati 

вертиюільний - vertikalan 
верІтіти, ·чУ, -тІіш - vrtjeti, 

obrtati, svrdlati 
верІтітися, ·чУся, -тІішся -

vrtjeti se, vrpoljiti se; вер
тІітися на кЬщf язика 
biti na vrhu jezika 

верткІій - okretan, hitar 
вертоАЬ6т, -а, м. - helikop

ter 
верф, -1, ж. - brodogradilis

te 
верх, -у, м. - vrh 
верхи - na konju, jduci; 

сісти верхи - uzjahati 
верхів'Ія, -ів, мн. - vrh, vrhu

nac; gomji tok, izvor 
ерхиІй - gomji 
верховІіна, ж. - vrh; planin

ski kraj 
верх6вний - vrhovni 
верхов6Ідити, -Іі)Ку, -диш 

voditi, predvoditi, biti glav
ni 

вершИна, ж. - vrh, vrhunac 
верmкй, -ів, мн. - skorup, 

vrhnje; збІітІ верmкй - tu
ceno slatko vrhnje 

вершник, -а, м. - konjanik, 
jahac 

веселий - veseo, radostan 
веселІІіти, -Ю, -Ііш - veseliti, 

radovati 
веселІІітися, -Юся, -Іішся -

veseliti se, radovati se 
веселІІсть, -ості, ж. - veselje, 

vedrina 
весілля, с. - svadba, vjenca-

nje, pir 
весільний - svadbeni 
весл6, с. - veslo 
веслІувІіти, ·Ую, -уєm - ves

lati 
веслJір, -а, м. - veslac 
весна, ж. - proljece 

31 



весвЯнІки 

весвЯнІки, -ок, мн. - (sun
cane) pjege 

весняний - proljetni 
веІстй, -ду, -деш - voditi; 

вестИ маmйну - voziti, §o
firati ; вестИ війну - rato
vati, voditi rat; вестИ сМд
ство - izvic1ati, vr§iti izvi
danje 

вестибЮлІь, -я, м. - trijem, 
aula, predsoblje, predvorje, 
hol 

весь, увесь - sav, сіо, citav 
ветеран, -а, м. - veteran 
ветеринар, -а, м. - veterinar 
ветхий - tro§an 
вечеря, ж. - vecera 
вечІtр, -ора, м. - vecer; п1д 

вечір - predvecer; одноrо 
вечора - jedne veceri, jed
nom navecer 

вечірній - vecernji 
вечорІіти, -іє - smrkavati se, 

mraciti se 
вжахнІі.J.тися, -уся, -ешся -

muvati se 
В'єтнам; Демократйчна Рес

пVблнка В'єтнам - Vijet
nam; Demokratska Repub
lika Vijetnam 

вжахнІі.J.тися, -уся, -еmСJІІ -

uzasnuti se 
вжйваІПІй - upotrebljiv, ko

ristan; rabljen, upotrebljen 
вживання, с .  - upotreba, pri

mjena, u:livanje 
вживІати, -аю, -аєm - upo-

trebljavati, primjenjivati, 
koristiti se, ufivati 

вжйти, -ву, -веш - upotrije
biti, primijeniti, iskoristiti 

взаrалі - uopce 
взаЄмини, мн. - odnosi, me

dusobni odnosi 
взаЄмІПІй - uzajaman, obo

stran 
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взаємодія, ж. - mec1usobno 
djelovanje, uzajamna pove
zanost 

взаємодопомоrа, ж. - uza
jamna pomoc 

взаємозалежнІість, -ості, ж. 
- uzajamna zavisnost 

взаємозв'язІок, -ку, м. - me
c1usobna veza 

взаєморозуміння, с. - mec1u-
sobno razumijevanje 

вздовж - uzduf 
взймку - zimi 
взІрІець, -цЯ, м. - primjer, 

obrazac, uzorak 
взірцевий - primjeran, uzo-

ran, ogledan 
взувІати, -аю, -аєш - obuvati 
взуІти, -ю, -єш - obuti 
взуття, с. - obuea 
взЯти, вІзьмІу, -еш - uzeti; 

взJіти в аренду - iznajmi
ti; взЯти за живе - pogo
diti u zivac; вз.sіти за жін
ку - uzeti za zenu; взЯти 
на себе - uzeti za sebe; 

preuzeti; взЯти на своі пле
чі - natovariti sebi na Іе
с1а; взJіти прйклад - ugle-

dati se; взЯти у своі РУки 
uzeti u svoje ruke 

взЯтися, візьмJуся, -ешся -

prihvatiti se; взЯтися за ро
боту - prihvatiti se posla; 
взЯтися за рОзум - urazu
miti se, opametiti se 

вй - vi 
вибаrливий - hirovit, izbir

ljiv, pun zahtjeva 
вибачІати, -аю, -аєm - ispri

cavati, izvinjavati, opra§tati 
вибачІатися, -Ііюся, -аєшСJІІ -

ispricavati se, izgovarati se 

вйбачеІПІЯ, с. - izvinjavanje, 
isprika 



внбачІити 

вИбачІити, -у, -вш - ispri�ti, 
oprostiti, izviniti 

вйбачІитиСJІ, -уСJІ, ·ВІПСJІ -
ispricati se, izgovoriti se, iz
viniti se 

вибивІати, -Іію, -Іієш - izbi
jati, izbacivati 

вибивІатиСJІ, -ІіюСJІ, -Іівшся -
izbijati, prodirati 

вибирІати, -аю, -Іівш - birati, 
izabirati 

вйjбити, -б'ю, -б'вш - izbiti, 
izbaciti; :вІібити до воrй -
potuci do nogu; вйбвтв а 
rоловй - izbiti iz glave 

вйІбитиСJІ, -б'юся, -б'вшСJІ -
izbiti, prodrijeti 

вибіrІати, -Іію, -Іієш - istrea
vati 

вйбІІІТИ, -жу, ·ЖІDD - istr
cati 

вйбІлІити, -ю, -вm - obijeliti, 
okreeiti 

вибfлІювати, -юю, -ЮЄІП - bi
jeliti, kreeiti 

вйбІІр, -ору, м. - izbor 
вйблаrІати, -аю, -аєш - izmo

liti, isprositi 
вйборІець, -ця, м. - glasac, 

birac 
вйборІи, -Ів, ми. - izbori 
вйборний - izboran 
вйборІоти, -ю, -еш - izЬoriti, 

postici ЬоrЬоm 
вйборчий - biracki; вйборча 

дІльнІіця - birali§te 
вйбІрати, -еру, -ереш - iza

brati, odabrati 
вибувІати, -аю, -Іієш - odla-

1:iti, napШtati, izbivati, biti 
йdsutan 

вйбуІти, -ду, -деш - otputo
vati, otici, napustiti 

вйбух, -у, м. - eksplozija 
вибvхІати, -аю, -Іієш - eks

plodirati, rasprskavati se 

З Menac - Кoval: Rjel!nik 

вйбухиІvти, -у, -еш - izbiti, 
eksplodirati, razbuktati se 

вибухівка, ж. - eksploziv 
вйвалІити, -ю, -вm - izvaliti 
вйвалІитиСJІ, -ІОСJІ, ·ИШСJІ 

ispasti 
вввІілІювати, -юю, -юєш -

izvaljivati 
вввІілІюватиСJІ, юІОСJІ, -ЮЄШСJІ 

- ispadati 
вйвавта:жІити, -у, -иш - is

tovariti, iskrcati 
вйвавта:ж!ИТИСJІ, -уСJІ, -ишся 

- iskrcati se, istovariti se 
виваитІіжtувати, -ую, -увш -

istovarivati, iskrcavati 
:вввантІіжІvватиСJІ, -VЮСJІ, -ує

шСJІ - iskrcavati se, isto
varivati se 

вйварІити, -ю, -иш - iskuhati 
вивІірІювати, -юю, ·ЮЄІП -

iskuhavati 
вйвеаІтв, -у, -еш - izvesti (iz

vezem) 
ввверrJати, -аю, -Іієш - izba

civati 
вйверrвІути, -у, -еш - izba

citi 
вйвержеШІЯ, с. - izbacivanje, 

erupcija 
вйверн!vти, -у, -еш - prevr

nuti, preokrenuti, izvmuti, 
okrenuti naopako 

вйвернутий - izvmut, iskre
nut, izopacen 

вйвернІутися, -уся, -ешСJІ -
preokrenuti se, iskrenuti se; 
izopaciti se 

вивертІати, -аю, -Іієш - pre
vrtati, preokretati, izvrtati, 
okretati naopako 

вивертІІітиСJІ, -ІіюСJІ, -авшся 
- preokretati se, iskretati 
se; izopacivati se 

вйвеІсти, -ду, -деш - izvesti ; 
вйвести на чйсту .Оду -
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izvesti na cistac; вВвеств ва 
Яв - iznijeti па vidjelo 

вйвих, -у, м. - i§cuenje 
вІЬшхиІути, -у, -еш - i§ea§iti 
вйвІІз, -озу, м. - izvoz 
вввІзвйй - izvozni 
вивіІсити, -щу, -сиш - obje-

siti 
:вйвlска, ж. - natpis, tabla, 

firma 
вивfшІуватв, -ую, ·УЄІП 

vje§ati 
ВІПІОІдитв, ·NКУ, ·ДИШ - iz

voditi 
вИводІок, -ка, м. - leglo 
вив6Ізити, -жу, -звm - izvo

ziti 
вйворІІт, -оту, м. - nalicje, 

polel1ina 
вивчІатв, -аю, -іієm - prouea

vati, uciti, izvidati 
вИвчеІПІЯ, с. - proueavanje, 

studij 
вйвчІвти, -у, -иш - nauciti, 

prouciti, izuciti, izvidjeti; 
razvidjeti 

вйв'яІзатв, -жу, -жеm - is
plesti 

вШаданий - izmi!Пjen 
вйrадІатв, -аю, -аєm - izmis

liti 
вйrадка, ж. - izmШjotina, 

fantazija 
виr&дІувати, -ую, -уєm - iz

mШjati, fantazirati 
виrанІ.�іти, -яю, -яєm - izgo

niti, istjerivati, izbacivati, 
izopcavati 

вШвинІтитв, .чу, -тиш - od
§arafiti, odviti 

виrвйнчІувати, -ую, -уєm -
od§arafljivati, odvijati 

ВИІ'ІDІІати, -аю, -4єш - sagi
bati, savijati, izvijati, iskriv
ljivati 

вйrодІvватв 

вШідний - zgodan, koristan, 
prikladan, probitaean 

вВrІJн, -ону, м. - ра§а, ispa§a, 
tratina 

виrлаіджІуватв, -ую, -уєm -
glacati, peglati, gladiti 

вШлаІдитв, ·NКУ, ·диm - iz. 
glacati, ispeglati, izgladiti 

вйrляд, -у, м. - izgled; під 
вВrлядом - pod izlikom; 
робИти вІіrляд - praviti se 

виrлядІати1, -аю, -іієm - viri
ti, izvirivati, provirivati 

виrлядІати', -аю, -іієm - iz
gledati, imati izgled 

вшлядІати', -аю, -іієm - pro
matrati, motriti 

вйrляІдІти, ·NКУ, -диm - pro
motriti, razgledati 

вйrлянІути, -у, -em - izviriti, 
proviriti 

вІП'JІІіиІець, ·ЦЯ, м. - izgnanik 
виrнІінвя, с. - izgon, progon

stvo, izgnanstvo 
вІіrнати, вйжеиІу, -em -

izagnati, istjerati, protjerati, 
izbaciti, izgurati, izopciti 

вИrнІути, -у, -em - saviti, is
kriviti, sagnuti 

вйrоворІити, -ю, ·ИІП - pri
govoriti, ukoriti; izgovoriti 

вйrоворІитися, -юся, -иmся -
izgovoriti se 

виrовОрІювати, -юю, -юєm -
prigovarati, koriti; izgova
rati 

ВІП'Ов6рІюватися, -ююся, 
-юєmся - izgovarati se 

вИrода11 Ж. - kOrЇSt, raCun 
виrОда", ж. - udobnost, kom

for 
виrод6вJувати, -ую, -уєm -

hraniti, gojiti, toviti 
вИrодІуватв, -ую, -уєm - ot

hraniti, ugojiti 



вйrоІїти 

вИrоJіти, -ю, -im - izlijeciti 
вИrолодІуватися, -уюся, -уєш

СJІ - izgladnjeti, ogladnjeti 
вИrолоJсити, -my, -сиш - iz

govoriti, izrecitirati, usklik
nuti; ВЙІ'ОЛОСИТИ тост -
uciniti zd.ravicu, nazdraviti 

виrол6mІувати, -ую, -уєш -
izgovarati, klicati 

вйrострІитв, -ю, -иш - izbru
siti, nabrusiti, nao§triti 

:виr6стрІювати, -юю, -юєш -
brusiti, o§triti 

вйrотовІитв, -лю, -иш і вй
rотІувати, -ую, -уєш - pri
premati, izraditi, napraviti, 
sastaviti 

вИrотовлІЯти, -Я.О, .Яєm - pri
premati, izradivati, praviti, 
sastavljati 

виrОІювати, -юю, -юєш - li
jeciti, izljecivati 

вшрІав4ти', -аЮ, -аЄш - svi
rati 

вшрІав4тв", -аЮ, -аЄш - do
bijati, pobjedivati 

вИrрІатв, -аю, -аєш - dobiti, 
pobijediti; вИrратв ч4с -
dobiti па vremenu 

вИrраm, -у, м. - dobitak, zgo
ditak, pogodak 

вИrрашка, ж. - zabava, ig-
racka 

вИrризІти, -у, -em - izgristi 
вИrук, -у, м. - usklik, uzvik 
вШукиІути, -у, -em - usklik-

nuti, uzviknuti 
вИд, -у, м. - Іісе, izgled, pej

zaf, pogled, vidik; vrsta; 
ва виду у всіх - naocigled 
svih, pred svima 

видІав4тв, -аЮ, -аЄш - oda
vati, razotkrivati, izdavati 
(vr§iti izdaju), izdavati (pu
blicirati) 

з• 

вйдво 

ввдJав4твся, -а:Юся, -аЄшся -
ciniti se, pricinjati se; isti
cati se 

ввдавІ6ць, -Ц.Я, м. - izdavac, 
nakladnik 

ввдавнйцтво, с. - izdavacka 
kuca, izdavacko poduzeee 

:вид4вня, с. - izdanje 
вйдІати, -ам, -аси - odati, iz. 

dati (izvr§iti izdaju), izdati 
(publicirati) , razotkriti; :вИ
дати наказ - izdati zapo
vijed, zapovjediti; вйдати 
розпор.Rдж.еввя - izdati 
nalog 

вйдІатвся, -амся, -асися -
uciniti se, priciniti se; ista
ci se 

видатиd - istaknut, znaea
jan 

ввд4тІок, -ку, ж. - izdatak, 
rashod 

Вдача, ж. - isporuka, izda-
vanje 

видМка, ж. - vilju§ka, vilica 
вйдимий - vidan, vidljiv 
вИдимо - ocito, vjerovatno 
видихІ4ти, -4ю, -4єш - izdi-

sati 
вИдихнІvти. -у, -em - izdah

nuti 
вйділІити, -ю, ·ВІП - izdvoji

ti, istaknuti 
вйділІитися, -юся, -вшся -

izdvojiti se, istaknuti se 
ввдІлІЯти, -Я.О, -.Яєш - izdva

jati, isticati 
ввдІлІЯтвся, -.ЯЮСЯ, -.Яєшся -

izdvajati se, isticati se 
видfння, с. - vizija 
вйдвий - vidljiv, naocit, u

gledan 
видніІтися, -ється: - vidjeti 

se, biti vidljiv 
Uдво - vidi se, oeigledno, 

oCito 
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видобvвІати 

видобувІати, -аю, -8єш - pri
bavljati, vaditi, izvlaciti 

вйдобуІти, -ду, -деш - priba
viti, izvaditi, izvuci 

вйдовбІати, -аю, -аєш - is
klesati, izdupsti 

видовище, с. - prizor 
видозміна, ж. - izmjena, 

preobrazaj ; varijanta, mo
difikacija 

видозмІнІИти, -Ю, -иш - prei
naciti, izmijeniti, modifici
rati, preobraziti 

видозмінІювати, -юю, -юєш -
preinaCivati, mijenjati, mo
dificirati, preobra!avati 

вйдоІіти, -ю, -im - izmusti 
вйдряпІати, -аю, -аєш - iz

grepsti 
вИдужВІПІJІ, с. - ozdravlje

nje, oporavak; rekonvale
scencija 

вИдужІати, -аю, -аєш - oz
draviti, oporaviti se 

видужІувати, -ую, -уєш 
ozdravljivati, oporavljati se 

вйдумІати, -аю, -аєш - izmis
liti 

видУмІvвати, -ую, уєш - iz
misljati 

видЮчий - koji vodi 
вИжІати•, -ну, -иеш - poreti, 

poZпjeti 
вИжати2, -му, -меш - sa!eti, 

iscijediti 
вйзволевия, с. - oslobodenje 
визволйтелІь, -я, м. - oslo

bodilac, izbavitelj 
DзволІити, -ю, -юп - oslobo

diti, izbaviti 
ввзволІЯти, Яю, -Яєш - oslo

badati, izbavljati 
wавQльиий - oslobodilacki; 

визвОльиа вІйmі - oslobo-

$.6 

виймІінвя 

dilacki rat; визвОльвий РУх 
- oslobodilacki pokret 

визвОльиик, -а, м. - oslobo
dilac, izbavitelj 

в11311ВНЙЙ - izazivacki 
визИск11fвати, -ую, -уєш - iz

rabljivati, eksploatirati, is-
koristavati 

визІіскувач, -а, м. - izrablji
vae, eksploatator 

визвJавІіти, -аЮ, -аЄш - pre
poznavati, priznavati, smat
rati 

визвІінвя, с. - prepoznava
nje, priznanje 

ВЙ311Jати, -аю, -аєш - prepoz
nati, priznati 

визиачJати, -аю, -8єш - opre
djeljivati, odredivati, defi
nirati 

визиачІатися, -аіюся, -Вєшся -
opredjeljivati se 

вJізиачеввй - odreden, ozna
een; у ВЙ311ачеиий час .  -
u odredeno vrijeme 

вйзиачеияя, с. - opredjelje
nje, odredenje, definicija 

вJізиачІити, -у, -иш - odredi
ti, opredijeliti, definirati 

вJізиачІитися, -уся, -ишся -
opredijeliti se 

визиачиИй - poznat, istak
nut, izvanredan, znacajan 

визрІвІати, -аю, -аєш - sazri
jevati, dozrijevati 

вИзрІІти, -Ію, ієш - sazreti, 
dozreti, dospjeti 

вИзубрІвти, -ю, -иш - nabu
bati 

виіждж.Jати, -аю, -Зєш і ввіІ 
рдйти, -жджу, -здИш 
odlaziti, kretati 

вІіізд, -у, м. - odlazak 
ВJОІхати, -ду, -деш - otputo

vati, otiCi, krenuti 
ввймІіияя, с. - izvlaeenje 



виймІати 

виймІатв, .аю, -Ввm - vaditi, 
izvlaciti 

вййІняти, -му, -меш - izvadi
ti, izvua 

внйІтв, -ду, -деш - izici; istu
piti; вИ:йтв з себе - izgu
biti vlast nad soЬom; вйй
ти живИм - iznijeti Zivu 
glavu, ostati ziv 

вИ:каІзати, -жу, -жеш - izre
ci, iskazati, pokazati, izbrЬ
ljati 

виюіз\увати, -ую, -уєm - iz
ricati, iskazivati, pokazivati, 
prokazivati 

віікапаний - sliCaп, isti, sli
ka і prilika 

викнд\ати, -Іію, -8вш - izba
civati, odbacivati 

вИкин:\утв, -у, -em - izbaciti, 
odbaciti; :вИкинь ц' собі з 

rоловн - izbij to sebi iz 
glave 

вИ:клад, -у, м. - izlaganje 
виклад8ння, с. - predavanje, 

izlaganje 
ввкладІати, .аю, -Вєш - pre

davati, izlagati; vaditi 
викладач, -а, м. - predavac 
вИ:кла\сти, -ду, -деm - izloZi

ti; izvaditi; вІЬсласти плИт
ками - poplocati, obloziti 
ploeicama 

вИ:клик, -у, .м. - poziv, zov, 
izazov 

виклик\ати', -Іію, -Вєm - po
zivati, dozivati, prozivati 

вИ:кли\кати', -чу, -чеш - po
zvati, dozvati, prozvati, iza
zvati, sugerirati; вИ:клика
ти на поєдИ:нок - pozvati 
na dvoboj ; вИ:клнкатв см.6-
зи в очах - natjerati su
ze па осі 

вИ:клопо\татв, -чу, -чеш - is
poslovati, postici, izmolitl 

викорч6вІуватв 

виклоп6тJувати, -ую, -уєm -
postizati 

ВІІКЛІОчJІіти, .аю, -Вєm - is
kljucivati, izopeavati, elimi
nirati, izbacivati, izuzimati 

вИ:ключения, с. - iskljueenje, 
izopeenje 

вііключ\вти, -у, -иm - isklju
citi, eliminirati, izopciti, iz
baciti, izuzeti 

вИ:ключвий - iskljuciv, izu
zetan 

вйкол\оти, -ю, -em - izЬosti 
виковІівJець, -ця, м. - izvr§i

telj , izvr§ilac, vr§ilac 
виковІівчий - izvr§an 
вик.ов8вия, с. - izvr§enje, iz

vedba 
вИ:кон\атв, -аю, -аєm - izvr

§iti, obaviti, izvesti 
вик.6н\увати, -ую, -уєш - iz

vr§avati, obavljati, izvoditi; 
вик6иуватв свої об6в'JІ3КІІ 
- vr§iti svoje dufnosti; ви

к6нуючий об6в'язки - vr
§ilac dufnosti 

вИ:коп\атв, -аю, -аєm - isko
pati 

вик6п\уватв, -ую, -уєш - is
kopavati 

вИ:корен\ити, -ю, -иm - isko
rijeniti, zatrti 

вИ:корист\ати, -аю, -аєm - is
koristiti, upotrijebiti, izba
viti 

використ6вування, с. - isko
ri§tavanje 

вик.орист6в\увати, -ую, -уєm 
- iskori§tavati, upotreblja
vati, izrabljivati 

вик.орfн\ювати, -юю, -юєm і 
викорІв\Яти, -Я.О, -.Іієm -
iskorjenjivati 

викорч6в\увати, -ую, -уєm -
iskorjenjivati, krciti 
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•ИкорчІувати, 

:вІhс.орчІувати, -ую, -уєш - is· 
korijeniti, iskrciti 

:вИкохІати, -аю, -аєш - od
njegovati 

викохІvвати, -ую, -уєш - nje-
govati, gojiti, uzgajati 

в�ІКрадtіч, -а, м. - otmicar 
:вИкрадення, с. - otmica 
вИкраІств, -шу, -с:вш - obo-

jiti . 
викрІішІувати, -ую, -уєш 

bojati, bojiti 
викривІати, -аю, -Вєш - ot

krivati, raskrinkavati, raz. 
otkrivati, demaskirati 

:вІhс.ривІвти, -мо, -вm - iskri
viti, iznakaziti, izopaciti 

:вІhс.ривІитися, ·АІОСЯ, -иmся 
- iskriviti se, iznakaziti. se, 
izopaciti se 

:викривлІЯти, -Яю, -вєш - kri
viti, iskrivljivati, izopacivati 

викривлJЯтися, .Jіюся, ·ВЄШСЯ 
- iskrivljavati se, izopaci
vati se 

:вИкрикнІути, -у, -еш - izvik
nuti, uskliknuti 

:вИкриJти, -ю, -єш - raskrin
kati, otkriti, razotkriti, raz
goliti, demaskirati 

:вИкроJіти, -ю, -іш - skrojiti 
:вІhс.ройка, ж. - kroj 
викр6Jювати, -юю, -юєш -

krojiti 
вИкруJтити, -чу, -тиш - od

vrnuti, iscijediti 
викрУчJувати, -ую, -уєш 

odvrtati, cijediti 
:вІhс.уп, -у, м. - otkup 
вИкупJати, -аю, -аєш - oku

pati, iskupati 
:вИкупJатися, -аюся, -аєшся -

okupati se, iskupati se 
:вИкурJвти, -ю, -вm - popu

siti 
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вик.УРJювати, -юю, ·ЮЄШ -
pusiti do kraja 

вилІіJзити, •Жу, -ЗВІП і ВИ· 
лІзJати, -аю, ..аєш - puzati, 
izvlaCiti se; penjati se 

:вйлазка, .ж. - ispad 
:вйлаJяти, -ю, -єш - opso

vati, izgrditi, ispsovati 
вИ:леJтіти, -чу, -тиш - uzlet-

jeti, odletjeti 
вИАвв, -у, м. - izljev 
вИАИВІіння, с. - izlijevanje 
ввливJати, -аю, -аєш - izlije-

vati 
ВИАИВJатися, -ається - izlije

vati se 
вІіАинJяти, •ЯЮ, •ЯЄШ - izli· 

njati, izblijediti 
:вВJлити, ·ЛЛЮ, •ЛАЄШ - izliti, 

istociti 
:вИлІзJти, -у, -em - izvuci se, 

ispuzati; popeti se 
виліковний - izljeciv 
виліковJувати, -ую, -уєш 

lijeciti 
:вИАікJувати, -ую, -уєш - izli· 

jeciti 
в:ИлJіт, -ьоту, м. - odlijetanje, 

uzlet 
вилітJати, -аю, -Вєш - uzlije

tati, odlijetati 
вилучJати, -аю, -Вєш - isklju

civati, odvajati, odjeljivati, 
izuzimati 

вИлучJити, -у, -иш - iskljuci· 
ti, odvojiti, odijeliti, izuzeti 

вимаrJати, -аю, -Вєш - zahti
jevati, iziskivati, iznudivati 

:вИиаJзати, -жу, -жеш - iz. 
mazati, uprljati, isprljati, 
premazati 

вимаізJувати, -ую, -уєш - ma
zati, prljati, premazivati 

:вИмавJути, -у, -єш - izma. 
miti 



вимВнІювати 

вимВнІюватв, -юю, ·ІОЄDІ -
izmamljivati 

вИмІерти, -ре - pomrijeti, 
izumrijeti 

вИмеІсти, -ту, -теm - pomes
ti, izmesti 

вимивІати, -аю, -Іієш - umi
vati, prati, ispirati 

вимикІатв, -аю, -аєш - iskop-
cavati, iskljucivati, gasiti 

вимикач, -а, м. - prekidac 
вимирJати, -8є - izumirati 
вймиJти, -ю, -єш - umiti, op-

rati, isprati 
вимfрJювати, -юю, -юєш -

mjeriti 
вймІрІяти, -.яю, -яєш - izmje

riti 
вИмкнJути, -у, і!Ш - iskop

cati, iskljuciti, ugasiti 
вим6ва, ж. - izgovor 
вИмовІити, ·АІО, ·ИПІ - izgo

voriti 
вимовлJЯти, -Яю, -Яєш - izgo

varati 
вим6rа, ж. - zahtjev 
вим6rливий - strog, pun zah

tjeva 
вИмолJити, -ю, -иш - ispro

siti, traiiti, moliti 
вим6лjювати, -юю, -юєш -

iziskivati, traiiti, moliti 
вИмvРІvвати, -ую, -уєш - ozi

dati, zazidati, ograditi 
вІімучений - izmucen 
вИмучІити, -у, -иm - izmuci

ti, izgnjaviti, izmrcvariti 
вина, ж. - krivica 
вунаrор6да, ж. - nagrada, 

od!iteta, naknada 
вунаrор6джеІDІЯ, с. - nagra

c!ivanje, nagrada 
вйнаrороІдити, -джу, -диm -

nagraditi, uzvratiti, nakna
diti 

вивЮхІуватв 

вииаrор6джІувати, -ую, -уєш 
nagradivati, uzvraeati, nak
nac!ivati 

:вйнайJтв, -ду, -деm izumi-
ti, pronaCi 

вйнахJід, -оду, м. izum, 
pronalazak 

винахfдливий dovitljiv, 
snalaZljiv 

вивахfдливJість, -ості, ж. -
dovitljivost, snalailjivost 

вивахfдник, -а, м. - prona
lazac, izumitelj 

вивах6Jдити, -джу, -диш -
izumljivati, pronalaziti 

вИнеи, вИвиа, вИнне - kriv; 
duian 

вИнесJти, -у, -em - iznijeti, 
podnijeti, izddati 

виникJати, -ає - nastajati, 
pojavljivati se, iskrsavati, 
nicati 

:вИниквеІПІЯ, с. - nastanak, 
postanak 

вИвикнJутв, -е - nastati, po
javiti se, niknuti, izniknuti 

ВІЬппцJити, -у, -иm - uni!ititi, 
istrijebiti 

вивИщJувати, -ую, -уєш -
uni!itavati, istrebljivati 

вІDІ6, с. - vino 
вІDІоrрад, -у, м. - grozae, vi

nova loza 
вІDІоrрІідар, -я, м. - vinogra

dar 
ВІDІОrрІідний - grozaani, vi

nogradni 
ВІDІОrрІідиик, �. М. - vino

grad 
вивоJсити, -my, -сиm - izno

siti, podnositi 
вШІувІітJець, -ця, м. - krivac 

вШІувІіІтити, -чу, -тиш - kri
viti, okrivljavati 

вииЮхJуватв, -ую, -уєш -
nju!ikati 
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вивятковий 

вивятковий - iskljuciv, izu
zetan, izniman 

вИиятІок, -ку, .м. - iznimka, 
izuzetak 

:вИпад, -у, м. - prepad, ispad 
випадІати, -аю, -Іієш - ispa

dati, dogadati se, dopadati 
випадковий - slucajan, ne

hotican, nenamjeran 
випадково - slueajno, neho

tice 
вйпадІок, -ку, м. - slucaj, 

slueajnost, dogadaj ; у всЯ
кому вйпадку - u svakom 
slucaju 

вИпар, -у, .м. - isparavanje 
випар6вІ\1вати, -ую, -уєш -

isparavati 
вИпарІувати, -ую, -уєш - is

pariti 
вИпас, -у, .м. - ispa.Sa, pa§

njak, ра§а 
вИпаІсти, -ду, -деm - ispasti, 

dogoditi se, dopasti; вИпас
ти ва доАІО - pripasti, za
desiti 

вИпеІкти, -чу, -чеш - ispeci 
в1mереджІати, -аю, -аєш 

pretjecati, prestizati 
вйпереІдитв, -джу, -диш -

pret«i, prestici 
випивІати, -аю, -аєш - ispi

jati, piti 
ВІІпиІсати, -my, -mem - ispi

sati, prepisati; naruciti, 
pretplatiti se 

вИпиІсатися, -mуся, -memcя 
- ispisati se, odjaviti se 

вІіписка, ж. - izvadak, izvod 
виіmсІувати, -ую, -уєш - is

pisivati; naruCivati, biti 
pretplaeen 

вйІпвти, -п'ю, -п'єш - ispiti, 
popiti 

ВЙПАВІкатися, -чуся, -чеmся 
- isplakati se, izjadati se 
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ВЙПАВта, ж. - isplata, uplata 
вИпАаІтити, -чу, -тиш - is

platiti 
виплачІvвати, -ую, -уєш - is

placivati 
вііплекІати, -аю, -вєш - od

njegovati, uzgojiti 
вііплеІсти, -ту, -теm - isplesti 
вИІІ4ИВІати, -аю, -аєш - ispli

vavati, otplovljavati 
вИплиrнІути, -у, -6111 - isko

ati 
ВІШАиJвати і вііплиІсти, -ву, 

-веm - isplivati, isploviti 
ВІШОrОджІУватися, -ується -

razvedravati se 
вйпоrодJитися, -иться - raz

vedriti se 
вйправдання, с. - opravda

nje, oslobodenje 
вйправдІати, -аю, -вєш -

opravdati, ispricati; не :вИп
равдати вадfй - ne oprav
dati nade 

вИправдІатися, -аюся, -аєшся 
- opravdati se, isprieati se, 
izgovoriti se 

випрІівдІувати, -ую, -уєш -
pravdati, opravdati, ispriea
vati 

ВІШрuдJуватися, -уюся, -уєш
ся - pravdati se, opravdati 
se, izgovarati se, ispricava
ti se 

вВправІитв, -АІО, -ВІD - ispra
viti, popraviti, korigirati 

ВІШравлІЯтв, -Яю, -.Яєш - is
pravljati, popravljati, kori
girati 

ВІШрас6вІувати, -ую, -уєш -

glaeati, peglati, izglacavati 
вВпрасІувати, -ую, -уєш - iz

glacati, ispeglati 
вИпІрати, -еру, -epem - opra

ti, isprati 



випроб6вІувати 

випроб6вІувати, -ую, -уєш і 
випрОбІуватв, -ую, -уєш -
iskusavati, kusati, isproba
vati, probati 

випрОбуваиия, с. - kusnja, 
proba 

вИпробІувати, -ую, -уєш - is
kusati, isprobati 

внпровІіджІувати, -ую, -уєш 
- ispracati 

вИпровод\ити, -жу, ·ДИШ - is
pratiti 

випромінювання, с. - zrace
nje 

вйпро\сити, -my, -сиm - iz. 
moliti, isprositi 

вйпрост\атися, -аюся, -аєшся 
- ispraviti se 

внпр6ш\уватв, -ую, -уєш 
moljakati 

ввпряr\атв, .аю, -&єш is-
prezati 

вИпря\rrи, -жу, -жеш is-
pregnuti 

вИпуск, -у, м. - izdanje, sve
zak 

випуск\ати, .аю, -&єш - is
pustati, izostavljati; izdava
ti, proizvoditi; emitirati 

випускmЬс., -8, м. - matu
rant, apsolvent 

вИпу\ститв, -щу, -стиш - is
pustiti, izostaviti; izdati, 
proizvesti, emitirati; вйпус
тити з вйду - izgubiti iz 
vida, smetnuti s uma 

вйпхи\ути, -у, -еш - izgurati 
вйр, -у, м. - vir, vrtlog 
вйражеввя, с. - izraiavanje 
вйраз, -у, м. - izrllZavanje, 

izraz 
вйразка, ж. - rana, cir; :ВЙ· 

разка mлУнка - cir па ze
lucu 

вир'3нвй - izrllZajan, jasan, 
razgovijetan, izrazit 

вирах6в\увати, -ую, -уєш -
izraeunavati 

вИрахІуватв, ·YJO, -уєш - iz. 
raCuпati 

вВрв\атв, -у, -еш - istrgnuti, 
trgnuti, iscupati 

вИрв\атися, -уся, -ешся - is
trgnuti se, izviti se, iskociti, 
navreti, izbiti 

вирив\ати, .аю, -аієш - trga
ti, eupati 

вирив\атися, ..аюся, -&єшся -
trgati se, otimati se, izvija
ti se, trzati se, navirati, iz. 
bijati 

вйр\ити, ·RJO, -иеш - iskopa
ti, izrovati 

вИр\іб, -обу, м. - proizvod, 
roba, prerac:!evina 

вирfввjюватв, ·ІОІО, -юєш -
izravnavati, izjednacivati, 
ravnati 

вирfвн\юватвся, -ююся, ·ЮЄІП· 
ся - ravnati se, izravnava
ti se 

вйрівн\яти, ·ЯЮ, •ЯЄШ - iz. 
ravnati, poravnati, izgladiti 

вйрі\зати, -жу, -жеш - izre
zati 

вирЬ\ати, .аю, -&єш - izrezi· 
vati 

вйрізка, ж. - izrezak, isje
cak, odrezak 

вирfз\увати, -ую, -уєш - izre
zivati 

вВрЬьб\втв, ·АІО, ·ИШ - izrez
bariti 

вирfзьбл\ювати, -юю, ·ІОЄШ -
rezbariti 

виріш8льний - odlucan, od· 
lucujuci, sudbonosan; mje
rodavan, presudan 

вИріш\ити, -у, -иш - rijesiti, 
odluciti, prosuditi, razrije
siti; ВJtрІшити позитйвво -
povoljno rijesiti 
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вирfшІувати 

вирfmJувати, -ую, -уєш - rje
Aavati, odlucivati, prosu4i
vati, razrjei!avati 

вИробJвтв, -АІО, -иm - izra
diti, izvesti, izvri!iti, proiz
vesti 

вИробІтJок, -ку, м. - izrada 
вироблJЯти, -Шо, -.Яєm - izra

divati, izvoditi, izvri!avati, 
proizvoditi 

виробийк, -а, м. - proizvo
ctac 

виробвйцтво, с. - proizvod
nja, produkcija, izradivanje 

виробнйчий: - proizvodni, 
produkcioni 

вйродженвя, с. - degenera
cija, izro4avanje 

вир6джІуватися, -уЄТЬСJІ -
degenerirati, izrottavati se 

ІШродиІтися, -п.ся - izroditi 
se 

вйродJок, -ка, м. - izrod, na
kaza 

виростІатв, ..аю, -аєm - iz
rastati 

вйросJти, -ту, -теш - izrasti, 
porasti, odrasti 

вйроJствти, -my, -стиm - uz
gojiti, podici, odnjegovati 

вирощування, с. - uzgajanje, 
gojenje 

вирОщІувати, -ую, -уєm - uz
gajati, gajiti, gojiti, podiza
ti, njegovati 

ІШрубІати, -аю, -аєm - isjeCi 
виручІати, -аю, -аєm - izbav

Ijati, oslobadati, izvlaciti 
ІШручJитв, -у, -иш - izbaviti, 

osloboditi, izvuci 
вирушJати, ..аю, -Іієm - kre

tati, upucivati se 
вІірушJвтв, -у, -вш - krenu

ti, uputiti se, odvesti se 
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вис:ІіджІуватв, -ую, -уєш - is
krcavati, izbacivati; rasadi
vati 

вис:ІіджІуватвся, -уюся, -уєш-
СJІ - iskrcavati se 

· 
вИсаІдити, ·джу, ·АИІП - is

krcati, izbaciti; rasaditi 
вИсаІдитися, -джуся, ·диmся 

- iskrcati se 
:вИсвІтлJвтв, -ю, -вш - osvi

jetliti 
висвітлІюватв, -юю, ·ЮЄШ -

osvjetljivati 
висилІати, ..аю, -Іієm - slati; 

slati u progonstvo 
вйселJвтв, ·Ю, ·ВІП - iseliti 
вйселІвтвся, -юся, -ишся -

iseliti se, odseliti se 
вйселJок, -ку, м. - zaselak 
виселІ.Ятв, -Шо, -.Яєш - iselja· 

vati 
виселІЯтися, -Яюся, -.Яєmся -

iseljavati se, seliti se 
висипІати1, ..аю, -Іієm - isipa

ti, prosipati, izrucivati 
вйсІDІІати", -АІО, -леm - isuti, 

prosuti, sasuti, izruCiti 
висипІатвся1, -ІіЄТЬСJІ - prosi

pati se, osipati se 
вйСІОІІатися', -лється - pro

suti se, osuti se 
висихІатв, ..аю, -Іієm - sui!iti 

se, sahnuti, isШivati se 
вйсівІки, -ок, мн. - mekinje 
вИсlІкти, -ку, -чеш - isjeei, 

ШЬаtі; isklesati 
вйІсlтв, -my, -сиm - visjeti 
вискІікІувати, ·VJO, -уєm - is

kakivati, istrcavati 
вйскочJвтв, -у, ·иm - iskoei

ti, istrcati; :вИскочвти зі 
mкfрв - iskoeiti iz koie 

вйІслати, -шлю, -шлеш - po-
slati, otpremiti; prognati 

вислвзІати, ..аю, -Іієш - klizi
ti, ispadati 



вИ:слизиІутв 

dслизиІутв, -у, -еш - iskliz
nuti, ispasti 

аслІtв, -ову, м. - izraz 
вИ:словІити, ·АІО, -иш - izra

ziti, iskazati, izreci 
віісловІитися, ·АІОСЯ, -ишся 

- izjasniti se, izraziti se, 
doei do rijeci 

ВНСАОвл!JОвати, •ЮЮ, ·ІОЄШ -
izra!avati, iskazivati 

висловлІюватися, -ююся, 

-юєшся - izjaAnjavati se, 
izrafavati se, dolaziti do ri
jeei 

вИ:служІити, -у, -иш - odslu
!iti 

dслр:Іатв, -аю, -аєш - pre
sluAati, sasluAati 

висл"УхІУватв, -ую, -уєш -
preslu§avati, saslu§avati, slu
Aati 

вИсмикнІутв, -у, -еш - istr
gati, iAeupati 

віісмІІяти, -Ію, -Ієш - ismi
jati 

висміІюватв, -юю, -юєш - is
mijavati 

dснажеиий - klonuo, iscrp
ljen 

віі�еиия, с. - iscrpljenje, 
iscrpljenost, klonulost 

вііснажІити, -у, -шп - iscrp
sti 

ввснІіжАввий - iscrpljujuci, 
zamoran 

висиІіжІувати, -ую, -уєш -
iscrpljivati 

віісновІок, -ку, м. - zaklju
Cak; првйтВ до dсновку 
- doei do zakljucka, uvi
djeti; зро&іти віісновок -
izvesti zakljucak, zakljuciti 

вис6квй - visok, stasit 
віІсококвалІфІкований - vi

sokokvalificiran 

вИстvпІвтв 

ввсок6сний рfк - prijestup
na godina 

високошановний - mnogo 
poAtovan 

високоЯкісний - visokokva-
litetan 

висота, ж. - visina 
вис6тний - visinski 
вИ:сохиІути, -у, -еш - usah-

nuti, osuAiti se, isuAiti se 
височина, ж. - uzvisina, vi

soravan 
вііспІатися, -АІОСЯ, -вшся 

ispavati se, naspavati se 
dсповІдІатв, -аю, -аєш - is

vijedati 
вііставІвти, ·АІО, -иш - ista

ci, izloziti; вііставвти ва 
rлУм - izvrei ruglu 

dставка, ж. - izlozba 
виставлJЯти, -ЙІо, -Jієш - iz

lagati, isticati 
вистачІати, -ає - dostajati, 

dotjecati 
віістачJвти, -ить - dostati, 

doteCi 
висNж.Jувати, -ую, -уєш 

vrebati 
вистиrJати1, -ає - hladiti se 
вистиrJати2, -ає - zreti, sa-

ztijevati 
ВіістиrнJути1, -е - ohladiti se 
віістиrнJути', -е - sazreti 
віістоІяти, -ю, -іш - istrajati, 

izddati 
віістрІАJити, -ю, -иш - ispa

liti, opaliti 
вііступ, -у, м. - nastup, istu

panje, uzvisina, izbocina 
виступJати, -аю, -аєш - izla

ziti, istupati, nastupati; go
voriti 

вііступJити, -АІО, -нш - izici, 
istupiti, nastupiti; govoriti 
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висувІІіти 

висувІІіти, -Іію, 4єш і вис6вІ 
Іувати, -ую, -уєш - isticati, 
gurati 

вйсунІути, -у, -еш - istaknu
ti, gurnuti 

вйсушІитв, -у, -иш - isu!iti, 
presu§iti 

висУшІувати, -ую, -уєш -
presu§ivati, su!iti 

висjшJуватиСJІ, -уюся, -уєшся 
- presu§ivati, su§iti se 

вйсякІатиСJІ, -аюся, -аєшСJІ -
oseknuti se, obrisati nos 

вйтвереІ3В'І'И, -.жу, -авш -
otrijezniti 

в�tтвере'3втвСJІ, -.жуСJІ, -ЗИШСJІ 
otrijezniti se 

ваtтвІtр, -ору, м. - stvorenje, 
stvor, tvorevina 

вйтеjкти, -че - isteCi 
вйтІерти, -ру, -реш - obrisa

ti, izbrisati 
вйтJертися, -руСJІ, -решся -

obrisati se 
вйтв', ВЙІО, ВЙЄІD - viti, SVЇ· 

jati, plesti 
вйти2, в'Ю, в'Єш - zavijati, 

urlikati, urlati 
витирІІіти, -Іію, 4єш - brisa

ti, su§iti 
витирІ�tтиСJІ, -11юся, -11єшся -

brisati se, su§iti se 
вйтисн!Ути, -у, -еш - istisnuti 
вйтися, в'ЮСJІ, в'Єшся - viti 

se, krivudati, izvijati 
вйтІвка, ж. - zamisao, na

mjera, §ala, vragolija 
витІкІІіти, -Ііє - istjecati, cu-

riti; proistjecati, proizlaziti 
вйтІкати, -чу, -чеш - satkati 
ВІtrовчений - istantan 
ввт6нчJувати, -ую, -уєш -

tanjiti, istanjivati 
ВІітопІвти, ·АЮ, -иш - otapati 
ввт6плІювати, ·АЮІО, ·АЮЄІП -

otapati 
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вйтопІтати, -чу, -чеш - izga
ziti 

вйтрата, ж. - utro§ak, izda· 
tak, tro§ak; брІіти на � 
вйтрати - snositi tro§kove 

вйrраІтитв, -чу, -тиш - is
tro§iti 

вІітраІтитвся, -чуся, -тишся -
istro§iti se 

ввтрачІІіти, -Іію, 4єш - tro
§iti; ввтрачІіти чІ1с - gu
biti vrijeme, dangubiti 

ввтривІ1Аий - ustrajan, upo
ran, izddljiv 

ввтривІілІІсть, -ості, ж. - iz. 
dl"Zljivost, ustrajnost 

вйтримавий - izdrZljiv, sta· 
lofen, suzdrZaп 

вйrримІати, -аю, -аєш - izdr
Za.ti, istrajati, podnijeti; & 
тримати fспвт - polofiti 
ispit 

вйтрвмка, ж. - izddljivost 
ввтрІІЬІІуватв, -ую, -уєш -

izdrZa.vati, podnositi, drZati 
витрІmкувІітвй - buljook, iz. 

buljen 
ввтрІщІІітися, 4юся, 4єшся 

- buljiti, betiti se 
вйтруІсити, -шу, -свш - is

tresti 
витрУшІувати, -ую, -уєш 

istresati 
вІітяr, -у, м. - izvadak, citat, 

izvod 
ввтяrІІіти, -Іію, -Іієш і ввтЯrJ 

Іувати, -ую, -уєш - isteza
ti, izvlatiti, izbavljati 

вйт•ІвУти і 8*rяфв, -ву, 
-веш - istegnuti, izvua, iz. 
baviti 

ввт.Rryвamur, с. - izvlatenje, 
istezanje 



вйхвалІвти, -ю, -иm - pohva
liti, nahvaliti 

вихвалЯиня, с. - hvalospjev 
вихваАJітв, .iiJo, .Jієш і ВВ• 

хв&лІюватв, -юю, -юєш -
hvaliti 

Uхватка, ж. - ispad 
вПІІд, -оду, м. - izlaz; istu

panje; odlazak 
вихІднВй - polazni, izlazni, 

pcКetni; вихІднВй оУнкт -
polazna totka 

вПоваввІ - odgojen 
виховВния, с. - odgoj , izo

brazba 
ввховаітелІь, -я, м. - odgoji

telj 
ввховаітелька, ж. - odgojite

ljica; guvernanta 
:вПовІати, -аю, -аєш - od

gojiti, uzgojiti, izobraziti 
ввхоВНІШ - odgojni 
ввховІvвати, -ую, -уєm - od

gajati, uzgajati, gajiti, izo
brafavati 

ввхоІдвти, -джу, -двш - iz
laziti; istupati; виходити з 
береrfв - razlijevati se 

dхолоІствти, -щу, -ствш 
isp'razniti 

ввхолощІуватв, -ую, -уєm 
ispra!njavati, prazniti 

:вПоп!ити, ·АЮ, ·ИІП - uhva
titi, potegnuti, trgnuti 

ввхоПАІювати, -юю, -юєm -
hvatati, potezati, trzati 

вПІор', -ору d -ру, м. - vihor 
вПІоv. -ра, м. - pramen 

(kose) 
:вйчав!втв, ·АЮ, -вш - iscije

diti 
вич8вАІювати, -юю, -юєш -

cijediti, iscjectivati 
ІІЙ'Іепур!втв. -ІО, ВІП - ukra

siti, urediti 

ввчепУРІювати, -юю, -юєш -
ukrUavati, urectivati 

вИчерпІатв, -ІІІО, -аєш - isrp
sti, istro§iti 

вйчерпввй - iscrpan, potpun, 
detaljan 

ввч6рпвІість, -остІ, ж. - is
crpnost, potpunost 

вич�рпІуватв, -ую, -уєm 
crpsti, iscrpljivati 

ввчви!Jітв, -iilo, -Яєm - na
tinjati 

вйчвІствтв, -щv, -стиш 
oastiti, protistiti 

ввчищІатв, -Uo, -аєш - tisti
ti, proci§eavati, ra§ti§eavati 

вичfкІуватв, -ую, -уєш - te-
kati, ocekivati, i§rekivati 

вІІІІІІІвІіАьниц, ж. - vezilja 
ВНПDІВІати, -Uo, -аєm - vesti 
вІЬпивка, ж. - vez 
ВІDПВКовІуватв, -ую, -уєш -

svrstavati, postrojavati 
ІQІІІІИІС6вІуватися, -уюся, -уєш

ся - svrstavati se, postro
javati se 

ВЙПDПС.Іуватв, -ую, -уєm -
svrstati, postrojiti 

ВЙПDІКІуватвся, -уюся, -уєш
ся - svrstati se, postrojiti 
se 

вВшиІтв, -ю, -єш - izvesti, 
navesti 

�вий - vi§njev, od vi
§anja 

вВшия, ж. - vi§nja 
вІDuтовхн!Ути, -у, -em iz-

gurati 
в�Ьпукавий - otmjen, elitan, 

fin 
dще - vi§e 
dщербАеввІ - krnj 
ВІіщнй - vi§i; в8'ща освіта 

- vi§e obrazovanje; ВІDца 
СІіАа - vi§a sila; dща 
школа - vi§a §kola 
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:вИяв, -у, м. - izraz, izjava 
:вИявJитв, -АЮ, -mп - otkriti, 

pokazati, ispoljiti, oeitovati, 
objelodaniti, uociti 

ВВJІВАJятв, -.ЯЮ, -Яєш - otkri
vati, pokazivati, ispoljavati, 
ocitovati, objelodanjivati, 
uoeavati 

вІіясвJвти, -ю, -mп - razjas
niti, ra§cistiti, istrafiti 

ВИJІснJ.�іти, -.ЯЮ, -.Яєш і вв
.ЯсвJювати, -юю, -юєш -
razja§njavati, ra§ci§eavati, 
istraZivati 

вІадУк, м. - vijadukt, pod· 
vomjak 

вІбр4цІя, ж. - titraj , treptaj , 
vibracija 

вібруJваіти, -є, - titrati, trep-
tati, vibrirati 

вІвтОрJок, -ка, м. - utorak 
вІвцЯ, ж. - ovca 
від, од ( + G.) - od; від • • •  

до - od . • .  do; вІд сьоr6дв:І. 
- od sada, od danas 

вІдбивJ4ти, 4ю, -4єш - odbi-
jati, vraeati, odraZavati 

відбивJ4тиСJІ, -4ється - odr
zavati se 

відJбІіти, -Іб'Ю, -Іб'Єm - odbi
ti, vratiti, odraziti 

відбврJ4ти, 4ю, -4єш - oda
birati, probirati, oduzimati, 
otimati 

вІдбИтJок, -ка, м. - odraz, 
otisak, trag 

відбJfй, -6ю, -м. - signal za 
odstupanje 

вІдб�р, -6ру, м. - izbor 
вІдбувJ4ти, 4ю, -4єш - izvr.. 

§avati, odlaziti 
вІдбувJ4тиСJІ, -4IOCJI, -4вшСJІ -

doga&ti se, de§avati se, 
oddavati se; izbavljati se, 
osloba.t1ati se 
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відбуд6ва, ж. - obnova, us
postavljanje 

вІдбуд6вувJати, -аю, -аєш -
izgractivati, graditi, obnav
ljati 

вІдбудJув4ти, фо, -уєш - iz. 
graditi, sagraditi, obnoviti 

вІдбуJти, -ду, -деm - izvniti; 
oti�i. otputovati; вІдбУтв 
вІйськ6ву повИинІсть - od
slШiti vojni rok; відбУтв 
Пру - izddati kaznu 

вІдбуJтиСJІ, -дуСJІ, -дєшся -
dogoditi se, odigrati se, odr
zati se, prot�i; izbaviti se, 
osloboditi se 

відв4rа, ж. - hrabrost, od
vamost 

відв4жJитв, -у, -иш - odmje
riti, odvagnuti 

відв4жJиrиСJІ, •уСJІ, ·ИІПСJІ -
odvafiti se, odluciti se, sku
piti hrabrost 

вІдв4жвий - hrabar, odva
Zan 

відв4жJуватиСJІ, -VЮСJІ, -уєшСJІ 
- odlucivati se, skupljati 
hrabrost 

вІдв6деиня, с. - odvod 
відвезJпt, ·f, -Єш - odvesti 
відвернJУтв, -у, -еш - odviti, 

odvmuti, od§arafiti 
відвернJУтаСJІ, -уся, -emCJІ -

okrenuti se, okrenuti lec1a 
відвертJІіти, 4ю, -4єш - od

vijati, odvrtati, od§araflji
vati 

відвертJ4тиСJІ, -4IOCJI, -4єшСJІ 
- okretati se, okretati le& 

відв6ртий - otvoren, izriCit 
відв6рто - otvoreno; відв6р

то к4жучв - otvoreno go
vo�i. dodu§e, zapravo 

відвеJстй, -ду, -д6ш - odves-
ti; вІдвестй 6чІ - zamaza. 
ti осі, zaslijepiti, zavarati; 



вІдвJfд 

вІдвестй дYmv - izjadati 
se 

вІдвІfд, .Оду - odvod 
вІдвідІатв, -аю, -аєш - posje

titi, pohoditi, оЬісі 
вІдвfдинІи, -, мн. - posjet, 

posjeta вІдвІднИй - odvodni 
вІдвідІvвати, -ую, -vєш - po

sjeeivati, polaziti; вІдвfду
ватв шк6лу - polaziti §ko
lu 

вІдвfдувач, -а, м. - polaznik 
вІдвJку - oduvijek, odavno 
в1дв6Ідити, -джу, ·ДИІП - od-

voditi, odvajati 
вІдв6дка, ж. - odvod 
вІдв6ритв, -жу, -зиш - odvo

ziti 
вІдволоІктй, ...у, -ч�m - od

vuci 
вІдв'ирати, -жу, -жеm - od

rije§iti 
вІдrадІатв, -аю, -Вєш - odgo

netnuti, pogoditi, rije§iti 
вtдrадка, ж. - odgonetka, od

govor, rje§enje 
вІдnідІуватв, -ую, -уєm - od

gonetati, pogadati, rje§avati 
вІдrалуженви, с. - ogranak 
вІдrалужІуватв, -ую, -уєm -

granati, razgranjavati 
вІдrалуІзитв, -жу, -зиm - raz-

granati 
вІдrІfн, .Ону, м. - pogon 
вfдrолос, -у, м. - odjek 
вfдrук, -у, м. - odaziv, odjek 
вІдrукнІjтиси, -уси, �си -

javiti se, odazvati se 
вІдrУкІуватвси, -уюси, -уєmси 

- javljati se, odazivati se 
вtддаІв&ти, ..ю, .єш - vraeati, 

davati; zaudarati; вІддава
тв переваЬу - davati pred
nost, pretpostavljati 

вІд'Ємввй 

вІддаІвВтвси, -Юси, -Єшси 
podavati se, odavati se 

�dддІівва - odavno 
вІддВлений - udaljen 
вІддалІйтиси, -Юси, -Юпси 

udaljiti se, izmaci, izmak
nuti 

вІддалІJітиси, -Яюси, -.Яєmся 
- udaljavati se, izmicati 

віддалІь, -І, ж. - udaljenost, 
daljina, razmak вfддавий - odan, privden 

:вJддJати, -Вм, -вей - dati, vra
titi, predati; вІддВти б6rовІ 
дYmv - ispustiti du§u; вІд
дВтв до сУАУ (пІд сУд) -
predati sudu, izvesti pred 
sud; вІддВти на збереження 
- dati u pohranu 

:вJддJатвси, аси, -асйси -
dati se, podati se вfддІл, -у, м. - odjel, odjelje
nje, odsjek 

вJддfленви, с. - odjeljenje, 
sekcija; odvajanje 

:вJддІлІJіти, -Ю, -иm - odvojiti, 
odijeliti, izdvojiti 

:вJддІлІйтиси, -Юси, -иmси -
odvo�iti si:, izdyojiti se 

вІддІлІитв, ·ИJО, -иєm - odva
jati, dijeliti, izdvajati 

вІддІлІЯтвси, -Яюси, -Яєmси -
odvajati se, izdvajati se 

вІддрукJув&ти, фо, -уєm -
od§tampati, tiskati 

:вJддубаJсити, -my, -сиш - iz
lemati, istuci 

:вJддЯчJити, -у, -иm - revan§i
rati se, zahvaliti, uzvratiti, 
vratiti milo za drago 

:вJддЯчІуватв, -ую, -уєm - re
van§irati se, zahvaljivati (se), 
uzvraeati 

ВfдJеиь, -ви, м. - Bet 
вІд'Ємвd - negativan, nije> 

аш 
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вІджИ/ти 

вІджй/ти, ·вУ, -�ш - preZiv
jeti; oZivjeti 

вfдзив, -у, м. - odaziv, opo
ziv 

вІдзначІати, -аю, -аієш - ozna
tivati, obiljezavati; odliko
vati 

вІдзнач/атися, -аіюся, -аієшся 
- isticati se, odlikovati se; 
odramvati se 

вІдзнІічІити, -у, ·ІПП - ozna
ati, obiljeZiti; odlikovati 

відзmіч!втися, -уся, -уmся -
istakzfuti se; odraziti se 

вІд/Ібрати, -беру, -береш -
odabrati, probrati, oduzeti, 
oteti 

відІІrmітв, -женУ, -женеш 
- odjaviti 

вWrр/аваіти, -аЮ, -аЄш - igra
ti, odigravati; вІдІrраваіти 
р6АЬ - igrati ulogu 

вWrрІатв, -аю, -аієш - odig
rati 

відІІзваітися, -зовуся, -зо�шся 
- odazvati se, odjaviti se 

вWй/тИ, -ду, -деш - odmak
nuti se, udaljiti se, otici, ро
сі, krenuti; вІдІйтВ назавж
ди - otici u nepovrat 

вWмкнІУтв, -у, -em - otklju
tati 

вІдІрвІати, -у, .еш - otrgnuti, 
odvojiti, zakinuti 

вІдІІслаіти, •DIAIO, -ІПЛеm -
odaslati, poslati 

вWтнІУти, -у, -em - odsjeei, 
otkinuti 

вІд'іждж/атв, -аю, -аієш - od
laziti, kretati 

вtд'ізд, -у, м. - odlazak 

вtд'іJхати, -ду, -деш - otputo
vati, krenuti, odvesti se, oti
ci 

вІдкаJзаітв, -жу, -жеш - od
govoriti, odvratiti 
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вІдк8з/уватв, -ую, -уєш - od
govarati, odvraeati 

вІдкаіІПЛ/.ятвся, ·JllOCJI, •ЯЄІПСJІ 
- nakaiiljati se 

вІдкидІати, -аю, -аєш - od
bacivati, odbijati, eliminirati 

вІдкJінІути, -у, -еш - odbaci
ti, odbiti, eliminirati 

вІдкІлЯ - odakle, otkud(a) 
відклад/ати, -аю, -аєш - od

gadati, odlagati; taloziti 
вІдкладІатися, -аіюся, -Іієшся 

- odgadati se, odlagati se; 
taloziti se 

вІдкла/сти, -ду, -деш - odgo
diti, odloziti; nataloziti 

вІдкле/ітв, -10, -Пп - odlije
piti 

відклик/ати, -аю, -аєш - opo
zivati, pozivati 

вІдкАИІкати, -чу, -чеш - opo
zvati, pozvati 

вІдк6АИ - otkada; вІдк6АИ 
свfту-с6нця - otkad je svi
jeta і vijeka 

вІдкоJтИтися, �я, -тишся -
otkotrljati se 

вІдкривІати, -аю, -аієш - otva
rati, otkrivati 

вІдкрн/ти, -10, -єш - otvoriti, 
otkriti, пасі; вІдкрИтв таєм
нИцю - otkriti tajnu 

вІдкрИтий - otvoren, odreiiit, 
javan 

відкритт.Я, с. - otkrice 
вІдкуІсИтв, ·шУ, -СІПП - od

gristi 
вІдкУш/уватИ, -ую, -уєш - od

grizati 
вІдt\8мІатв, -аю, -аієш - odlo

miti, otkinuti 
вІдлаім/уватв, -ую, -уєш - od

lamati, otkidati 
вІдАИв/ати, -аю, -аієш - raz

lijevati 



вІдАИrа 

вІдАИrа, ж. - jugovina, od
mrzavanje, otapanje 

вІдлИІти, -ю, -єш - razliti 
вІдліпІйти, ·АІО, -иm - odlije

piti 
вІдлоrа, ж. - kukuljica, ka

puljaca 
вІдломІИти, -лЮ, -иm - odlo

miti, otkinuti 
вІдломлІювати, -юю, -юєm -

odlamati, otkidati 
вІдлУплІювати, -юю, -юєm і 
вІдлупІІіти, -лЮ, -иm - izlu

pati, izlemati 
вІдлЮдиий - pust, nenapu

cen, nenastanjen 
вІдмикІати, -аю, .Вєш - ot

kljucavati 
відміна, ж. - razlika, promje

na; (gram.) sklanjanje, de
klinacija 

вІдмfиний: - razlicit; odliean, 
izvrstan 

відмінно - razlicito; odlicno, 
izvrsno 

вІдмівІок, -ка, м. (gram.) 
padez 

вІдмінювання, с. (gram.) 
sklanjanje, deklinacija; spre
zanje, konjugacija 

вІдмівІювати, -юю, -юєm -
(gram.) mijenjati, sklanjati, 
deklinirati; sprezati, konju
girati 

відмова, ж. - otkaz, odbija
nje 

вІдмовІити, -АІО, -иш - odbi
ti, otkazati, odjaviti, uskra
titi 

вІдмовІитися, -АІОСJІ, -ишся -
odreci se, odustati, odbiti, 
okaniti se 

вІдмовлІЯти, -JiJo, -.Яєш - ot
kazivati, odbijati, odjavlji
vati, uskracivati 

4 Menac - Koval: Rjecnik 

вІдокр6мІити 

вІдмовлJЯтися, -Яюся, -.Яєшся 
- odricati se, odustajati, 
odbijati 

вІдмолоІдИти, -джу, -диш -
pomladiti 

вІдмолоІдИтися, -джуся, -диш

ся - pomladiti se 
вІдмотІати, -аю, -аєш - od

motati 
вІдмотІувати, -ую, -уєш - od-

motavati 
вІдвефИ, -у, ..em - odnijeti 
вІднИнІ - odsad(a) 
вІднімІати, -аю, -аєш - odbi-

jati, oduzimati, izuzimati, 
otimati, preotimati 

вІдвовІйти, -лЮ, ·ИІП - pono
viti, obnoviti, uspostaviti, re
generirati, renovirati 

вІдвовлення, с. - obnova, 
regeneracija 

вІдвовлІювати, -юю, -юєш -
ponavljati, obnavljati, uspo
stavljati, regenerirati, reno
virati 

вІдв6сииfи, -, ми. - odnosi, 
veze, relacije, opeenje 

вІдвоІсити, -my, -сиm - od
nositi 

вІдв6сний - odnosan, relati· 
van 

вІдвосвІість, -остІ, ж. - rela
tivnost, relativitet 

вІдв6сво - odnosno, relativ
no 

вІдвоmення, с. - odnos, re
lacija 

вІдображІати, -аю, .Вєш 
odr&Zavati, odbijati 

вІдобраІзИти, -жу, ·зііш - od
raziti, odbiti 

вІд6зва, ж. - poziv, proglas, 
apel 

вІдокраtІити, ·АІО, -ІПJІ - odi
jeliti, odvojiti, izdvojiti 
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вІдокра.Іатися 

вІдокремІвтвся, -АІОСЯ, -вшс:я 
- odijeliti se, odvojiti se, 
izdvojiti se 

вІдокр6млено - napose, po
sebno, odvojeno 

вІдокр6млІювати, -юю, -юєш 
- odjeljivati, odvajati, iz. 
dvajati 

вІдокр6млJюватися, -ююся, 
ІОЄШс:я - odjeljivati se, od
vajati se, izdvajati se 

вІд6мий - poznat, glasovit, 
tuven 

вfдомІІсть, -ості, ж. - popis, 
spisak 

відомство, с. - nadle§tvo, re-
sor, ured 

вІдпадІатв, -&є - otpadati 
вtдпаІсти, ·А' - otpasti 
вtдплата, ж. - nadoknada, 

рІаеа 
вІдплаІntтв, -чу, -тиш - uz

vratiti, otplatiti, revan§irati 
se 

вJдплачІувати, -ую, -уєm - uz
vracati, otplaeivati, revan§i
rati se 

вІдnмtв, -у, м. - odljev 
вІдповtдальний - odgovoran 
вІдповtдальвІІсть, -ості, ж. -

odgovornost 
вІдповІдІатв, -аю, -8єш - od

govarati, odvraeati, poduda
rati se, konvenirati; вІдповІ
д&тв на привІт8ння - od
zdravljati, otpozdravljati 

вІдповfдний - nadle!an 
вІдповfдио - odnosno, raz

mjerno, u skladu s 
вfдповІдjь, -І, ж. - odgovor, 

odjava 
вІдповІІстИ, -fм, -Ісй - odgo

voriti, odvratiti, odjaviti 
вІдполІрІуватв, фо, -уєm -

ispolirati 
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вІдрfратв 

вІдпочивІатв, -аю, ..аєm - od
marati se, poeivati 

вІдпоч&Іок, -ку, м. - odmor; 
місце вІдпочИнку - ljeto
vali§te 

вІдпочйІтв, -ну, -кеш - odmo
riti se, potinuti 

вІдпрІівІнтв, ·АІО, ·ИПІ - ot
premiti, poslati 

вІдправлІJіти, -mo, -Яєm - ot
premati, slati 

вІдпраqь6вІуватв, -ую, -уєm 
- izradivati 

вtдпускІати, -аю, -Іієm - ot
pu§tati, oslobadati, pu§tati 

вtдпуІстИтн, -щУ, -ствш - ot
pustiti, osloboditi, pustiti 

вІдпУстка, ж. - dopust, od
sustvo 

вІдпУщення, с. - otpust 
вІдраза, ж. odvratnost, 

ogavost 
вІдрІізливий - odvratan, oga

van, ruZa.n, gadan 
вІдр'3у - odmah 
вІдрах6вІуватв, -ую, -уєш -

odbrojavati; odracunavati, 
odbijati, otpisivati 

вІдрахувІівня, с. - odbitak, 
odbijanje 

вІдрахІув&ти, -Ую, -уєш - od
brojiti, odraeunati, odbiti, 
otpisati 

вІдредаrІувати, -Ую, -� -
redigirati 

вІдрекомеидІув&тв, -"Ую, -уєm 
- predstaviti 

вІдрекомевдІув&твся, ·"Уюся, 
уєшс:я - predstaviti se 

вІдривІатв, -аю, -8єш - otki
dati, odvajati, zakidati 

вІдрfз, -у, м. - odrezak, izre
zak, kupon 

вІдрfІзатв, -жу, -жеш - od
rezatj 



вІдрізнJВтв 

вІдрізнІіітв, -Ю, 4111 - napra· 
viti razliku, razlikovati, od
vojiti, raspoznati 

ВІді)ізн!JітиСJІ, •IOCJJ1 ·ЙІПСJІ -
istaci se, izdvojiti se 

вІдрІзнІЯти, .Jiro, -Яєш - raz. 
Iikovati, praviti razliku, od· 
vajati, raspoznavati 

вІдрізнІЯтиСJІ, .JiroCJI, -ЯєшСJІ 
isticati se, izdvajati se, od
likovati se 

вІдрізІуватв, -ую, -уєш - re
zati, izrezivati 

вІдрЬфітиСJІ, 4юся, -аієшСJІ -
odricati se 

вІдр6, с. - vjedro 
вІдроджеивя, с. - preobra

iaj , preporod, regeneracija 
вІдроджІувати, -ую, -уєш -

preobrahvati, preporac1ati, 
regenerirati 

вJдроІдИти, -джу, ·двш - pre
obraziti, preporoditi, rege
nerirati 

вІдрубІати, .аю, ..Вєш - od
sjeei, odrezati, izrezati 

вІдрfбІуватв, -ую, -уєш - od
sijecati, izrezivati 

вІдряІдііти, -джу, ·диm - od
rediti, delegirati, poslati (na 
slu!beni put) 

вІдряджІати, .аю, ..Вєm - od
redivati, delegirati, slati (na 
slu!beni put) 

вІдрЯдження, с. - slu!beno 
putovanje, slu!beni put 

вІдс:аіпІуватвСJІ, -уюся, ·УЄІПСJІ 
- dahtati 

вІдсахнІУтвся, ·УСJІ, .еmся 
ustuknuti 

вІдсвятІкув&тв, фо, -уєш 
proslaviti 

вfдсв - odavle 
вІдсилІатв, .аю, -аєш - slati, 

oda§iljati 

4• 

вfдсІч, -1, ж. - otpor; №.тв 
відсіч - pruZiti otpor 

в1дскак1vвати, -ую, ·vєm -
odskakivati 

вІдскочІвти, -у, -вm - odsko
citi 

вІдслужІйти, -у, ·ІDП - od
slu!iti 

вtдсмmснІути, -у, -em - trg
nuti 

вІдс6тjок, -ка, м. - kamata 
вІдстаІuати, ..Ю, -Єш - zao

stajati, zastajkivati 
вІдстІівка, ж. - ostavka 
вІдсталий - zaostao, naza· 

dan 
вІдстІілJість, -ості, ж. - zaos

talost 
відстанІь, ·І, ж. - udaljenost, 

razmak 
вІдстІіІm, -ну, -неm - zaosta

ti, zastati 
вІдсторонІйтися, ·ІОСЯ, -иmся 

- zastraniti 
вІдсторовІЯтися, .JiroCJI, -Яєш

ся - zastranjivati 
вІдстОІювати, -юю, ·ЮЄІП -

braniti, §tititi 
вІдст6Іяти, -ю, ·im - obraniti, 

za§tititi 
відступ, -у, м. - uzmak, od

stupanje, povlacenje 
вІдступІати, .аю, ..Вєш - od

stupati, uzmicati, povlaciti 
se, ustupati 

вІдступІйти, -АЮ, ·иm - od
stupiti, uzmaknuti, povuCi 
se, ustupiti 

вІдстУпввк, -а, м. - otpad· 
nik, odmetnik 

вІдсувІатв, .аю, ..аєш - iz. 
micati, odmicati, micati, od
lagati 

вІдсУвІути, -у, -em - izmak· 
nuti, odmaknuti, maknuti, 
odlo!iti 
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вІдсУтній - odsutan, udaljen 
вІдсУтнІість, -ості, ж. - od

sutnost, odsustvo, izostanak, 
nedostatak, nesta§ica 

вІдтІінІуrи, -у, -еш - odmrz-
nuti, otopiti 

вІдтворІйти, -Ю, -вш - repro
ducirati 

вІдтвор\юватв, -юю, -юєm -
reproducirati 

відтИн\ок, -ка, м. - odrezak 
вІдтиск\атв, -аю, -аієш - istis

kivati 
вІдтйсв\уrи, -у, -em - istis-

nuti 
вІдтіАЯ - odatle, otuda 
вІдтін\ок, -ку, м. - nijansa 
вІдтодf - od tada 
вІдточ\йти, -у, ·ВІП - izo§triti, 

nao§triti 
вІдт6ч\уватв, -ую, -уєш - iz

o§travati, o§triti 
вІдтул\йти, -ю, -иm - otvoriti 
вІдтул\Яти, -.Я.О, -Яєш - otva

rati 
відтяr\атв, -аю, -аієш і вІд· 

т.Rr\уватв, -ую, -уєш - od
vlaciti, povlaciti, odugovla
citi, otezati, zatezati 

вІдтяr\вУтв і відтяr\тй, ·нУ, 
-неm - odvuci, otegnuti, 
povuci 

відхил\Ити, -Ю, ·ИПІ - otklo
niti, udaljiti, poreci, pritvo
riti 

вІдхил\Итися, -Юся, -иmся -
skrenuti, udaljiti se 

вІдхил\Яти, -.Я.О, -Яєш - ot
klanj ati, udaljavati, poricati, 
pritv�rati • • 

вІдхил\.ятися, -яюся, -яєшся 
- skretati, udaljavati se 

вІдх\fд, .Оду, м. - odlazak, 
polazak, kretanje 

вІдход\и, -Ів, ми. - otpaci 
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вІдmлІФІув&тв 

вІдхо\дити, -джу, -диш - od
Iaziti, polaziti, kretati 

вІдцентр6вий - centrifugalan 
вІдці\дйти, -джу, ·диm - oci

jediti 
вІдцур\атися, -аіюся, -аєшся -

ostaviti, napustiti 
вfдча\й, -ю, м. - oeaj 
відчеп\Ити, -Л.О, -иm - otka

civati, iskopeati 
вІдчин\йти, -Ю, -иm - otvo

riti 
відчин\Ятв, .Jiio, -Яєш - otva

rati 
вІдчйсл\ити, -ю, -иm - otpi

sati, ispisati, iskljuciti 
вІдчисл\Яти, -Яю, -Яєш - ot

pisivati, ispisivati, iskljuci
vati 

вІдчfпл\ювати, -юю, -юєш -
otkacivati, iskopcavati 

вІдчув\ати, -аю, -аієш - osje
eati; відчувати наперед -
predosjeeati 

вІдчУжен\ість, -ості і вІдчУ· 
ження, с. - otudenost, otu
denje 

вІдчуж\Ити, -у, -иm - otuditi 
вІдчУж\уватв, -ую, -уєш -

otudivati 
вІдчf\тв, •Ю, ЄІD 

вІдчУтв спраrу 
ti, osjetiti zed 

osjetiti; 
ozednje-

вІдчУтиий - osjetan, opipljiv 
вІдчуттЯ, с. - osjeeaj , osje

canje 
вІдmкодовІуватв, -ую, -уєш 

- nadoknadivati, naknadi
vati 

вІдmкодуваіния, с. - od§teta, 
naknada 

вІдmкод\уваітв, фо, -Уєш 
nadoknaditi, naknaditi 

вІдmліф\уваіти, -ую, -уєш 
izgladiti, izbrusiti 



вІдmмаrJатв 

вІдmмаrJатв, -аю, -Іієш - i!li
bati, izbieevati 

вІдштовхиtути, -у, -4ш - od
gurnuti, odbaciti 

вІдmт6вхJуватв, -ую, -уєш -
gurati, odbacivati 

вІдmукJати, -аю, -Іієш - pro
naci 

вІдшУкJувати, -ую, -уєш 
trafiti, pronalaziti 

відьма, ж. - vje!ltica 
віжка, ж. - uzda 
вfз, :вОза, м. - kola, taljige 
віза, ж. - viza 
вІзавf - vis-a-vis, preko puta, 

nasuprot 
вІзер"УнJок, -ку, м. - §ara; 

покрИти вІзерУнками - i!la
rati 

вІзнfк, -а, м. - vozac 
вЬІуватв, -Ую, -уєш vizi-

rati 
вІйюі, ж. - rat 
військо, с. - vojska 
військовий - vojni, vojnicki, 

ratni; військовий обОв'язок 
- vojna obaveza; реrуАІО
вІіти військовий обОв'язок 
- regulirati vojnu obavezu 

військовозобов'sізанJий, -oro, 
м. - vojni obveznik 

військовополон�Jий, -oro, м. 
- ratni zarobljenik 

військовослужбОвJець, -ця, м. 
- vojno Іісе 

вік, -у, м. - vijek. dob 
вікно, с. - prozor 
вІковйй - vjekovni; dobni; 

starosni 
віл, вола, м. - vo(l) 
вілла, ж. - vila 
вfльний - slobodan 
Вfльшос, -а, м. - Vilnus 
вів, вона, вов6 - on, ona, 

ono 

вісник 

вІнеrрет, -у, м. - vinegret 
(salata), mje§avina 

вІнJЩь, -ipi, м. - vijenac 
вfник, -а, м. - metla, metlica 
вінJок, -ка, м. - vijenac. 
вінчальний - vjencani 
:вінчІіння, с. - vjencanje 
вінчІатися, -Ііюся, -аєшся 

vjencati se; ovjencati se 
вІнmJуватв, ·Ую, -уєш 

(zast.) cestitati 
віра, ж. - vjera, povjerenje, 

pouzdanje 
вІрІіж, -у, м. - zaokret, viraf 
вірJвти, -ю, ·ВПІ - vjerovati 
вІрменйн, -а, м. - Aпnenac 
вІрм'9Іський aпnenski; 

Вірм'9Іська РСР - Aпnen
ska SSR 

вірний - vjeran 
вірнJІсть, -ості, ж. - vjernost; 

tocnost 
вірно - tocno, vjerno 
вІровІдстУпвик, -а, м. - vje

rolomnik, otpadnik, odmet
nik 

віроломний - vjeroloman 
віруючий - koji vjeruje, vjer

nik 
вірш, -а, м. - stih 
вІрmJувІіти, -ую, -уєш - pi

sati stihove 
вісім, восьмИ:, вісьмох 

osam 
вісімдес.Ят, -И, -ьОх - osam-

deset 
вісімка, ж. - osmica 
вІсімшідцятий - osamnaesti 
вісlмнІідцятJь, -в, -ьох 

osamnaest 
вісімсОт, восьмисОт - osam 

stotina 
віск, :вОску, м. - vosak 
вІслЮк, м. - magarac, osao 
вісник, -а, м. - glasnik, vjes-

nik 
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віспа 

віспа, ж. - boginje 
вістка, ж. - vijest 
вfсь, 6сІ, ж. - os, osovina 
вІтІільвий - pozdravan; ві· 

тІільввй АЙСТ - cestitka 
вІтІіиия, с. - pozdrav 
вІтJІіти, -ІіІо, -Іієш - pozdrav

ljati 
вІтJІітися, -ІіІося, -Іієшся -

pozdravljati se 
вfтJер, -ру, м. - vjetar 
вІтрЩJь, -Я, м. - povjetarac 
вІтрйна, ж. - izlog 
вІтроr6н, -а, м. - vjetrogonja 
вІтрЯк, -Іі, м. і вІтр.яJОій МАЙН 

- vjetrenjaea 
вІтчИзна, ж. - domovina, 

otadZbina 
вІТ'Dізняний - domovinski, 

otadZbinski 
вІтчйм, -а, м. - pooeim, oCuh 
віце-президент potpred

sjednik 
вfч-нІі-вІч - u cetiri oka, li-

cem u Іісе 
вfче, с. - vijeee 
вічний - vjecni, vjekovni 
вfчнJІсть, -остІ., ж. - vjeC-

nost 
вfшамса, ж. - vje§alica 
вfшJати, -аю, -аєш - vje§ati 
вfя, ж. - trepavica 
віяло, с. - lepeza 
вfJяти, -є - puhati 

в'ідлнвий - zajedljiv, pakos
tan 

в'іжджJІіти, -ІіІо, -Іієш - ula
ziti (ne pje§ice) 

в'ізд, -у, м. - ulaz 

віJстися, -мся, -с:Ися - oko
miti se 

віJ:хати, -ду, -деm - uci (ne 
pje§ice) 

вкаJ3'ти, -жу, -жеm - poka
zati, ukazati 
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влІісвJІсть 

вказівка, ж. - uputa, direk· 
tiva, instrukcija, indicija 

вказІвІШй пІілець - kaZiprst 
вюізJувати, -ую, -уєш - po

kazivati, ukazivati 
вКАІід, -у, м. - ulog, prilog, 

doprinos 
:вкладJІіти, -ІіІо, -Іієm - ula

gati 
вклІіJсти, -ду, -дао - uloZiti, 

staviti 
вклІідник, -а, м. - ulagac 
вклонJйтвся, -Юс:я, -иmся -

pokloniti se 
вклонJЯтнся, -Яюся, -Яєвся -

klanjati se 
включJІіти, -ІіІо, -Іієm - uklju

civati, ukopcavati, paliti 
включJИти, -у, -иm - uklju

citi, ukopeati, upaliti 
вкоренJИтися, -Юся, -Шпся -

ukorijeniti se, uhvatiti kori
jen 

вкорfнJюватися, -ююся, ·ІОЄІП· 
ся - ukorjenjivati se, hva
tati korijen 

вкор6чJувати, -ую, -уєш 
kratiti, skracivati 

вклЮчно - ukljucivo 
вкрІідАввий - laskav 
вкрнвJІіти, -ІіІо, -Іієш - pokri-

vati 
вкрВти, -ю, -єш - pokriti 
вк'УпІ - zajedno, skupa 
вкуJсВти, -my, -свm - ujesti, 

ugristi 
влада, ж. - vlast 
вл8дний - zajednicki 
влІіJзити, -жу, -звm і влізJІіти, 

-Іію, -Іієш - penjati se; pro
dirati, uvlaciti se 

власний - vlastit, sopstven 
влІіснвк, -а, м. - vlasnik, po

sjednik 
вл8снJІсть, -остІ., ж. - posjed, 

vlasni§tvo, svojina; зем'4ь-



власнорУчио 

на влВснІсть - zemlji!ini 
posjed 

власнорУчво - vlastoruёno, 
svojom rukom 

властИвий - svojstven 
влаштОвІувати, -ую, -уєm -

priredivati, ude§avati, na
mje§tati, aran.Zirati 

влаштуDІівня, с. - priredba 
влаmтІу:в&ти, фо, -уєm - pri

rediti, udesiti, namjestiti, 
aran.Zirati 

влеІтfти, -чУ, -тіЬ:п - uletjeti, 
banuti, upasti 

вливІати, -аю, -&єm - ulije
vati 

ВАИВІатися, -аєп.ся - ulije-
vati se, utjecati 

влйти, уллІЮ, .em - uliti 
влйтися, уллеться - uliti se 
влІзати v. влазити 

влfзІти, -у, -em - popeti se; 
uvuci se, ugurati se 

влітІати, -аю, -аєm - ulijetati 
влітку - ljeti 
влучІати, -аю, -аєm - upada

ti, zatjecati se 
вл\rчІити, -у, -иш - upasti, 

zateci se 
вм�рти, умр!У, .em - umri

jeti 
вмнкІати, -аю, -аєm - uklju

ёivati, ukopёavati 
вмирІати, -аю, -&єm - umi

rati, izdisati 
вмйть - zacas, za tren oka 
вмfлий vje§t, spretan, 

umje§an 
вміІти, -ю, -єm - umjeti 
вміст, -у, м. - saddina, sadr

t.aj 
вмІІстйти, .щу., -стиш 

smjestiti, primiti 
вмІщІати, -аю, -Іієm і вмfщІу

вати, -ую, -уєш - smje§ta
ti, primati, sadrZavati 

в6дІеиь 

вмотив6вавий - motiviran 
вмочІати, -аю, -Іієm і вм6чІу

вати, -ую, -уєm - umakati, 
zagnjurivati, potapati 

вмочІйти, -у, -mп - umoёiti, 
zagnjuriti, potopiti 

внаслідок ( + G.) - uslijed 
вн�Іок, -ку, м. - ёlanarina, 

doprinos, prinos, ulog 
внефu, -у, .em - unijeti 
вниз - dolje, nadolje 
ВШІЗУ - dolje 
внічиЮ - (sport.) neodluёno, 

nerije§eno 
виоІсвтв, -шу, -сшп - unosi

ti; ви6свтв в ІОШrв -
knjiZiti 

вночf - noeu; сьоrодвІ вво-
чf - nocas 

виУк, -а, м. - unuk _ 
виУтРЬпнІй - unutra§nji 
виУтРІmиІІсть, -ості, ж. 

unutra§njost 
в6виа, ж. - vuna, runo 
в6виЯний - vunen 
в6вк, -а, м. - vuk; про в6вка 

пом6вка, а в6вк у хату -
mi о vuku, а vuk па vrata 

вовтУІзВТІІся, -жуся, -зиmся 
- kuburiti, muciti se 

в6вчий - vucji 
в6rкий - vlat.an 
в6rкІІсть, -ості, ж. - vlaga 
воm�ІDІИЙ - ognjen, vatren, 

plamen, jarki 
воmетрввкйй - vatrostalan 
в6mище, с. - ognji§te 
воrІ6нь, -нЮ, м. - vatra, 

oganj 
вода, ж. - voda; вода для 

питт.Я - pitka voda 
в6дІень, -ню, -м. - vodik, hid

rogc::n 
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воІдйти, -джу, -диш - voditi; 
ВОДЙТИ за В6са - vuci za 
nos 

воІдИтися, -джуся, -двшся -
druZiti se 

водний - voden; вОдве пОло 
- vaterpolo 

водо4'3, -а, м. - ronilac 
водолЬс:увВввя, с. - hidrote

rapija 
водонепроІІІЬсвий - nepro

mociv 
водопВд, -у, м. - vodopad, 

slap 
водопостачаіння, с. - snabdi

jevanje vodom 
водопровІід, -Оду, м. - vodo

vod 
водопровfдиик, -а, м. - vo-

doinstalater 
вОдорІlсть, -ості, ж. - alga 
водосшід, -у, м. - vodopad 
водянйй - voden, vodeni; 

водянйй млШІ - vodenica, 
mlin; водянЯ оара - vode
na para 

воєвода, м. - vojvoda 
воЄнний - vojni, ratni 
вожІік, -8, м. - voc:Ja, kolo-

voda 
вожатІнй, -oro, м. - rukovo

dilac pionirskog odreda; vo
zac tramvaja 

вОждІь, -Я, м. - voda, pogla
vica 

воІ:Штн, -жу, -3ІІІП - voziti 
воІ:Штнся, -жуся, -зншся -

voziti se, vrpoljiti se, gnja
viti se 

вОін, -а, м. - vojnik, borac, 
ratnik 

войоввйчнй - ratoboran, bo
jovan 

волейбОл, -а, :м. - odbojka 
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вор6.жвй 

волелЮбний - slobodoljubiv 
воАіЬпса, ж. - gajde 
волоrа, ж. - vlaga 
волоrнй - vll!Zan 
володар, -Я, м. - vladar, gos

podar, vlasnik 
володарювання, с. - vlada

vina, vladanje 
володарjюаати, -.Ою, -Юєm -

vladati 
володfння, с. - vladanje, 

posjedovanje 
володіІти, -ю, єm - vladati, 

posjedovati, imati, raspola
gati 

волокно, с. - vlakno 
волосйна, ж. - dlaka, vlas 
волоснйй - kotarski, sreski 
волОс:ся, с. - kosa, vlasi 
в6лостІь, -1, ж. - kotar, srez 
волохатий - dlakav 
волоцЮrа, м. - skitnica, pro-

bisvijet, vucibatina 
волочІИтн, -\r, -иш - wci 
волочІИтнся, -уся, -ишся -

vuci se, teturati 
волошка, ж. - razlicak 
в6ля, ж. - volja; sloboda; 

міІмо воАІ - preko volje; 
прОти вОлІ - protiv volje; 
дати вОлю - dati slobodne 
ruke 

вольОвий - odlucan, jake 
volje 

вОльт, -а, м. - volt 
воркоІтати, -чУ, -чеш і вор

коІтfти, ·чУ, -тйш - gukati 
в6роr, -а, м. - neprijatelj, 

protivnik, du§manin; зап4!к
лнй вcSpor - zakleti nepri
jatelj 

вороrІув4ти, фо, -уєm - ne
prijateljevati, biti u nepri
jateljstvu 

вор6жнй neprijateljski, 
du§manski, zlonamjeran 



воро.жJйти 

ворожІйти, -у, -иш - gatati 
ворожнеча, ж. - neprijatelj-

stvo; nesloga 
в6рон, -а, м. - gavran 
вор6на, ж. - vrana 
ворІ6та, -fт, мн. - vrata, ka

pija 
воротар, -Ji, м. - (sport.) vra

tar, golman 
ворухнІVти, -у, .em - maknu

ti, pokrenuti 
ворухн!Утися, -Уся, .еmся -

maknuti se, pokrenuti se 
ворупфh'нся, -уся, -иmся -

micati se, gibati se, kretati 
se 

восенй - u jesen 
воско:вйй - vo§tan 
воскресІати, -аю, -аєm - us-

krsavati, ozivljavati, dizati 
se od mrtvih 

воскреІсИтн, -шУ, -сіШІ - us
krisiti, oZiviti (koga) 

воскр6снІути, -у, -еш - uskrs
nuti, oZivjeti, dici se od 
mrtvih 

воскрешІати, -аю, аєm - us
krsavati, oZivljavati (koga) 

востаннє - posljednji put 
в6сьмеро, вІсьм6х - osmoro, 

osmorica 
в6сьмий - osmi 
восьмис6тий osamstoti 
в6ша, ж. - u§ 
воІювати, -Юю, -Юєш - rato

vati, vojevati, voditi rat 
впадІати, -аю, -аієm - upada

ti, utjecati; впадати у від
чай - oQijavati, padati u 
oQij 

вшіJсти, -ду, -деm - upasti, 
pasti 

впевнений - uvjeren 
вперед - naprijed 
вп6ртий - uporan, tvrdoglav, 

jogunast 

вправлJЯтва 

впертися, упрІvся, .еmся -
uprijeti se, uzjoguniti se, 
ostati па svome 

вперто - upomo, tvrdoglavo 
вперше - (ро) prvi put 
впиратися, -аюся, -аєmся -

opirati se, joguniti se 
впІзнІаваітн, -аЮ, -аЄш - pre

poznavati 
впізнІати, -аю, -аієш - prepoz

nati 
впІймІатн, -аю, -аієш - uhva

titi, uloviti 
ВПАИв, -у, м. - utjecaj , upliv. 

djelovanje 
впливІати1, -аю, -аієm - utje

cati, djelovati, vr§iti utjecaj, 
vr§iti pritisak 

впливІати', -аю, -аієш - uplov
ljavati 

вплив6внй - utjecajan, upli
van 

вплиІвтй і вплиІстн, -ву, -вЄш 
- uploviti 

ВПАИнJути, -у, -em - utjecati, 
vr§iti utjecaj 

вплУтІvватися, -уюся, -уєmСJІ 
- mije§ati se 

впод6бІати, -аю, -аєm - iza
brati, zavoljeti 

вп6рІатися, -аюся, -аєшся -
svladati, izici па kraj 

вп6рскування, с. - ubrizga
vanje 

вп6рскІуватн, -ую, -уєш -
ubrizgavati 

вп6рснІути, -у, -еш - ubriz
gati 

впорядк6вІуватн, -ую, -уєш -
srec1ivati 

впорядкування, с. - sredenje 
впорядкІуватн, -Ую, -уєm 

srediti 
вправа, ж. - vjezba 
вправлІJітнся, -Jіюся, -JієшСJІ 

- svladavati 
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впрІіввий 

вправний - vjest, spretan 
впрЩл - blizu, neposredno 
впров8джІувати, -ую, -уєm -

usadivati, uvoditi, provoditi 
впровВІдити, -джу, -ДІDІІ -

usaditi, uvesti, provesti 
впус1фіти, -аю, -аєm - pus

tati (unutra), primati 
впvІстйти, -щу, -стиm - pus

titi (unutra), primiti 
вражІати, -Вю, -Іієm - pora

zavati, pobjedivati; zapre
pascivati, frapirati; snalaziti 

вражІатися, -Вюся, -аєmся -
zaprepasCivati se, cuditi se 

врІіження, с. - utisak, do
jam; спрІівитв сІіАьие вра
ження - napraviti jak do
jam 

враз - ujedanput, odjednom 
враІзИти, -жу, -зііш - pora

ziti, pobijediti; preneraziti, 
zaprepastiti, zabezeknuti; 
frapirati; snaci 

враІзИтися, -жуся, -зіішся -
preneraziti se, zapanjiti se, 
zaprepastiti se 

вразЛІівий - osjetljiv, upe-
catljiv 

врІінІппdй - jutrosnji 
врІінці - ujutro 
враховІувати, -ую, -уєm 

uvaZavati, uzimati u obzir 
врахІувати, -Ую, -уєm - uva

ziti, uzeti u obzir 
вреппі - napokon 
вривІатися, -Вюся, -Іієmся 

upadati 
врівновІіжений - uravnote

zen, hladnokrvan, miran 
врівновІіженІІсть, -ості, ж. -

uravnotezenost, hladnokrv
nost, mirnoca 

вріІзатися, -жуся, -жеmся -
porezati se; udariti se, lu
piti; urezati se u pameenje 
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врізІуватися, -уюся, -уєmСJІІ і 
врізІатися, -Вюся, -Іієmся -
urezivati se u pamcenje 

вр6да, ж. - ljepota, krasota 
вроІдИти, -джу, -ДІDІІ - rodi

ti, uroditi 
вродлйвий - lijep 
врожІіІй, -ю. м. - zetva, Ije

tina; врожІійний рік - ro
dna godina 

врОзбрІд - rastrkano, na sve 
strane, kojekuda 

врОзрІз - usprkos, suprotno, 
u suprotnosti 

вростІати, -аю, -Іієm - uras-
tati 

вросІтИ, -тУ, -теm - urasti 
врукопаш - prsa о prsa 
вручІати, -аю, ..аєm - uruci-

vati, predavati 
вр\ічеІПІЯ, с. - predaja, uru

cenje 
врvчІИти, -у, -иm - uruciti, 

predati 
вряrОвІувати, -ую, -уєm -

spasavati, izbavljati 
врятовІуватися, -уюся, -уєmся 

- spasavati se, izbavljati se 
врятІувати, фо, -уєm - spa

siti, izbaviti; врятувати тіль
ки життЯ - spasiti goli fi
vot 

врJІІТІуватися, -уюся, -уєmся 
- spasiti se, izbaviti se 

всаІдИти, -джу, -ДІDІІ - zari
nuti, gurnuti 

все - sve; все ripme і ripme 
- sve gore і gore; все рів
но - svejedno 

всебічний - svestran 
вселення, с. useljenje 
всел\Ити, -Ю, -иm - useliti 
всел\Итися, -Юся, -иmся -

useliti (se) 



вселJЯти, 

вселІЯти, -Яю, -.Яєm - uselja
vati 

вселJЯтися, -.Rюся, -.Яєmся -
useljavati (se) 

всемоrуrвІй svemoguci, 
svemoean 

всенародний - svenarodni, 
opeenarodni 

всеос.Rжний - sveobuhvatan 
всередині - unutra, u sredi

ni 
всередину - unutra, u sredi

nu 
всесвіт, -у, м. - svemir, svi

jet 
всесвfтнІй - svemirski, svjet

ski 
всесоЮзввй svesavezni, 

drZavni 
все-таки - ipak 
всf - svi; всf ДО одноrо -

svi od reda, svi do jedno
ga; вd пІдр.Rд - svi redom 

всіл.Rкий - svakojaki 
всюікJувати, -ую, -уєm - us-

kakivati 
вскочІитв, -у, -шп - uskociti 
всліпУ - naslijepo 
всмокІтати, -чу, -чеш - usi-

sati, upiti 
всмоктJувати, -ую, -уєm -

usisavati, upijati 
встаJвати, -Ю, -Єm - ustajati, 

dizati se 
вста&Jитв, ·АІО, -mп - umet

nuti, staviti 
вставка, ж. - umetak 
вставлJЯти, -Jію, -.Яєm - ume

tati, stavljati 
встаJти, -ну, -веш - ustati, 

dignuti se 
встиrJати, -аю, -аєm - uspi

jevati, napredovati, stizati 
встИrнJути, -у, -em - uspjeti, 

uznapredovati, stici 
вступ, -у, м. - ulazak, pristup 

втfmІвтв 

вступJати, -аю, .аєш - stupa
ti, ulaziti 

вступJИти, -лЮ, -иm - stupi
ti, uci; вступИти в силу -

stupiti па snagu 
встушШй - uvodni 
вфJути, -у, -еш - ugurati 
всУпереч ( + D.) - usprkos 
всЮдн - svuda, posvuda, 

svagdje 
всЯкий - svaki, svakakav, 

svakojak; у вс.Rкому вй· 
пауку - u svakom slucaju; 
всЯка вс.Rчина - sva�ta 

втеJктй, ·чУ, -чеш - pobjeCi, 
uteci, izmaknuti, izbjeci 

втерти•, утрJу, -em - obrisati, 
otrti 

втерпГ, утр!У, -еш - utrljati 
втертися, утрJуся, -еmся -

ugurati se 
втеча, ж. - bijeg 
втшс.Jати, -аю, .аєш - uticati, 

zabadati 
втирJати1, -аю, .аєш - brisa

ti, utirati 
втирJапГ, -аю, .аєm - utrlja

vati 
втйснJути, -у, -еш - ugurati 
втікІати, -аю, .аєш - bjefati; 

izmicati 
втікач, .а, м. - bjegunac 
втілеІОІЯ, с. - utjelovljenje, 

olicenje, personifikacija 
втілJвти, -ю, -иm - utjeloviti, 

personificirati 
втілJювати, -юю, -юєm - utje

lovljivati, personificirati 
втfха, ж. - zadovolj stvo, ra

dost 
втіmJати, -аю, .аєm - radova

ti, tjesiti 
втіmІатися, .аюся, .аєmся -

radovati se, tjesiti se 
втfmJвтв, -у, ·ИПІ - obrado

vati, razdragati; utjesiti 
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втfшІвтвся 

втfшІитися, -уся, -вmся -
obradovati se, razdragati 
se; utje§iti se 

втfшливий - radostan; utje
§an 

втfmиий - utje§an, ugodan, 
zabavan 

втОма, ж. - umor, zamor 
втомJfти, ·AJO, ·ИDІ - umoriti, 

izmoriti 
втомJйтися, .АJОся, -вm:ся -

umoriti se, sustati, posus
tati 

вт6млений - umoran 
вт6млІювати, -юю, ·ЮЄІП -

umarati, izmarati, moriti 
вт6млІюватися, ·ЮЮСJІ, -юєmся 

- umarati se, sustajati 
вт6мний - zamoran 
втопІйти, .ЛJО, ·ПИDІ - utopi

ti, potopiti 
втопJйтися, -ЛJОся, -вmся -

utopiti se 
вторrJатися, -aiIOCJI, -аєшся -

upadati, prodirati, provalji
vati 

вт6рmеІПІЯ, с. - upad, inva· 
zija, najezda 

вт6рПІJ\'тиСЯ, •УСЯ, -eDJCЯ -
upasti, prodrijeti, provaliti 

вторІіниий sekundaran 
втрата, ж. - gubitak 
втраJтити, -чу, -тиш - izgu. 

biti; втратити рІввов&rу -
izgubiti ravnotem; втратити 
р6зум - izgubiti razum, 
poludjeti; втратити надfю 
- izgubiti nadu; втратити 
з поля зОру - izgubiti iz 
vida; втратити свідомість 
- izgubiti svijest, onesvi· 
jestiti se; втратити с:Илу -
izgubiti snagu 

втрачJати, .аю, 4єш - gubiti 
втрnв - ро treei put 
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вхІІд 

втрОє - triput, trostruko 
втруІтитися, -чуся, -тиш:ся -

umije§ati se, uplesti se 
втручаіиня, с. - mije§anje, 

intervencija 
втручІатися, -aiIOCJI, -аієшся -

mije§ati se, upletati se, in· 
tervenirati 

втрьОх - utroje 
вт-Jатв, .аю, -аієш - uvla�iti 
втяrІтй, -ву, -веш - uvu�i 
вуаіАJь, ·І, ж. - veo, koprena 
вtІ"JІАь, -ля, м. і вуrfлля, с. 

- ugljen; буРе вyrfAAJI -
smet1i (mrki) ugljen; кам'я· 
н.S вуrfлля - kameni ugljen 

вуrл.SцІь, ..Ю, м. - ugljik 
вvrlop, ·ра, м. - ugor 
вуJднти, -джу, ·ДИІП - pecati, 

lovi ti udicom 
вудка, ж. - udica 
вУжчJатв, -ає - sufavati se 
вУз (вШпвй учбОввй заклад), 

-у, м. - visoka §kola; заr
кінчити вуз - diplomirati 

вузІол, -ла, м. - �vor, uzao; 
rордІів вfзол - gordijski 
�vor 

вузькйй - uzak 
вуАВК, -а, м. ko§nica 
вуАВQЯ, ж. - ulica; вИкннутн 

на вуАНQЮ - baciti па uli
cu 

вуАІС.аія, -а, м. - vulkan 
вульrарвнй - vulgaran 
вундеркінд, -а, м. - rodo od 

djeteta, vunderkind 
вус, -а, м. - brk 
вро, с., ми. вУха и Уши -

uho; дзвенйть (шумйть) У 
вfхах - §umi u u§ima; ва
стаіввтв вуха - na�iti Ші 

ВУJІІІІЙЙ - Шnі; вушн8 раі
ковина - u§na Akoljka 

вхJІд, .Оду, м. - ulaz 



вх6Jдвти 

вх6Jдити, -джу, ·диш - ula· 
ziti 

вхопJйти, -АЮ, ·ВПІ - uhvatiti, 
uloviti 

вхопІИтиСJІ, .AJOCJI, ·RШСJІ -
uhvatiti se 

вчадІІти, -ю, -еш - otrovati 
se plinom 

вчІісно - toroo, ро mjeri, па 
vrijeme 

вчащІати, .аю, ..аєш - resto 
ісі 

вчеиJий, -oro, м. - znanstve
nik, ucenjak 

вчепІИтися, .AJOCJI, ·ВПІСJІ -
zakvaciti se 

вчннJИти, ·ІО, ·ВПІ - izvliiti, 
poeiniti; вчивВти крИвду 
- nanijeti nepravdu; ВЧИ· 
нйти 6пІр - prufiti otpor, 
oduprijeti se; вчшоtтв са
мо..убство - izvr!liti (poei
niti) samoubojstvo, ubiti se 

вч�tвІок, -ку, м. - postupak 
вчннІятв, -Яю, -Jiєm - izvr!la· 

vati 
вчйтелІь, ·я. м. - ucitelj 
вчJйти, -у, ·ІЬп - uciti (koga) 
вчJйтиСJІ, -уся, -ІЬD:СJІ - uciti, 

!lkolovati se, studirati 
вч6ра - jurer; вч6ра ув6че

рі - sinoc 

rІідива 

вчорІЬпнІй - jurera!lnji 
вчотврь6х - u retvoro 
вшав6вJуватв, -ую, -уєm 

iskazivati poCast, eastiti 
вmанІувВтв, -ую, -уєm - is

kazati poeast, poeastiti 
вmтовхвІУrв, -у, -6m - zari. 

nuti 
вщерть - do vrha 
вщух\ати, -Вє - sti!lavati se 
вщУхвvтв, -е - utihnuti, sti· 

!lati se 
в'юнкВй - okretan, snalaf. 

ljiv, krivudav 
в'Ючвий - tegleCi 
в'.язВльвнй - pletaci, za ple

tenje; в'.язВльва сmЩя -
pletaea igla 

в'язанка, ж. - tovar, nara
mak, breme 

в'JJtаатв, -жу, -жеm - veziva
ti; plesti 

в'Jіз\евь, -вя, м. - zato�, 
zatvorenik, suZaпj 

в'язюШ - ljepljiv 
в'.язнйця, ж. - tamnica, zat· 

vor 
в'Ялвй - mlitav, mlohav, la· 

bav, trom, traljav 
в'ял\Ити, -Ю, ·RІП - su!liti па 

zraku 
в'Яв\утв, -у, -em - venuti 

Г, r 

ra' - а?, zar? 
ra2 (rектар) - ha (hektar) 
ГІіаrа, ж. - Haag 
rава, ж. - vrana; ве лоа 

rВв - pazi! , ne zijevaj l 
rВванІь, ·І, ж. - luka 
rВвкІати, -аю, -аєm - lajati 
rВвкІіт, -оту, м. - lajanje, la-

ve! 

nівки\утв, -у, -em - zalajati 

ГВвр, -а, м. - Le Havre 

rад, -а, м. - (zool.) gmizavac; 
(pren.) gad 

rад\Іітв, .аю, -8єш - misliti, 
smatrati, suditi, pogac1ati 

nідвна, ж. - gad 
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rІідка 

rІідка, ж. - misao; він ані 
rаідкв не має - nije ga 
briga 

rадЮка, ж. - zmija 
rіз1, -у, м. - plin, gas 
mзz, -у, м. - gaza 
raзera, ж. - novine, list, dne-

vnik 
rаз6тний - novinski 
nізовий - plinski 
rаз6и, -у, м. - travnjak 
nіІй, -ю, м. - gaj, §umarak 
rайдУк., .а, м. - hajduk 
rІійка, ж. - matica vijka, §a-

rafa 
rІік, -а, м. - kuka; з rІіком 

- і previ§e; туr йомУ й 
nік - tu mu je kraj 

rалІіктика, ж. - galaksija 
rаланте� - galanterij

ski 
rмаитерея, ж. - galanterija; 

prodavaonica galanterijske 
robe 

rалаUrrвий - galantan 
rІілас, -у, м. - buka, galama, 

graja; наробІіти rІіласу -
napraviti veliku buku; зиЯ
ти rІілас - podici buku 

rаласІув&ти, ·Vю, -уєm - bu-
citi; galamiti 

rалерея, ж. - galerija 
rалка, ж. - cavka 
rІілстук, -а, м. - kravata 
rал6п, -у, м. - galop 
rалопІув&m, ·Ую, -уєm - ga-

lopirati 
rалУзка, ж. - granaca 
rІілузІь, ·І, ж. - grana, pod

rucje, oblast 
rалУmка, ж. - knedla, valju

§ak, okruglica 
rалюциmіцІя, ж. - halucina· 

cija 
railia, ж. - cistina 
rальм6, i:. - kocnica, bremza 

62 

rармоиійний 

rальмІув&m, ·Vю, -� - ko
citi, bremzati 

rІім, -у, м. - graja, zamor, 
galama, buka, metez, gиZva 

rІіма, ж. - (muz.) ljestvica, 
skala 

rамавІець, -цЯ, м. - lisnica, 
nov�rka, novcanik; kesa 

rІімІІр, -ору, м. - buka, §um, 
graja, galama, umebes, me
teZ 

rамІувІіm, ·Ую, -уєm - zaus
tavljati, zaddavati, smiri
vati 

� ж. gangrena 
rанебиий - sramotan, pogr

dan, zazoran; rанебнвй 
ст6вп stup stramote 

nінІити, ·Ю, ·ШО - klevetati, 
huliti 

nінІок, -ку, м. - doksat 
rанчfрка, ж. - krpa, krpica, 

dronjak 
rаньбІі, ж. - sramota, pogr

da, ljaga 
rаньбІІіти, -АЮ, ·ІЬп - sramo

titi, brukati, kuditi, blami
rati 

rанІЯти, -Яrо, -Яєm - goniti, 
tjerati 

rарІіж, .а, м. - garaz 
rар;ізд - dobro, u redu, kako 

treba; все rарізд - sve je 
u redu 

rарІ:івтІя, ж. garancija 
rарантІув&m, ·Ую, -уєm - ga

rantirati 
rарбуз, .а, м. - tikva; пtдне

стй (дІіm) rарбузІі - od
biti prosca, dati ko§aru 

rардерОб, -а, м. - garderoba 
rарем, -у, м. - harem 
rаркІівІвти, ·АЮ, -шо - rac-

lati 
rармІіта, ж. 

rармонfйнвй 
top, oruc:!e 

harmonican 



rармоиіст 

rармоиfст, -а, м. - haпnoni· 
ka§ 

rармонІя, ж. - harmonija, 
sklad; harmonika 

rарний � lijep, zgodan, do
bar, fin 

rарнізОн, ·у, м. - garnizon 
rариір, -у, м. - prilog, doda· 

tak (jelu) 
rарвітУІJ, -а, м. - garnitura, 

servis 
rарніmІати, -аю, -аєm - po-

ljep§avati se 
rарт, -у, м. - prekaljenost 
rартІувати, ·Ую, -уєm - kaliti 
rарчІати, -у, ·Иш - rikati, re-

zati, gundati 
rарJічвй - vruc; strastan; 

plah, naprasit; rарЯче р.)Ке
рело - toplice; піймати 
на rарЯчому - uhvatiti na 
djelu 

rарячІИтися, ·Уся, -Иmся 
uzrujavati se, zestiti se 

rар.sічка, ж. - groznica 
rарячковий - groznieav 
rac, -у, м. - petrolej 
rаІсйти, ·шУ, -сиm - gasiti 
rасло, с. - geslo, lozinka, sig· 

nal 
rаснІути, -у, -еш - gasiti se, 

gasnuti 
rастролІювати, -Юю, -Юєш -

gostovati 
rастроном, -а, м. - gurman, 

sladoku.;ac; trgovina pre
hrambenih artikala 

rастрономічний gastro-
nomski 

rатУнІок, -ку, м. - vrsta; пер. 
moro rатУнку - prvorazre
dan, prve klase, prvoklasan 

rачок, .ка, м. - kuka, kuki· 
са, kvaka, kvacica 

rаІятнся, -юся, -їшся - odu
govlaciti, tratiti vrijeme 

rероічний 

rвалтІвнйк, .а, м. - nasilnik 
rвалтІув&ти, ·Ую, -уєш - pri· 

siljavati, vПiti nasilje; silo
vati 

rвардfйський - gardijski 
rвардІя, ж. - garda 
Гватемала, ж. - Gvatemala 
rвИнт, -а, м. - §araf, zavrtanj 
rвннІтйти, -чу, -тИш - §ara-

fiti 
rвиmівка, ж. - pu§ka 
rвннтовйй - zavojan, spira-

lan 
rвоздИка, ж. - karanfil 
rеrемонія, ж. - hegemonija 
rей! - hej 
rектар, -а, м. - hektar 
rектолfтр, -а, м. - hektolitar 
rенерал, -а, м. - general 
rенераільний generalan; 

rенеральна репетІіцlЯІ -
generalna proba; rенерІіль
ний штаб (rенmтаб) - ge
neral§tab 

rенІІй, -я, м. - genij 
rенІаільний - genijalan 
rенmтаб, -у, м., v. rенераль-

ннй 
rеоrрафІя, ж. - geografija, 

zemljopis 
rеолоrІя, ж. geologija 
rеомЬрія, ж. - geometrija 
rерб, .а, м. - grb 
rербаріІй, -ю, м. - herbarij 
rерметИчний - hermetican 

rероізм, -у, м. і rеройство, с. 
- juna§tvo, herojstvo, he
rojizam 

rероіня, ж. - junakinja 

rероічннй - herojski, junaC. 
ki; rероічннй вчИнок (re 
ройська спр&ва) - junacko 
djelo; rероfчна пісня -
junacka pjesma 
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rероІй 

rероІй, -я, м. - heroj, junak; 
repcSй ва словІіх - junak 
na jeziku 

rерцеrовИнІець, ·ІРІ, м. - Her
cegovac 

rерцеrовІінка, ж. - Herce
govka 

rерцеrовИнський - hercego
vacki 

repцor, -а, м. - vojvoda 
rЬь! - dolje! ,  van! ,  gubite 

se; r6ть сперЦ очаt! -
odlazi ! ,  bjeii mi ispred oei
ju! 

rетьмаи, -а ,  м. - hetman 
rидкИй - gadan, ogavan, od

vratan, gnusan 
rидлйвий - gadljiv, koji o

sjeca gac1enje 
rидсSта, ж. - rugoba, gadost 
rидотиий - gadan, ogavan, 

mrzak, odvratan 
rидІув8тв, фо, -уєш - gnu

sati se, gaditi se 
rИнІvти. -у, -еш - ginuti, pro-

padati 
rйрло, с. - Шее 
rйря, ж. - uteg 
rібрнд, -а, м. hibrid 
rіrІіит, -а, м. - gigant, div, 

orijas 
rіrІіитський - gigantski, di-

vovski 
drіЄиа, ж. - higijena 
drієнfчиий: - higijenski 
Іідний - dostojan, vrijedan; 

rідний п6диву - vrijedan 
divljenja 

rіднІість, -ості, ж. - vrijed
nost, vrlina, dostojanstvo 

rідравлfчиий - hidraulican 
rідростВнція, ж. - hidrocen-

trala 
rіЄиа, ж. - hijena 
rілка, ж. - grana, ogranak 
rfмн, -а, м. - himna 
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rімназИст, -а, м. - gimnazija
lac 

rімнІізІя, ж. - gimnazija 
rtмнастика, ж. - gimnastika, 

tjelovjezba 
rіп�бола, ж. - hiperbola 
rіперболІзІуватв, ·Ую, -уєш -

hiperbolizirati 
rіпноз, -у, - hipnoza 
rіпнотвзІув&ти, ·Ую, -уєш 

hipnotizirati 
rіосSтеза, ж. - hipoteza 
rfпc, -у, м. - gips 
rfpкa, ж. - brezuljak, br

dasce 
rіркИй - gorak; :вJіпитв rір-

ку чашу - ispiti casu jada 
rfpкo - gorko 
rlpкara, ж. - goreina 
rірнИк, -а, м. - rudar 
rірнИцтво, с. - rudarstvo 
rіриJічий - rudarski, rud-

nicki; rірнИча промислО
вість - rudarska industrija 

rірськJій - gorski, planinski 
rірчИця, ж. - gоміса, sla

cica, senf 
rірчИчник, -а, м. - oblog od 

gorusice 
rfpmlaтв, -ає - pogorsavati 
rfpme - gore; тим rfpme -

utoliko gore 
rfрший - gori, najgori 
rість, nSстя, м. - gost; ве

з:вІівий rість - uljez, ne
zvani gost 

rітара, ж. - gitara 
rлавВ, ж. - poglavlje; starje-

sina 
rлаrолИчuий: - glagoljski 
rлаrолиця, ж. - glagoljica 
rлВІдити, -джу, ·ДІDП - gla-

diti, glacati, peglati; rлВди· 
тв за ш� - іСі Diz dla
ku, ulagivati se 

rл8дJсийІ - gladak 



rлад:rсИW - debeo, ugojen, 
gojazan 

rлаідшІати, -аю, -аєm - deb
ljati se, gojiti se 

rлазУР, -1, ж. - caklina, ocak
lina, glazura 

rлевкйй - nedopecen, gnje
cav 

rлек, -а, м. - vrc, krcag; rлек 
розбИти - posvaditi se 

rлечик, -а, м. - vrc, cup 
rлибиmі, ж. - dubina 
rлибОкий - dubok; rлиб6ка 

noв8ra - duboko po§tova
nje, strahopo§tovanje 

rлибокодУмний - duboko
mislen 

rЛіібmІати, -ає - udubljavati 
se 

rлИна, ж. - glina, ilovaca 
rлйняний - glinen, zemljan, 

od ilovace 
rЛіісер, -а, м. - gliser 
rлитаІй, -Я, м. - kulak 
rл6бус, -а, м. - globus 
rлотка, ж. - grlo, Mrijelo 
rлузд, -у, м. - smisao, raz-

bor, zdrav razum; до rлУз
ду nрийтИ - urazumiti se, 
opametiti se; з'іхати з rлр 
ду - izgubiti razum, polu
djeti 

rлузЛіівий - podrugljiv, pos
prdan 

rлузІувати, -Ую, -уєш - is
mijavati, rugati se; lakrdi
jati 

rлУм, -у, м. - ruganje, ismi
javanje; брати на rлум -
ismijavati, rugati se; від
дати на rлУм - izvrci ru
glu 

rлумІИтися, -лЮся, -ишся -
rugati se, ismijavati 

rлухИй - gluh; mukao; za
bacen: rлухВй заікуток 

5 Menac - Koval: Rjel!nik 

mобИтелІь 

zabit, zabitni kut; у rлуху 
пfвиІч - u gluho doba по
сі; rлухйй як пень - gluh 
kao top; rлухИй nрІіrолос
вий (gram.) - bezvuCni su
glasnik 

rл'УхиІути, -у, -em - postaja-
ti gluh 

rлухонІмИй gluhonijem 
rлухуваітий - nagluh 
rлушиmі, ж. zabaceno 

mjesto, divljina 
rлядаіч, -8, м. - gledalac, gle

datelj 
rляІдfти, -джу, ·дЮп - gleda-

ti, cuvati, paziti 
rлЯнІути, -у, -em - pogledati 
rм! - hm ! 
rнати, женІv • .еш - goniti, 

tjerati 
rниЛіій - gnjio, truo 
mилуваітий - nagnjio, na

truo 
rнІілІь, -І, ж. - trule! 
rнИJти, -Ю, .ЄШ - gnjiti, tru

liti 
rиитrЯ, с. - gnjiljenje, trulje

nje 
rнfв, -у, м. - gnjev 
rнfвJатися, -аІОСJІ, -аєmся і 

rнfвІИтися, -лЮся, -Вшся -
ljutiti se, srditi se 

rиІвІИти, .л.о, -йm - ljutiti, 
srditi 

rнfвиий - gnjevan, ljutit, ljut 
rнІздо, с. - gnijezdo, leglo 
rнІій, -Ою, м. - gnoj , gnojivo, 

c:tubre 
rнfт1, -у, м. - jaram, ugnje-

tavanje 
rнІfт', -ота, м. - fitilj 
mітЮчий - koji ugnjetava, 
. pritiskuje, mucan, tezak 

mобИтелІь, -я, м. - ugnjeta-
vac, tlacitelj 
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mоб!йти 

rиоб!*rи, -лЮ, -иш - ugnje
tavati, tlaciti 

rвІУтв, -у, .em - savijati, sa
gibati; кудИ вів rне? - na 
sto on cilja? 

mучкІій - gibak 
rвУчкІість, -ості, ж. - gip

kost 
r6вІір, -ору, м. - govor 
rовfрка, ж. - govor; narjee

je, dijalekt; nacin govora 
rовіркrій - govorljiv, razgo

vorljiv, brbljav 
rоворІИти, -Ю, -иm - govoriti, 

kazivati; rоворИти в очі -
govoriti u осі (u brk) ; rо
ворИти в вfс - govoriti 
kroz nos; rоворИти на вf
тер - govoriti u vjetar; rо
ворИти баrатьма мовами -
govoriti nekoliko jezika 

rов'Яжвй - govec1i, govedski 
rодИиа, ж. - sat; vrijeme; 

з кожною rодИною - sva
kog sata, svaki satom; по 
якfйсь roдmd - nakon ne
kog vremena; котра rодИ
ва? - koliko je sati?; JІІв. 
торн rодИни - sat і ро 

rодИиний - jednosatni, (pla
cen) ро satu 

rодИвник, -а, м. - sat, ura; 
rодИвник іде - sat ide; 
rодИвник поспішає - sat 
ide naprijed; rодИвник іде 
тОчно - sat ide tocno 

rоДИІІІІІІЮір, -Я, м. - urar 
rоІдйтися, -джуся, -дІЬпся -

vrijediti, pristajati, konve
nirati; для rодВться - reda 
radi 

..Оді - dosta; ne sm.ije se, ne 
valja, nemoguee 

rодjувати, ·Ую, -уєm - hrani
ti; rодр&ти rруддю - do
jiti 
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rолова 

rожий - prikladan, upotreb
ljiv, cist, svjez 

..орти, -ю, -Пп - lijeciti 
rойдалка, ж. - njihaljka, lju

ljacka 
rойдІати, -аю, -Іієш - njihati, 

ljuljati 
rойдІатися, -Вюся, -аєmся -

ljuljati se, njihati se; gegati 
se, klimati se 

rойдвІУти, -у, .em - zanjiha
ti, zaljuljati 

rолий - go(l} , nag; rолий
-rолfсlнький - gol golcat; 
rолий і б6сий - gol і bos; 
rОЛИЙ степ - gola stepa, 
pustos 

rолІИти, -Ю, -иш - brijati 
rолІИтися, -Юся, ·ИШСJІ - bri

jati se 
rолfння, с. - brijanje; при

б6р для rодfння - brijaCi 
pribor \ 

rОлка, Ж. - igla; вjшко rОЛ· 
ки - igleno uho 

rоллВвдІець, -ця, м. - Holan
c1anin 

ГоллІіндІя, ж. - Holandija, 
Nizozemska 

rоллВидка, ж. - Holanc1anka 
rоллВндський - holandski, 

nizozemski 
rолова, ж. - glava; predsjed

nik; бfАь rоловн - glavo
bolja; :велИка rолова - gla
vesina; вово мевf не в rоло
вf - za to me ne boli gla
va; втратити ..Олову - iz. 
gubiti glavu; з rоло:вИ до 
п'.tіт - od glave do pete; 
заб:Ііти ..Олову -- napuniti 
glavu; ламати ..Олову -
razbijati glavu; не виходи
ть з rоловй - ne ide iz gla
ve; не йде в ..Олову - ne 



rоловнИй: 

ide mi u glavu; РозУмна 
rолов& - mudra glava 

rоловиИй - glavni, od glave; 
rоловиИй біль - glavobo
lja; rоло:ввИй мозок - ve
liki mozak; в rоловнйх рн
сах - u glavnim crtama 

rоловнокомІівдуючІий, -oro, 
м. - glavni komandant; 
glavnokomandujuci 

rоловувІіІmя, с. - predsjed
ni§tvo, predsjedavanje 

rоловІув&тв, -ую, -уєm -
predsjedavati 

Юлод, -у, м. - glad 
rол6дний - gladan; rол6д

иий як в6вк (як соб4ка) -
gladan kao vuk (kao pas) 

rолодува1ния, с. - gladovanje 
rолодІувІіти, фо, -уєm - gla

dovati, biti gladan 
r6лос, -у, м. - glas; на пов

ний (вtSсь) Юлос - na sav 
glas; прІіво Юлосу - pravo 
glasa; у свииЯчий Юлос -
prekasno 

rолоІсИти, -шУ, -сиш - nari
cati, jaukati 

rолосfвня, с. - jauk, narica
nje 

rолосиІИй, -6ro, м. - vokal, 
samoglasnik 

rолосиИй - glasan, zvuean, 
bucan 

rолоснішІати, -аю, -аєm - po-
stajati glasniji 

Юлосно - glasno 
rолосувІіІmя, с. - glasanje 
rолосІуватв, фо, -уєm - gla-

sati, glasovati 
Юлуб, -а, м. - golub 
rолубИй - plav 
rолУбІвти, -лю, ·ИПІ - milova-

ti, maziti 
rолУбка, ж. - golubica 
r6льф, -у, м. - golf 

s• 

rоризОит 

ЮмІІн, -ону, м. - govor, §um, 
buka, !amor, mrmor 

rомІнлИвий - govorljiv, §u
man 

rомоrеиний - homogen 
rомонІіти, -Ю, -Иш - §umjeti, 

mrmljati; govoriti, brbljati 
rонІИти, -Ю, -ІDП - goniti, 

progoniti 
roнfimя, с. - gonjenje, pro

gon 
Юнор, -у, м. - oholost; пус-

тИй Юиор - razmetljivost 
rонорар, -у, м. - honorar 
rонорарний - honorarni 
rончар, -Я - loncar 
Юп! - hop! 
rопак, -а, м. - gopak (ukra

jinski narodni ples) 
ropa, ж. - planina, brdo, go

ra; :взЯти Юру - nadvlada
ti, nadma§iti 

Юрб, -8, м. - grba; brijeg, 
brezuljak 

rорбатий - grbav 
ЮрбІити, -лю, -иm - sagibati, 

savijati 
ЮрбІитися, -люся, -ишся -

grbiti se, savijati se 
Юрдий ponosan, gord 
rорІдИтися, -джуся, -дЮпся 

- ponositi se, diciti se 
r6рд1Ість, -ості, ж. і ЮрдощІІ, 

-Ів, мн. - ponos, gordost, 
dika 

rордовйтий - ponosan, ohol, 
naduven 

rордІувІіти, ·Ую, ·Уєш - po
na§ati se oholo, gledati s vi
soka, razmetati se 

Юре, с. - zlo, zalost, nesreta, 
nedaea 

rорезвісний - zloglasan, oz
logla§en 

rориз6ит, -у, м. - horizont 
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rоризонтальний 

rоризонтІільний - horizonta
lan, vodoravan 

rорИстий' - brdovit 
rорнще, с. - tavan, potkrov-

lje 
rорfлка, ж. - rakija 
rорІіти, -Ю, -Шо - gorjeti 
ropix, -а, м. - ljesnj ak; во-

лОський ropix - orah 
rоріппdй - gomji 
rорлІінІити, -ю, -ИПІ - kricati, 

vikati, urlikati 
rорло, с. - grlo 
rормон, -а, м. - hormon 
rорнІУrи, -у, -em - grabiti; 

grliti 
rоробІець, -цЯ, м. - vrabac 
rород, -у, м. - povrtnjak, 

basca 
rороІдИ:ти, -джу, ·ДИПІ - o-

gradivati 
rородянин, -а, м. - gradanin 
rородЯнка, ж. - gradanka 
rop6x, -у, м. - grasak 
rор6ховий - od graska 
rортанІь, -І, ж. - grkljan 
rорщик, -а, м. - vrc, lonac 
rорІювати, -Юю, -Юєш - tugo-

vati, jadikovati, cviljeti 
rоспіталІь, -ю, м. - ьotnica 
rоспода, ж. - dom 
rоспОдар, -я, м. - gospodar, 

vlasnik, domacin, gazda; 
rоспОдар становища - gos
podar situacije 

rосподарка, ж. - gospodari
ca, gazdarica; хатна rоспо
дарка - domaCica, kuca
nica 

rосподІірство, с. - gospodar
stvo, domacinstvo, privreda; 
хатнє rосподарство - ku
eanstvo, domaCinstvo 

rосподарІювати, -Юю, -Юєш -· 
gospodariti, voditi domacin
stvo 
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rраматика 

rосподИ:ня, ж. - gazdarica, 
gospodarica, vlasnica, gos
poc1a 

rостИнний - gostoljubiv 
rостИннІlсть, -ості, ж. - gos

toljubivost 
rострий - ostar, rezak; rос

трий р6зум - ostroumlje; 
rострий ва язіік - jezieav, 
lajav, bez dlake па jeziku 

rострІИти, -Ю, -mп - ostriti, 
siljiti 

rостІювати, -Юю, -Юєш - gos-
tovati 

rостя, ж. - gosca 
rотел1ь, -ю, м. - hotel 
rотfвка, ж. - gotovina, gotov 

novac; за rотfвку - za go
tov novac, u gotovu 

rотОвий - gotov, spreman, 
voljan, pripravan 

rотУвання, с. - spremanje, 
pripremanje;  kuhanje 

rотІувати, -Ую, -уєш - spre
mati; kuhati 

rотІувІітися, -Уюся, -Уєшся -
spremati se 

rpa, ж. - igra; svirka; gluma 
rрабіж, -ежу, м. - pljacka, 

grabez, otimacina 
rрабіжннк, -а, м. - pljackas; 

provalnik 
rрабІлf, -лів і -ель, мн. -

grablje 
rрабІувати, -Ую, -Увш - pljac-

kati, otimati, harati, guliti 
rравІрування, с. - rezbarija 
rрад, -у, м. - grad, tuca 
rрІідус, -а, м. - stupanj 
rрІідусник, -а, м. - toplo-

mjer, termometar 
rрайлИ:вий - nestasan, zai

gran 
rрІім, -а, м. - gram 
rраматика, ж. - gramatika 



rраматИ:ст 

rраматИ:ст, ·а, м. - gramati
car 

rрамаmчннй: - gramaticki 
rр8мота, ж. - pismenost; po

velja; навчИти rр8моти -
nauciti (koga) citati і pisa
ti, opismeniti 

rрІімотний - pismen 
rр8мотнJість, -ості, ж. - pis-

menost 
rраиата, ж. - granata 
rранИчJити, -ить - graniciti 
rраніт, -у, м. - granit 
rраиований: - brusen 
rpauJь, -и, ж. - brid, ivica, 

granica 
rратІи', -, мн. - resetke 
rрJати2, -аю, .аєш - igrati; 

svirati; rрати в азІіртиі rрй 
- kockati se, igrati hazardne 
igre; rрати в м'Яч - lop
tati se; rрати в снfжки -
grudati se; rрати в теніс -
igrati tenis; rрати р6АЬ 
igrati ulogu, glumiti 

rрJатися, -Ііюся, -аєmся -
igrati se 

rрафІі, ж. - stupac, rubrika 
rрафйн, -а, м. - vrc 
rрафік, -а, м. - grafikon, 

dijagram 
rраціозний - graciozan, dra

zestan, ljubak 
rраціОзнJість, -ості, ж. 

ljupkost, gracioznost, dra
zest 

rрач, -а, м. - igrac, kockar 
rребJець, -цЯ, м. - veslac 
rребінJець, -цЯ, м. - cesalj 
rребля, ж. - brana; хоч rр6-

блю rатИ - ima kao pljeve 
rребJтй, -у, .em - veslati 
rрек, -а, м. - Grk 
rрекйня і rречІінка, ж. -

Grkinja 
Греція, ж. - Grcka 

rромІідськвй 

rрецький - grcki 
rречка, ж. - heljda 
rречний - uljudan, pristojan 
rрйб, -а, м. - gljiva; істівнйй 

rрйб - jestiva gljiva; о
трУйний rрвб - otrovna 
gljiva 

rрибнИй - od gljiva 
rрИва, ж. - griva 
rрйзJти, -у, .em - gristi, glo

dati 
rризУн, .а, м. (zool.) - glo-

davac 
rрйм, -у, м. - sminka 
rримаса, ж. - grimasa 
rримасJувІіти, ·Ую, -� 

kreveljiti se, praviti grima
se 

rрймJати, -аю, -аєm - lupati; 
vikati, galamiti 

rримJіти, -JU.0, -Иm - grmjeti, 
tutnjiti 

rримJувІітися, -�. -уєшся 
- sminkati se 

rрйп, -у, м. - gripa 
rрізний - grozan, strahovit 
rрілка, ж. - grijalica, termo-

for 
rpJiм, -Ому, м. - grom, grm

ljavina 
rрІJти, -ю, -єm - grijati 
rріJтися, -юся, -єmся - grijati · 

se 
rpfx, -а, м. - grijeh; з rріхом 

пополам - jedva-jedvice, 
па jedvite jade 

rpJim, -оша, м. - gros, novcic 
rріmJИти, -у, -Иm - grijesiti 
rріmник, -а, м. - gcesnik 
rрозІі, ж. - oluja 
rроІзВти, -жу, •ЗUm - prije

titi 
rромІіда, ж. - drustvo; gru

pa, udrufenje 
rромІідськвй - drustveni, ja

van; rромадський обвину-
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rромВдськІість 

вач - javni tuZilac; rро
мадський працІввВк (дІЯч) 
- javni radnik 

rромВдськІІсть, -ості, ж. -
javnost 

rромадЯнин, �. м. - grac!a
nin, drzavljanin 

rромадЯнка, ж. - grac1anka 
rромадЯнство, с. - drzavljan

stvo, grac1anstvo; javnost 
rромадJіиський - grac1anski, 

civilni; rромадЯнська вІйmі 
- gradanski rat 

rромІИти, -АЮ, -Шп - unista
vati, rusiti 

rромІздкйй - glomazan 
rромовІдвІід, -Оду, м. - gro

mobran, munjovod 
rрово, с. grozd; kita 
rpc)mll, -ей, мп. - novac; 

дрібвf rpoml - sitan no
vac; ваЯвві rpc)ml - gotov 
novac 

rроmовИй - novcani 
rроmовИтий pun para 
rруба, ж. - рес 
rрубий - grub, osoran, bru

talan 
rрУбІість, -ості, ж. і rр'УбощІІ, 

-Ів, мп. - grubost, prostas
tvo 

rрудІевь, -ня, м. - prosinac, 
decembar 

rрудІи, -ей, мп. - prsa, grudi 
rрудка, ж. - gruda 
rруднеuий - prosinacki, de-

cembarski 
rруднйй - prsni, grudni; 

rруднІі клітка - grudni 
kos 

rрудІь, -І, ж. - grudi, prsa, 
dojka 

rрузИв, -а, м. 

rрузйвка, ж. 
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Gruzinac 
Gruzinka 

rрузИнськвй gruzinski; 
ГрузИнська РСР - Gruzin
ska SSR 

rрузовйк, -а, м. - teretnjak, 
kamion 

rрУвт, -у, м. - tlo, zemljiste 
rрунтОвний - temeljit 
rрУпа, ж. - grupa, skup 
rрупІувати, -Ую, -vєm - gru-

pirati 
rрУша, ж. - krиSka 
rрЮк, -у, м. - lupanje, uda-

ranje, tutnjava 
rрЯдка, ж. - lijeha 
rрЯзІь, -І, ж. - Ьlato 
rуба, ж. - usna 
rvбІИти, -АЮ, -иm gubiti; 

upropastavati 
rvбІИтися, -АЮся, -mпся -

gubiti se, nestajati, ponirati 
..убка, ж. - spиZva 
rувериаитка, ж. - guvernan-

ta 
rувервер, �. м. - guverner 
rУдзик, -а, м. dugme 
r"УІднти, -джу, -диm - osudi-

vati, kuditi; huliti 
rvІдіти і rvІстВ:, -ду, -деm -

brujati, zujati; gukati 
rудІок, -ка, м. - sirena, trub

ljenje 
rvкІати, -аю, -аєш - vikati, 

dozivati, dovikivati 
rvкнІУти, -у, -еш - pozvati, 

viknuti, doviknuti, kliknuti 
rfЛ, -у, М. - buka, sum, bru

janje 
rfЛЯ, Ж. - evoruga, kvrga 
rулЯвка, ж. - zabava, igran

ka 
rvлІЯти, -Яю, -Яєш - setati 

(se) ; lumpati 
rfмa, ж. - guma 



rуманізм 

rумаиізм, -у, м. - hurnanizam 
rуманІзJувати, --ую, -увm -

humanizirati 
rуманіст, -а, м. - huma

nist(a) 
rумІіниий - human, covjeean 
rумІіннJІсть, -ості, ж. - hu

manost, covjecnost 
J:імовий - gumen 
rУмор, -у, м. - hurnor, ras

polozenje; не в rуморІ -
slabe (lo§e) volje, neraspo
lozen 

rуморнст, -а, м. - hurnorist 
rумористИ:чний - humoris

tican 
rУпІати, -аю, -аєш - lupati 
rУпнJути, -у, -em - lupnuti, 

zalupiti 
..УРкJати, -аю, -авm - tutnji

ti, lupati 
..УРкІіт, -оту, м. - tresak, gro

hot, tutnjava, lomljava 
..уркнути, -у, -em - zatutnji

ti, zalupati 
..УРт, -а, і -у - grupa, dru§

tvo; stado, krdo, 

далебf 

rуртОжитJок, -ку, м. - dom, 
internat 

rуртJок, -ка, м. - krиZok 
rуртОм - zajednicki, zajedno 
rуртJувати, -Ую, -увm - uje-

dinjavati 
rусІік, -а, м. - gusan, gusak 
r'Усениця, ж. - gusjenica 
rtсеничний gusjenicni 
l"fcкa, ж. - guska 
rtcлJi, -Ів, ми. - gusle 
rуслЯр, -а, м. guslac 
rустИ:й - gust, kompaktan 
rустfJти, -є і rустіmJати, -ає 

- zgu§njavati se 
rУСJІЧИЙ - gu§cji 
rуціл, -а, м. - Gucul (Ukra-

jinac s Karpata) 
rуцілка, ж. - Guculka 
rуцульский - guculski 
rучнИй - glasan, zvonak, bu-

ean 
rучномовJець, -ця, м. - zvuc

nik, glasnogovomik 
rУща, ж. - talog; gusti§;  §i

kara 
rущІівина, ж. - gusti§, ces

tar, §ikara 

Д, д 

давІільнJий, -oro, м. (gram.) -
dativ 

даJвати, -Ю, -Єm - davati, po
davati; давай! - hajde! 
давати робОту - zapo§lja
vati, davati posao; давати 
слово - zaricati se, davati 
rijec; давати очну стІівку 
- suocavati; давати хаба
ра - potplacivati, podmici
vati, davati mito 

давJІіти, -лЮ, ·ИІП - daviti, 
gu§iti; ti§titi; gnjeciti 

давJИ:тися, -лЮся, -иmся -
daviti se, gu§iti se 

дІівка, ж. - stiska, gиZva, 
gurnjava 

давній - davni, pradavni, 
stari, prastari; дІівня дав
нина - daleka pro§lost; 3 

дІівиіх-давен - odavna, od 
prastarih vremena 

давнJІсть, -ості, ж. - davnina 
давно - davno, odavna 
далебі - zbilja, zaista 

71 



далекий 

далекий - dalek; Далекий 
Схfд - Daleki Istok 

далеко - daleko, · nadaleko; 
kudikamo 

далекоrмідний - dalekovi-
dan; mudar, dalekosezan 

далекоз6рий - dalekovidan 
далекосЯжний - dalekosezan 
далечfнІь, -І, ж. - daljina 
ДВАННа, ж. - daljina, udalje-

nost 
далі - dalje, podalje 
Далмація, ж. - Dalmacija 
далматіmІець, -ця, м. - Dal-

matinac 
далматИнський - dalmatin-

ski 
дІільнІй - dalek, udaljen 
дальший daljnji, dalji 
дама, ж. - dama 
дІівнй - dani, dotican 
данИна, ж. - danak, porez 
дВнІІ, -их, мн. - podaci, ci-

njenice 
ДанІjя, -і, ж. - Danska 
дар, -у, м. - dar, poklon; ta

lent; дар сл6ва - dar go
vora 

дарЄмннй - uzaludan, besko
ristan, bezuspjesan; даремнІ. 
зусйлля - uzaludan napor 

даремно - uzalud, zalud, uta
man 

даром - badava, uzalud, bes
platno 

дарІувВти, -Ую, -уєш - po
klanjati, darivati 

дарУнІок, -ка, м. - dar, pok
lon; як дарУнок - na dar 

дата, ж. - datum 
даІти, -м, -ей - dati, podati; 

дай б6же - dabogda, daj 
boze; дати відсlч - pruZi
ti otpor; дати зрозуміти -
dati na znanje; дати ім'я 

dati ime, nazvati; дати 
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двfчІ 

лВпаса - culnuti, osamari
ti; дати можлйвість - o
moguciti, pruZiti moguc
nost; дати перевІ:іrу - dati 
prednost; дати пораду -
dati savjet, savjetovati; да
ти присЯrу - poloZiti za
kletvu; дати сп6кІй - osta
viti па miru 

датський - danski 
датІувати, -ую, -уєш - dati-

rati 
датчанин, -а, м. - Danac 
датчанка, ж. - Dankinja 
дах, -у, м. - krov 
дача, ж. - ljetnikovac, vi

kend-kuca, ladanjska kuca, 
дачний - ladanjski 
дбайлІівий - brizljiv, pafljiv, 

poman, marljiv 
дбайлІівІість, -ості, ж. - mar

ljivost, pafljivost, briZlji
vost 

дбІати, -аю, -Вєш - brinuti 
se, starati se 

двJа, .Ох - dva 
двадцЯтий - dvadeseti 
дваідцятJь, -й і -ь6х - dvade-

set 
дваmідцятий dvanaesti 
дванаідцятJь, -и, -ь6х - dva-

naest 
дверІІ, -ей, мн. vrata 
двиrУн, -В, м. motor 
двJf, .Ох - dvije 
двійка, ж. - dvojka 
двійко - dva, dvoje 
двійвИк, -а, м. - dvojnik 
двJfр, -ора і .Ору, м. - dvo-

riste 
двІрнИк, -а, м. - pazikuea; 

smetlar, cistac 
двJістІ, -охс6т - dvjesta 
двічі - dvaput; двічі по два 

чотИри - dvaput dva su 
cetiri 



двобІfй, -6ю, м. - dvoboj 
дводенний - dvodnevan 
двІ6є, -6х - dvoje, dva 
двоєдУшиий - dvolican, li-

cemjeran 
двоєж�ство. с. - bigamija 
двознІічиий dvoznacan, 

dvosmislen 
двокІмвВтвий dvosobni 
двокрІіпКа, ж. dvotocka 
двоАИчннй - dvolican, lice-

mjeran 
двомовний - dvojezican 
двоповерховий - jednokatan 
двІо�, -ІрцЯ, м. - dvorac, 

palaca 
дворянИй, -а, м. - plemic 
двор.Rнство, с. - plemstvo 
двостор6шdй obostran, 

dvostran 
двоЮрІдна сестрІі - sestric

na, bratueeda 
двоЮрІдний брІіт - bratic, 

sestric 
двовкий - dvojak 
де - gdje; kuda; де вже -

ma kakvi, ni govora, nipo�
to; де в бfса - kojega vra
ga 

дебатІи, -Ів, мн. - debata, 
diskusija, rasprava 

дебатІувІіти, -Ую, -уєш - de
batirati, diskutirati, ras
pravljati 

дебелий - debeo, nabijen, 
kompaktan 

дебеАІІсть, -ості, ж. - deblji
na, kompaktnost 

дебЮт, -у, м. - debi 
дебютІувІітв, -Ую, -уєш - de-

bitirati 
девіз, -у, м. - deviza, geslo 
дев'.ян6сто - devedeset 
дев'Ятий - deveti 
дев'.ІІТІІ8дцятвй - devetnae-

sti 

делtкатвий 

дев'яТІШдцятІь, -и і -ьох -
devetnaest  

дев'ятІс6т - devet stotina 
дев'.ятІь, -и і ь6х - devet 
деrенерІіцІ.я, ж. - degenera-

cija 
-дезертИр, -а, м. - dezerter 
дезертИрІуватв, -ую, -ущп -

dezinficirati 
дезинфекці.я, ж. - dezinfek

cija 
дезинфІкІувІіти, -Ую, -уєш -

dezinficirati 
дезІнформІіцІя, ж. dezin-

formacija 
дезорrанІзІіцІ.я, ж. dezor-

ganizacija 
дезорrанізІувІіти, -Ую, -Уєш -

dezorganizirati 
декаrрІім, -а, м. - dekagram 
деюіда, ж. - dekada 
декад6нтс:ький - dekadentan 
декІін, -а, м. - dekan 
декlлькІа, -ох - nekoliko, ne-

kolicina 
декламІіцІ.я, ж. - recitacija, 

deklamacija 
декламІувІітв, -Ую, -уєш -

recitirati, deklamirati 
декларІіцІ.я, ж. - deklaraci

ja, izjava 
декларІувІітв, -Ую, ·Уєш -

deklarirati, izjaviti, izjavlji
vati 

декорВцІя, ж. - dekoracija 
декорІувІітв, -Ую, -уєm - de

korirati 
декрет, -у, м. - dekret, ukaz 
делеrІіт, -а, м. - delegat, izas

lanik 
делеnіцІя, ж. - delegacija 
делеrІувІітв, -ую, -уєm - de

legirati 
дем, вескл., с. - Delhi 
делtкатвий - delikatan, skru

pulozan 
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демаrоrІя 

демаr6rІя, ж. - demagogija 
демаrоrfчиий - demago§ki 
демLUтаризІіцІя, ж. - demili-

tarizacija 
демLUтаризІувВти, -Ую, -Уєш 

- demilitarizirati 
демобілІзІіцІя, ж. - demobi

lizacija 
демобІлІзІув&ти, -Ую, -уєm -

demobilizirati 
демократ, -а, м. - demo

krat(a) 
демократизІуватв, -Ую, -� 

- demokratizirati 
демократИчний: - demokrat

ski, demokratiean 
демократія, ж. - demokra

cija 
демонстрант, -а, м. - demon

strant 
демонстратііввий - demon

strativan 
демонстрІіцІя, ж. - manifes

tacija, demonstracija 
демонстрІувати, -ую, -уєm -

demonstrirati, manifestira
ti, prikazivati 

демовтІувати, -Ую, -� -
demontirati 

демораАІзІувати, -Ую, -Уєш -
demoralizirati 

де-небудь - gdjegod, negdje 
де-не-де - kojegdje, ovdje

-ondje 
девввй - dnevni, danji 
день, двЯ, м. - dan; деm. за 

днем - dan za danom, iz 
dana u dan; день у деm. -
dan ро dan; ціАfсІвький 
день - citav (Ьozji) dan; 
з двЯ ва день - iz dana u 
dan 

депутат, -а, м. - poslanik, za
stupnik, deputat 

депутаіцІя, ж. - deputacija, 
delegacija 
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деформtуАтв 

дерево, с. - stablo, drvo 
дереввв8, ж. - drvo; drvena 

masa 
дерев'Янвй - drven 
дерхаіва, ж. - drzava 
держUвий - drzavni; дер-

жВввий перевор6т - dr
zavni udar 

держак, -а, м. - rocka, roCi
ca, ddak 

держІати, -у, -иш - drZati; 
держати крок - ddati ko
rak, ісі u korak; держати 
в шорах - ddati na uzdi 

держІатися, -�, -ишся -
drzati se; не держатися ку
пи - rasipati se, raspa
dati se 

дерtrи, -у, .еш - derati, kida-
ti, guliti 

десант, -у, м. desant 
деспот, -а, м. - despot 
десЯтвй - deseti 
десятковий - decimalan 
десkrІок, -ка, м. - deset (ko-

mada) 
десятІь, -и і -ьох - deset 
десь - negdje 
детаАІзJув&ти, фо, -уєm -

detaljizirati 
детВлJь, -І, ж. - detalj , poje

dinost 
детальний - detaljan, op§i

ran 
детально - detaljno, potan

ko, izbliza, izblize 
детектіів, -а, м. - detektiv; 

detektivski roman 
дефект, -у, м. - defekt, kvar, 

mana 
дефіqйт, -у, м. - deficit, ma

njak 
деформаіqІя, ж. - deformaci

ja 
деформІувВтв, фо, -уєm -

deformirati 



депо 

дmо - netko, ponetko 
децентралtзацlя, ж. - decen-

tralizacija 
децентраАІзІув&ти, -Ую, -vєш 
- decentralizirati 
деm6вий - jeftin 
д6шево - jeftino 
дешевйзиа, ж. - jeftinoea 
д6що - ponesto, nesto, sto-

sta 
д6який - neki, poneki, poje-

dini 
джаз, -у, м. - dZez 
дж6м, -у, м. - dZem, pekmez 
джентльм6н, -а, м. - dZentl-

men 
джентльменський - dZentl

menski 
джерело, с. - izvor, vrelo 
джер6львий - izvoran, izvor-

ski 
джмІfль, -елЯ, м. - bumbar 
джунrлІі, -fв, мн. - dZungla 
дзвевІfти, -йть - zvoniti, bru-

jati 
дзвІfн, -Она, м. - zvono; zvo

njava 
дзвІнкИй - zvonak, zvucan 
дзвОвик, -а, м. - zvonce, zvo

no 
дзвонІИти, -Ю, -mп - zvoniti 
дз6ркало, с. - zrcalo, ogle

dalo 
дзижч\ати, -йть - zujati, bru-

jati 
д:Шrа, ж. - zvrk, cigra 
дзюрчаіння, с. - Zam.or 
дзюрчІати, -йть - fuboriti, 

brujati; romoniti 
дзьОб, -а, м. - kljun 
дзьОбІати, -аю, -аєш - klju

vati, kljucati 
дзОбнІУти, -у, -еш - kljunuti, 

kljucnuti 
дивак, -а, м. - cudak 
диваи, -а, м. - divan, kauc 

дилетІіитський 

диверс8нт, -а, м. - diverzant 
див6рсlя, ж. - diverzija 
дивІИтися, -лЮся, -ишся -

gledati; дивнсь (дивИсь-но) ! 
- gle! ,  gledaj ; дивИтися 
звИсока - gledati svisoka; 
дивИтися крізь mільцІ. -
gledati kroz prste; дивИтися 
пр&вді у вічі - gledati is
tini U осі; дивИтися СКОса 
- gledati ispod oka; дивИ
тися як телЯ на нові во
рОта - gledati kao tele u 
sarena vrata 

дивід6нд, -у, м. - dividend 
дивfзія, ж. - divizija 
дивЬfйний і дівЬіонний -

divizijski 
дИвний - cudan 
дИво, с. - Сиdо; дИво-дИвне 

- Сиdо nevideno; з добро
ю дИва - iz neba ра u 
rebra, iz cista mira; дИвом 
дивуватися - cudom se cu
diti 

днвовйжний - cudan 
дивІув&ти, -ую, -vєш - cuditi 
дивІуватися, -Уюся, -�ся -

euditi se 
дИкий - divlji; дИкий ка

бан, м. - vepar; дИка ко
за, ж. - srna 

дИкрсть, -ості, ж. - divljas-
tvo 

диктант, -у, м. - diktat 
диктатор, -а, м. - diktator 
днктатfра, ж. - diktatura 
дИктор, -а, м. - spik.er 
днктІувати, -ую, -уєш - dik-

tirati 
днкУи, -8, м. - divljak 
днкУнство, с. - divljastvo 
дИкцІя, ж. - dikcija 
днл6ма, ж. - dilema 
дилетант, -а, м. - diletant 
днлетІівтський - diletantski 
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дилетантство 

дилет�інтство, с. - diletanti
zam, amaterizam 

дИм, -у, м. - dim; дИм к� 
р6мислом - sve se pu§i; 
n'.яний як дИм - mrtav pi
jan 

димохІfд, -Оду, м. - dimnjak 
ДІОІ&мІка, ж. - dinamika 
динаміт, -у, м. - dinamit 
ДRІІамічний - dinamican 
див8р, -а, м. - dinar 
дйня, ж. - dinja 
диплом, -а, м. - diploma; 

одержати диплом - diplo
mirati 

дипломант, -а, м. apsol-
vent 

дипломат, -а, м. diplo-
mat(a) 

дІШЛомаntчний - diplomat-
ski 

дипломІітІя, ж. - diplomacija 
дипломний - diplomski 
директИва, ж. - direktiva 
директор, -а, м. - direktor, 

upravitelj 
дирекція, ж. - direkcija, 

uprava 
диршент, -а, м. - dirigent 
дириrІувІіти, -ую, -уєш - di-

rigirati, upravljati 
дисертІіція, ж. - disertacija 
ДІtск, -а, м. - disk, ploca 
дисквмJ.фІкІіція, ж. - dis-

kvalifikacija 
дІсквалІфІкІvвІіти, фо, -vєш 

- diskvalificirati 
дискредитІіція, ж. - diskre

ditiranje, diskreditacija 
дискредитІувІіти, -ую, -уєш -

diskreditirati 
дискримІшіція, ж. - diskri

minacija 
дискримІнІуаати, -Ую, -'Уєш -

diskriminirati 
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дискУсlя, ж. - diskusija, ras
prava 

дискvтІvвати, -Ую, -Уєш -
diskutirati, raspravljati 

диспансер, -у, м. - dispanzer 
диспетчер, -а, м. - dispeeer 
ДІtспут, у, м. - diskusija, 

rasprava 
дисnутІувІіти, -Ую, -'Уєш -

raspravljati, diskutirati 
дистІінqІя, ж. - udaljenost 
дисципліна, ж. - disciplina 
дисциплЬпірний - disciplin-

ski ; дисциплІиІірІDІй вчй
нок - disciplinski postupak 

диСЦІПІЛІновВІОІЙ - discipli
niran 

дисциплІнІувІіти, -Ую, -уєш -
disciplinirati 

дитИна, ж. - dijete, cedo 
дитйнство, с. - djetinjstvo; 

з двтИнства - od djetinj
stva, od malih nogu 

ДИПІІІЧІІі, -ати, с. - mladun-
ce; malo dijete 

дитЯчий - djecji, djetinjast; 
дитЯчий садок - djecji vr
tic, obdani§te, zabavi§te 

дИхальний - di§ni 
д'Ііхаиня, с. - disanje, dah 
дйІхати, -хаю, -хаєш і -шУ, 

-mem - disati, odisati 
дихнІУти, -у, -єm - dahnuti, 

uzdahnuti 
дичинІі, ж. - divljac 
диЯвол, -а, м. - davao, vrag 
діабет, -у, м. - dijabetes, §e-

cerna bolest 
дІІіrноз, -у, м. - dijagnoza 
діалект, -у, м. - narjecje, di-

jalekt 
діалектика, ж. - dijalektika 
дІмектИчний - dijalekticki 
дІалоr, -а, м. - dijalog 
дІамІі.ит, -а, м. - dijamant 
дІІіметр, -а, м. - promjer 



діаметрально 

діаметрально - dijametral
no; діаметрільно проти
лежний dijametralno 
орrеСап 

дібраті v. добрати 
диброва, ж. - dubrava, gaj 
дів\ати, -Іію, -аєm - stavljati 
дівер, -а, м. - djever 
дівка, ж. - djevojka 
дів\увати, ·Ую, -уєш - djevo-

vati, ne udavati se 
дівчІічнй - djevojacki 
дівчина, ж. - djevojka, cu

ra; djevica; посватати дів
чину - zaprositi djevojku 

дівчинка, ж. і дівч\а, -�іти, с. 

- djevojcica, curica; dje
vojce 

дf.д, -а, м. - djed 
дідус\ь, -Я, м. - djedica, dje

do 
дІйовИй - djelotvoran, efika

san 
дієвІдмfна, ж. (gram.) - 1ko

njugacija, sprezanje 
дієприслfвннк, -а, м. (gram.) 

- glagolski prilog, gerund 
дієслівний (gram.) · - glagol-

ski 
дієслово, с. (gram.) - glagol 
дІЄта, ж. - dijeta 
дІєтИчний - dijetni, dijetalni 
дІжд\атися, -уся, -еmся - do-

cekati 
діжка, ж. - baeva, bacvica, 

bure 
дІзна\вІітися, -Юся, -Єшся 

doznavati, saznavati 
дІзнІіиня, с. - saznanje 
дІзн\атися, -Ііюся, -Іієшся 

doznati, saznati 
дійсний - stvaran, istinski, 

pravi, autentican 
дfйси\Ість, -ості, ж. - stvar

nost, realnost 

діІти' 

дійсно - stvarno, zacijelo, 
odista, zapravo 

дІй\тй, -ду, -деш - doCi, stici, 
doprijeti 

діл, долу, м. - dol, dolina; 
pod 

ділення, с. - dijeljenje, dioba 
дLuім\е, -oro, с. (mat.) -

dividend 
дІл\Ити, -Ю, ·ИШ - dijeliti; ді· 

лИти повІDІМИ прШорщами 
- dijeliti sakom і kapom; 

дІлИти шкуру невбйтоrо 
ведм� - spremati ra!anj , 
а zec u sumi 

діло, с. - rad, posao; pred
met; dosije; д6бре діло -
dobro djelo; а менf яке ді· 
ло - briga me; (це) діло 
десЯте - to mi je deveta 
briga; до діла - u pravi 
cas; umjesno; не но дfАа 
- u krivi cas, neumjesno; 
не буде діла - od toga ne
ce biti nista; зайнЯтися ді· 
лом - prihvatiti se posla 

діловий - poslovan 
дІлов6д, -а, м. - poslovoda 
дІлЯнка, ж. - komad, dio, 

parcela 
дІльнИк, -Іі, м. (mat.) - di-

vizor 
дім, дому, м. - kuea 
діра, ж. - rupa 
дірЯвнй - pun rupa, pode

ran, probu8en, supalj , rupi
cast 

дІста\вІіти, -Ю, -Єш - dobav
ljati, nabavljati, dosizati 

дІста\ти, -ну, -неm - dostici, 
dosegnuti, nabaviti, dobaviti 

Дf\ти', -ну, -неm - djeti, sta
viti, metnuti; ніде прІівди 
дf.тв - sto da se krije 

діт\в', .ей, ми; - djeca 
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дfючий - postojeci, vafeci, 
koji je na snazi 

/ФІ, ж. - cin; djelovanje, uci
nak; п'Єса на трй дfі - ko
mad u tri cina 

дІЯльний - aktivan, djelotvo
ran 

дЬіАьнІІсть, -ості, ж. - dje
Iatnost, aktivnost; п6ле дІЯ
льностІ - djelokrug rada 

діІяти, -ю, -єш - djelovati, 
ciniti 

дІЯч, -В, м. - radnik, trudbe
nik 

для ( + G.) - za, radi; для mi
moro добраі - za Ше do
bro; для заrаільноrо добраі 
- za орсе dobro 

дн6, с. - dno 
до' ( + G.) - do, k, prema; до 

д9коі міру - donekle, do 
neke mjere; до запитаіння 
- poste restante; до побаі
чевня - doviaenja; до р.S
чІ (сказаіти) - uzgred (Ьu
di) receno 

д&, нескл., с. - (muz.) do, с 

добаі, ж. - doba, vrijeme, 
epoha; dan і noc; під таку 
добу - u to doba 

добаівІІти, -лю, -нш - dodati 
добаівка, ж. - dodatak 
добавлІЯти, -.Rю, -Jієш - do-

davati 
добнвІаітися, -Вюся, -Вєmся -

nastojati, tefiti 
добирІати, -аю, -Вєm - izabi

rati, nalaziti; razumijevati; 
не добираіти САfв - ne na
laziti rijeci 

добирІаітися, -Вюс:я, -Вєmся -
dolaziti, postizati 

доІбйти, -б'Ю, -б'Єш - dotuci 
доjбйтися, -б'Юся, -б'Єшся -

postici, doeepati se, izvoje
vati, izvoj§titi 
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доброс6вІсвий 

добfІІТИ, -жу, -жйш - doju
riti, dotreati 

добfрний - izabran, elitan 
д6блесвий - srcan, hrabar, 

junacki, plemenit 
д6блестІь, -І, ж. - juna§tvo, 

hrabrost, plemenitost 
добовйй - dnevni 
добрІівІч - laku noc 
добраітн і дібрати, добер!У, 

-em - izabrati, odabrati; 
не дІбраітІ тОлку - ne sna
ci se 

добІратися, �уся, -ереmся 
- doci, postici, doeepati se 

д6бре - dobro, kako treba 
добрИвечІр!. - dobra vecer! 
д6брнво, с. - gnojivo; штУч-

не д6брнво - umjetno gno
jivo 

д6брий - dobar; д6брий р6-
зум - zdrav razum; д6брий 
дЄнь! - dobar dan! 

добріmІати, -аю, -аєm - po
bolj§avati se, postajati bo
lji 

добр6, с. - dobro; obilje, sre
ea; жИти в добрf - zivjeti 
u obilju; зйчвти добраі -
zeljeti dobro 

добр6бут, -у, м. - dobrobit 
добовІf, -Их, ми. - dnevnica 
добровfльвий - dobrovoljan 
добров6лІець, -ця, м. - doЬ-

rovoljac 
добродfйвий - krepostan, 

pun vrlina 
добродушний - dobrodu§an, 

dobrocudan 
доброзИчливий - dobrona

mjeran, blagonaklon 
доброта, ж. - dobrota 
добр6тнвй - dobar, kvalite

tan 
доброс6вІсввй - ispravan, 

savjestan 



доброчесний 

доброч�сний krepostan, 
posten 

доброч�сн\tсть, -ості, ж. - vr
lina, krepost 

доброЧИІDІ\Ість, -ості, ж. -
dobrocinstvo 

доброЯкlсвий - kvalitetan 
добрЯк, -а, м. - dobricina 
добув\ати, -аю, -аєm - nabav-

ljati, postizati, dobivati, do
bavljati, izvlaciti 

добув\атися, -аіюся, -аєmся -
truditi se, nastojati, posti
zati, probijati se 

добудов\увати, -ую, -уєш -
dogradivati, nadogradivati 

добуд\уватв, -Ую, -уєш - do
graditi, nadograditi 

добу\ти, -ду, -деm - nabaviti, 
postici, zadobiti, dobaviti, 
izvuci 

добу\тися, -дуся, -деmся -
domoci se, postici, probiti 
se 

добУт\ок, -ку, м. - plijen; re
zultat 

довбна, ж. - malj 
довrий - dug; не в довrІм 

чаісt - u najkraee vrijeme 
довrо - dugo 
довrота, ж. - dиZina, dulji-

na 
довrолfтній - dugogodisnji 
довrотрнваілвй - dugotrajan 
довrочаісний - dugotrajan, 

dug, trajan 
дове\стй, -ду, -д� - dovesti; 

довестй до кЬщЯ - privesti 
kraju 

домрmений - zavrsen; savr
sen 

доверm�\Ість, -ості, ж. - sa
vdenost, savrsenstvo 

довжива, ж. - duljina, dиZi
na 

доnідАив\tсть 

довfд\атися, -аІОСJІ, -аєmся -
doznati, obavijestiti se, in
formirati se, docuti 

довідка, ж. - obavijest, in
formacija 

довідковий - obavjestajan. 
informativan; довідкове бю
ро - ured za informacije 

довідник, -а, м. - prirucnik 
довfд\уватися, -уюся, -уєmся 

- doznavati, obavjestavati 
se, informirati se 

довfку - uvijek, dovijeka 
довільний - proizvoljan 
довіра, ж. і довір'я, с. - po-

vjerenje, pouzdanje 
довірений - opunomoeen 
довірен\Ість, -ості, ж. - pu

nomoc 
довір\ити, -ю, -ІDП - povje

riti 
довірАНВий - povjerljiv 
довІр\.йти, -Яю, -Яєш - vjero

vati, imati povjerenja 
довічний - dozivotan 
довкола - oko, okolo, nao

kolo 
довОІдити, -джу, -диш - do

voditi, dokazivati, rezonirati 
дов6д\итис.я, -иться - prili

citi, podudarati se, morati 
довоЄнний - predratni, pri

jeratni 
довом - dosta, dovoljno 
довm\ати, -ає - produljivati 

se 
довше - dиZe 
доrад\атися, -аіюся, -аієшся -

domisliti se, dosjetiti se, po
goditi 

доrВдка, ж. - dosjetka, na
gat'tanje, pretpostavka 

доnідАиввй - domisljat, do
sjetljiv 

доrаідАив\Ість, -ості, ж. - do
misljatost, dosjetljivost 
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доrадІуватиа 

доnідІуватиа, -VЮСJІ, -уєmа 
- domisljati se, dosjecati 
se, pogadati 

доrаіна, ж. - opomena, kaz
na, prigovor; вйсловити до
rаіиу - izreei opomenu; лИ
цар без страху й доnіии -

vitez bez mane і straha 
доrанІЯти, -ЯІо, -Яєm - dosti

zati, sustizati, biti za peta
ma 

доrля.д, -у, м. - nadzor; за
лишИти без доrАJІДу - os
taviti bez nadzora 

доrладІати, -аю, -аєm - pa
ziti, cuvati, motriti 

доrлJівІути, -у, -em і доrлЯІдІ· 
ти, -джу, -диm - pripaziti, 
pricuvati 

доrма, ж. - dogma 
доrматИчний - dogmatski, 

dogmatican 
доппіти, дожеиІv • .em - do

stici, sustici 
доrовІІр, -ору, м. - ugovor, 

dogovor, pogodba, nagodba 
доrоджІати, -аю, -аєm - uga

dati 
доrоІдИти, -джу, ·ДІПП - ugo-

diti 
доrорн - gore, uvis 
доrорІіти, -Ить - dogorjeti 
доrорІЯти, -Яє - dogorijevati 
додаІвати, -Ю, .ЄШ - dodava-

ti, dometati 
додІати, -Іім, -асИ - dodati, 

dometnuti 
додатковий - dodatan, do

punski, naknadan 
додатІок, -ка, м. - dodatak, 

dopuna; (gram.) objekt 
додержІати, -у, -иш - pridr

zati se 
додержІуватв, -ую, -уєm -

pridrZavati se, postovati 
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докtfр 

додолу - dolje, na zemlju, na 
pod 

додУмІатися, -аюся, -аєmся -

domisliti se 
додfмІуватися, ·VЮСJІ, -уєmс.я 

- domisljati · se 
додому - kuci 
дожидІатися, -аіюся, -аієшс.я -

iscekivati, cekati 
дожИІти, -ву, -веш - dozivje

ti, docekati 
дожовпtевий - predoktobar

ski 
дОза, ж. - doza 
дОзвІІл, -олу, м. - dozvola, 

dopustenje, dopust 
дозвілля, с. - dokolica, slo

bodno vrijeme 
дозвОлеиий - dopusten, do

pustiv 
дозвОлІити, -ю, -em - dopus

titi, dozvoliti 
дозволІЯти, -яю, -Яєm - do

pustati, dozvoljavati 
дозрівІати, -аю, -аієm - sazri

jevati, dozrijevati 
дозріІти, -ю, -єm - sazreti, 

dozreti 
дозІувати, -ую, -уєm - dozi

rati 
доісторИчний - prethistorij

ski, pretpovijesni 

доіІти, -Ю, -im - musti 
доказ, -у, м. - dokaz, navod, 

svjedocanstvo 
докаІзаітв, -жу, -жеm - do

kazati 
докаізІувати, -ую, -уєm - do

kazivati 
доки - do kada, dokle 
докидІати, -аю, -аієm - doba

civati 
докИнІути, -у, -em - dobaciti 
докІІр, -ору, м. - prijekor, 

ukor, predbacivanje; док0-



ДОКАІідвий 

ри суМАfвня - griZnja sav
jesti 

доклІідвий - op§iran, podro
ban, detaljan 

докладно - potanko, op§ir
no, detaljno 

докорjйти, -.О, ·ЙІП - ukoriti, 
prekoriti, pokarati, pokuditi, 
predbaciti 

докорfнний - korjenit 
докорІЯти, -Мо, -Яєm - kori

ti, prekoravati, karati, ku-
diti, predbacivati 

доктор, -а, м. - doktor 
докторат, -у, м. - doktorat 
докторський - doktorski; за-

:хиСТJіти докторську дисер
тВцЬо - doktorirati, obra
niti doktorsku disertaciju 

докум�ит. -а, м. - dokument 
документВqІя, ж. - dokumen

tacija 
докумеитІувВти, фо, ·'Уєш -

dokumentirati 
докУпи - zajedno, zajedni�

ki 
докучІати, .аю, -Вєm - dosa

divati, dodijavati 
докУ..Іити, -у, -иш - dosadi

ti, dodijati 
долВдний - skladan, razu

man 
долеІтfти, ·чУ, -nim - dolet

jeti 
доливІати, .аю, -аєm - doli-

jevati 
долИна, ж. - dolina 
долинІати, .а.є - dolijetati 
долИнІути - doletjeti 
долі - dolje 
долітІати, -Іію, -Вєm - dolije

tati 
долоня, ж. - dlan; як ва до

лои1 - kao па dlanu 
долотО, с. - dlijeto 

6 Menac - КоvаІ: Rj�nik 

ДОRОс 

доля, ж. - sudbina, udes, 
kob; не судйла доля - ni
je bilo sudeno 

дома - kod kuee, doma 
домаrання, с. - trafenje, zah

tjev, insistiranje 
домаrІатися, -Вюся, -Вєmся -

nastojati, teziti, poku§avati 
домІішнІй - domaci, kucni; 

домВшне rосподВрство -
domacinstvo 

джемпер, -а, м. - dZemper 
домІиІувВти, -ує - dominira

ti, prevladavati 
домfнУючий - dominantan 
домішка, ж. - primjesa, do

datak 
домна, ж. - visoka рее 
домовИна, ж. - lijes, mrtvaO. 

ki sanduk 
домовІитися, -ЛЮСJІ, -ишся -

dogovoriti se, sporazumjeti 
se, nagoditi se, ugovoriti 

домовласник, -а, м. - kuce
vlasnik 

домовлеІПІЙ - sporazuman, 
dogovoren, ugovoren 

домовлеиІІсть, -ості, ж. -
sporazum, dogovor, araпZ
man 

домовлІйтися, -йюся, -йєmся 
- dogovarati se, nagadati 
se, ugovarati, sporazumije
vati se, pregovarati 

домоІrтИся, -жуся, -жеmся -

iznuditi, izvoj§titi, postici 
домоуправлf:вня, с. - kucna 

uprava 
донедавна - donedavno 
донесІтИ, -у, .em - donijeti, 

saopciti; denuncirati, potka
zati, prokazati 

доmізу - dolje 
донос, -у, м. - potkazivanje, 

denuncijacija 
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доноІсити 

доноІсити, -шу, -снш - dono
siti , saopeavati; denuncirati, 
potkazivati, prokazivati 

донощик, -а, м. - denunci
jant, dousnik 

ДОІDІС, -у, м. - dopis 
доІDІІсати, ·шУ, -шеш - do

pisati, napisati 
допит, -у, м. - saslusanje, 

preslusanje 
допитІати, .аю, ..аєш - ispi

tati, saslusati, preslusati 
допйтливий znatizeljan, 

radoznao 
допйтІуватв, -ую, -уєm - sa

slusavati, ispitivati, preslu
savati 

доплата, ж. - doplacivanje, 
doplata 

доплаІтйти, -чУ, ·ТИШ - do
platiti, nadoplatiti 

доплачІувати, ую, -уєm - do
placivati, nadoplacivati 

доплиrнІУти, ·у, ..em - dosko
citi 

доповІдІати, .аю, -аєш - iz. 
vjestavati, referirati 

доповідач, -а, м. - izvjesti
lac, referent 

доповІдІь, -і, ж. - izvjestaj , 
referat 

доповІістИ, -ім, -ісІі - izvijes
titi, referirati 

доповнення, с. - dopuna 
доповнІити, -ю, -иш - dopu

niti 
доповнІювати, -юю, -юєш -

dopunjavati 
допомаrІати, .аю, аєm - po

magati, potpomagati 
<\ОпомfжнИй - pomocni 
допомоrа, ж. - pomoc, pot

pora, pripomoc 
допомоІrтй, -жу, -жеш - po

moci, potpomoci, pripomoCi 
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дор Учення 

допотОпний - pretpotopan, 
dopotopan 

допускІати, .аю, -аеш - do
pustati, pretpostavljati 

допуІстйтв, ·щУ, -стиш - do
pustiti; pretpostaviti 

дорадчий savjetodavan 
дореволюцf:йний - predrevo

lucijski, dorevolucinaran 
дорЄчний - umjestan 
дорівнІювати, -юю, ·ЮЄІП -

izjednacivati, usporeaivati 
дорівнІJітв, -аю, -Іієш - iz

jednaciti, usporediti 
дорідний - krupan, velik; 

izdasan, rodan 
дорІкІатв, .аю, -аєш - za

mjeravati, prekoravati, pred
bacivati 

дорІкнІУти, -у, -еш - zamje
riti, prekoriti, predbaciti 

дорІОбок, ·fбку, м. - rad, iz
raaevina, proizvod 

дороrа, ж. - put; по дорозі 
- usput, uzgred; полотном 
дороrа! - daleko ti kuea! ,  
sretan ti put ! 

дороrИй: - drag; skup 
дороrо drago; skupo 
дороrоцfнний - dragocjen, 

skupocjen 
дороrоцfннІість, -ості, ж. -

dragocjenost, dragulj 
дорожІИти, -у, -Шо - visoko 

cijeniti, drzati (do) 
дорожнеча, ж. - skupoca 
дорожній: - putni 
дорожчІати, -ає - poskuplji-

vati 
дорослий - odrastao 
доручІати, .аю, -аєш - povje

ravati, porucivati, davati 
zadatak 

дорУ..ення, с. - zadatak, po
sao, nalog; poruka 



доручJИти 

доручJИти, -у, -вш - povjeri
ti, dati zadatak, dati nalog; 
poruciti 

дос4да, ж. - gnjev, zlovolja, 
razdraienost 

досаJдИти, -джу, -дйш - do
saditi 

досІідний - neugodan 
досаждJати, -аію, -аєш - do-

sadivati 
д6свід, -у, м. - iskustvo 
досвідчений - iskusan, vjest 
досвfдченJІсть, -ості, ж. - is-

kustvo 
досІіта - dosita 
д6сить - dosta, dovoljno, pri-

licno 
досі - dosad(a) 
досконаіАий - savrsen 
досконаілJість, -ості, ж. 

savrsenstvo 
дослівний - doslovan 
дослівно - doslovno, od rije

ci do rijeci 
д6слід, -у, м. - pokus, ispit, 

istrafivanje 
дослідж.Jувати, -ую, -уєш -

ispitivati, istrafivati, razvi
dati 

дослІІдИти, -джу, -диш - is
pitati, istraiiti, razvidjeti 

д6слідиий - eksperimenta
lan, pokusan, istrafivacki 

дОСАідник, -а, м. - istraiivac 
доспівJати, -ає - dozrijevati, 

dospijevati 
доспJfти, -fє - sazreti, dospje

ti 
достаівJити, -АІО, -вш - do

staviti, isporuciti, dopremi
ti, doznaciti 

достаівка, ж. - doprema, do
stava, isporuka, dovoz 

доставлJЯти, -.Я.О, -.Яєш - is
porucivati, dostavljati, do
premati, doznacivati 

6* 

д6тик 

доставщИк, -а, м. - dostav
ljac 

достатній - dovoljan, dosta
tan; zadovoljavajuci 

достатньо - dovoljno, dos
tatno, zadovoljavajuee 

достатJок, -ку, м. - izobilje, 
imucnost, blagostanje 

дотаіція, ж. - dotacija 
достІіrлий - zreo 
достовірний - vjerodostojan, 

pouzdan, siguran 
дост6йиий - dostojan 
дострибнJУrи, -у, -em - dos

kociti, priskociti 
дострок.Овий - prijevremen, 

prije roka 
дострок6во - prijevremeno, 

prije roka 
д6ступ, -у, м. - pristup 
достУпний - pristupacan, do

stupan 
досхочУ - dosta, dovoljno, 

do mile volje 
досяrJати, -аію, -аієш - posti

zati, dostizati, dosezati, do
pirati 

дос.Rrнения, с. - postignuce, 
dostignuce 

ДОСJІІ'JТЙ і досяrJиУти, ·нУ, 
-иеш - postiCi, doprijeti, 
doseci 

дос.RжиJість, -ості, ж. - do-
masaj 

досьЄ, нескл., с. dosije 
дотеJктй, -ч6 - doteCi 
дотеп, -у, м. - dosjetka, sala, 

vic 
дотеп6рішнfй - dosadasnji 
дот6пиий - duhovit, dosjet

ljiv, snalaZljiv, ostrouman 
дот6пиJість, -ості, ж. - duho

vitost, dosjetljivost, dovit
ljivost, snalafljivost, ostro
umlje 

д6тик, -у, м. - dodir, орір 
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ДОТЙЧІІИЙ 

дотИчний - dodiran 
дотЬфіти, ..Вє - dotjecati 
доторк, -у, м. dodir 
доторкІатися, -аіюся, -аієшся 

- dodirivati, doticati (se) 
доторкнІУтися, -�я, ..ешся -

dodirnuti, dotaknuti (se), 
dohvatiti 

дотрИмІати, -аю, -аєm - odr
zati, pridriati; дотрИмати 
слова - odrzati rijec (obe
canje) 

дотрИмІувати, -ую, -уєш -
drzati, odrzavati 

дотрИмІуватися, -уюся, -уєш
ся - drzati se, priddavati 
se; дотрИмуватися закону 
- priddavati se zakona 

дотяrІтИ, -нУ, -неш - dovuci 
дох:ідливий - shvatljiv, ra-

zumljiv 
доход, -у, м. - dohodak 
доцентровий - centripetalan 
доцільний svrsishodan 
дочекІатися, -аіюся, ..Вєшся -

docekati 
дочка, ж. - kci, kcerka 
дОшка, ж. - daska, tabla, 

ploca 
дошкільний - predskolski 
дошкульний - osjetan, je

dak, ostar; дошкульне міс
це - slaba strana 

дощ, -у, м. - kisa; дощ Іде 
- kisa pada; буде дощ -
bit се kise; дощ як 3 відра 
- kisa kao iz kabla; з до
щу та під рJінву - iz zla 
и gore 

дощовИй - kisan, kisovit 
дощовИк, .а, м. - kisna ka

banica 
дощенту - sasvim, do kraja; 

зrорfти дощенту - izgorje
ti do temelja 

до.Іірка, ж. - muzilja 
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дрІізд 

драбйва, ж. - ljestve, stepe
nice, stube 

дражлІіввй - skakljiv 
драхнІИти, -Ю, -шп - draiiti, 

bockati, ljutiti 
дразАЙВВЙ - razdrailjiv 
дракон, -а, м. - zmaj , azdaja 
драіма, ж. - drama 
драматизІуваіти, ·Ую, ·vєш -

dramatizirati 
драматИ:чний - dramski, dra

matican 
драматУРr, -а, м. - drama-

turg 
драний - poderan 
дратІвлИвяй razdrazljiv 
дратІуваіти, -Ую, ·Уєш - dra-

ziti, razdraZivati 
древній - drevan, star 
древнІість, -ості, ж. - dav

nina, starina 
дресирІуваіти, ·Ую, ·Уєш -

dresirati 
дрижакІй, -fв, ми. - drhtavi

ca, drhtanje 
дрижання, с. - titraj , titra

nje 
дрижІати, -у, -йш - drhtati, 

titrati, treperiti, vibrirati 
дрижачий - drhtav, titrav 
дрІіб, -Обу, м. - sacma; (mat.) 

razlomak 
дрібнИй - sitan, malen; дріб

ні діти - mala djeca; дріб
ні rрбшl - sitan novac, sit
nis 

дрібшіця, ж. - sitnica, ma
lenkost 

дрібнішІати, -ає - smanjiva
ti se 

дрібиобуржуаізняй - sitno-
burioaski, malograc1anski 

дріб'язковий - sitnicav 
дрfб'язІок, -ку, м. - sitnica 
дріжджІі, -Ів, ми. - kvasac 
дрІfзд, -оздаі, м. - kos 



дрІмІати 

дрІмІати, -аю, ..аєm - drije
mati 

дрІмОта, ж. - drijeme!, pos
panost 

дрІіт, -Оту, м. - fica 
дробІйти, -АІО, ·ИІП - drobiti, 

komadati 
дрОвJа, -, ми. - drva 
дрож, -у, м. - jeza, drhta

vica 
друr, -а, м. prijatelj 
дрУrий - drugi; дрУrвй раз 

- drugi put; що дрУrай 
день - svaki drugi dan 

друrорЯдний - drugostepeni, 
drugorazredan 

дружба, ж. - prijateljstvo, 
drugarstvo, druZba 

дружйна, м. і ж. - mu.Z, su
prug; supruga, zena; bracni 
drug 

дружJйти, -у, ·ИІП - dru.Ziti 
se, drugovati, prijateljevati 

дружний - slozan, jednodu-
1\an 

дружній - prijateljski; в 
дружньому коАі - u kru
gu prijatelja 

др.ук, -у, м. - tisak, 1\tampa; 
з'явйтися друком - poja
viti se u tisku (1\tampi) 

друкарка, ж. - tipkacica, 
daktilografkinja 

друкарський tiskarski, 
1\tamparski; друкарська ма
шИнка - pisaci stroj ; дру
карська помИлка - tiskar
ska (§tamparska) gre§ka 

друкJувати, фо, -� - tis
kati, 1\tampati; tipkati 

др.ІіпJати, -аю, -аєm - grepsti 
дрЯпJатися, -аюся, -аєmся -

grepsti se 
дряпнJУти, -у, -еш - ogrepsti 
дряхлІість, -ості, ж. - izne

moglost 

др 

дуб, а, м. - hrast, hrastovina 
дубfJти, -ю, -єm - koeiti se, 

stvrdnjavati se, mrznuti, 
hladiti se 

дубАікат, -а, м. - duplikat 
дублJювати, -Юю, -Юєш - du 

blirati, sinhronizirati 
дубОвий - hrastov; дубОва 

дере:вйва hrastovina, 
hrastovo drvo 

дуrа, ж. - luk, svod 
дуже - vrlo, veoma, jako 
дужий - jak, zdrav 
дужка, ж. - zagrada 
дуло, с. - grotlo, zdrijelo 
дУма, ж. - misao; duma 
дУмІати, -аю, -аєm - misliti, 

razmШjati 
дУмка, ж. - misao, pomisao, 

mШjenje; rром&дська дУм
ка - javno mШjenje; про
вІдmі дУмка - misao vodi
lja; на мо.О дУмку - ро 
mome mШjenju; спало на 
дУмку - palo mi je na pa
met; мати на дУмці - ima
ti na umu 

дуплйстий · - 1\upalj 
дупло, с. - duplja, supljina 
д'fрJень, -ня, м. - budala, 

glupan, luda 
д"УРІІсть, -ості, ж. - glupost, 

ludost, mu!\ica, hir 
дурІйти, -Ю, ·ИІП - zaludivati, 

zavaravati 
дурнІій - glup, blesav, buda

last; дурнІій як пень -
glup kao noc; по дурному 
- ludacki, glupo, ludo; дур· 
на rолова - luda glava 

дурнИця, ж. - glupost, bes
mislica; sitnica; це не дур
нйця - to nije sitnica 

дух, -у, м. - duh, dah; скfль. 
кв дУхУ - svom snagom, 
svom brzinom; дух чІісу -
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duh vremena; вmісти дjхом 
- klonuti duhom; без ду
ху - bez daha 

духІИ, -fв, мн. - parfem 
духмЯвий - mirisav 
духовйй - duhacki; духовйй 

Інструм6вт - duhacki in
strument; духовІій оркестр 
- duhacki orkestar 

духовний - duhovan 
дУш, -у, м. - tиS; прийм4ти 

дУm - tu§irati se 
душ4, ж. - du§a; до дymf -

ро volji; з дороrою душ6ю 
- sa zadovoljstvom, rado; 
душ6 мо.Я! - du§o moja! ; 
душ6ю і тілом - du§om і 

економія 

tijelom; ні жнвОі душі -
nema zive du§e 

душ!Ити, -у, ·ІПП - gu§iti, da-
viti 

душнИй - zagu§ljiv 
душоrУб, -а, м. - ubojica 
дЮЖІОІа, ж. - tuce 
дЯдькІо, -а, м. - stric, ujak, 

сіса 
дЯка, ж. - zahvalnost 
дЯкІувати, -ую, -уєш - za

hvaljivati, hvaliti; красно 
(красв6вько) дЯкую - lije
po zahvaljujem, najljep§a 
hvala 

дЯтІел, -ла, м. - dijetao 
дьОrІоть, -тю, м. - katran 

Е, е 
е! - eh! 
евакуація, ж. - evakuacija 
евакуІювати, -Юю, -юєm -

evakuirati 
евевтуІіАьний - eventualan 
евевтуІіАьвІість, -ості, ж. -

eventualnost 
евоШція, ж. - evolucija 
ere - da 
еrоізм, -у, м. - egoizam, se

bicnost 
еrоіст, -а, м. - egoist, sebit

njak 
еrоістИчний - egoistican, se

bican 
еrоцентрИчний - egocentri-

can 
6й:! - ej ! hej ! 
екватор, -а, м. - ekvator 
еквІвал6нт, -а, м. - ekviva-

lent 
екзальтОваний - egzaltiran 
екзамен, -у, м. - ispit 
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екзаменатор, -а, м. - ispiti
vac 

екзаменацfй:ний ispitni 
екзаменІувати, ·Ую, -уєm -

ispitivati, ispitati • 
екз6ма, ж. - ekcem 
екземплЯр, -а, м. - primje-

rak 
екз6тика, ж. egzotika 
екзотИчний: - egzotican 
екіпаж, -у, м. - posada; ko-

cija, kola 
економ, -а, м. - ekonom 
економІити, ·АІО, ·ВІП - §ted

jeti, ekonomizirati 
економіка, ж. - ekonomika, 

ekonomija 
економіст, -а, м. - ekono

mist(a) 
економічний: - ekonomski; 

ekonomican 
економія, ж. - ekonomija; 

полІтйчна економія - po
liticka ekonomija 



економний 

економний - ekonomican, 
stedljiv 

екран, -у, м. - ekran, platno 
екскаватор, -а, м. - ekskava

tor 
екск"УРсlя, ж. - ekskurzija, 

izlet 
екскурсов6д, -а, м. - vodic 
ексmінсlя, ж. - ekspanzija 
експансИввий - ekspanzivan 
експедИцІя, ж. - ekspedicija 
експеримаrr, -у, м. - ekspe-

riment, pokus 
експеримеиrІільний - ekspe

rimentalan 
експеримевтJувати, -jю, -уєm 

- eksperimentirati 
експерт, -а, м. - ekspert 
експертйза, ж. - ekspertiza 
експлуататор, -а, м. - eks-

ploatator, izrabljivac 
експлуатІіцІя, ж. - eksploa

tacija, izrabljivanje 
експлуатJуваіти, ·Ую, -� -

eksploatirati, izrabljivati 
експ�, нескл., с. - ekspoze 
експонат, -у, м. - eksponat 
експонент, -а, м. - ekspo-

nent, izlagac 
експонJувати, -ую, -уєш -

eksponirati, izlagati, izloZiti 
експорт, -у, м. - eksport, iz

voz 
експортер, -а, м. - izvoznik 
експортний - eksportni, iz. 

vozni 
експортJувати, ·Ую, -уєm 

eksportirati, izvoziti, izvesti 
експрес, -а, м. - ekspres 
експресlонfзм, -у, м. - eks

presionizam 
експропрЬЩія, ж. - ekspro

prijacija 
експропрІJІОВІіти, -Юю, -Юєm 

- eksproprirati 
екстаз, -у, м. - ekstaza 

елІмІнJуваіти 

екстернторІІіАьнJІсть, -ості, ж. 

- eksteritorijalnost 
екстра - ekstra, neobieno 
екстраваrІінтвий - ekstrava

gantan 
екстракт, -у, м. - ekstrakt 
екстраордиmіривй - izvan

redan 
екстремfст, м. ekstre-

mist(a) 
екстрений - hitan 
ексцентр:Ичвий - ekscentri-

can 
ексцес, -у, м. eksces 
елаС'Ін'ІНІІЙ - elastican 
елеватор, -а, м. - elevator, 

dizalica, silos 
елеr4нтвий: - elegantan 
елеdя, ж. - elegija, tufaljka 
електризJуваітв, фо, -уєш -

elektrizirati 
електрик, -а, м. - elektriear 
електрика, ж. - elektricitet, 

elektrika 
електрИчний - elektrican; 

електрИчна т.Rra - elektriC
ni pogon 

електрифІкІіцІя, ж. - elektri
fikacija 

електрифІкJуваітв, --ую, -уєш 

- elektrificirati 
електровОз, -а, м. - elektriC

na lokomotiva 
електроrІдростІінцІя, ж. -

hidroelektrana 
електромонтер - elektroin

stalater, elektricar 
електростІінцІя, ж. - elektra

na, elektricna centrala 
електротехнік, -а, м. - elek

trotehnicar, elektricar 
елемаrr, -а, м. - element, sa

stojak 
елементаривй - elementaran 
елІмІнJуваітв, ·Ую, -уєm - eli

minirati 
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еАіта 

еАіта, ж. - elita 
емалр., -І, ж. - emajl 
емаль6ваний emajliran 
емавсвп8цІа, ж. - emancipa-

cija 
емблема, ж. amblem 
еміrрІінт, -а, м. - emigrant, 

iseljenik, izbjeglica 
еміrрВнтський - emigrantski, 

iseljenicki 
еміrраіцІя, ж. - emigracija 
емІrрІуватв, фо, -уєш - emi

grirati, iseliti se, iseljavati 
se 

емісlя, ж. - emisija 
ем6цІя, ж. - emocija 
енерrfіЬmй: - energican, od-

re§it 
ен�рrІя, ж. - energija 
ентузІІі.зм, -у, м. - entuzija

zam, odu§evljenje 
енqиклоп�, ж. - enciklo-

pedija 
еоІдаdя, ж. - epidemija 
епІзОд, -у, м. - epizoda 
епІлШсІя, ж. - epilepsija, 

padavica 
епІлоr, -а, м. epilog 
епітет, -а, м. epitet 
еполn, -у, м. epoleta 
епопu, ж. - epopeja 
Шос, -у, м. - ер, epos 
епоха, ж. - epoha, doba 
епо:х8Аьний - epohalan 
ера, ж. - era 
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ешелонІув&тв 

ерудИцІя, ж. erudicija 
есенція, ж. - esencija 
есюідра, ж. - eskadra 
ескалатор, -а, м. - eskalator, 

pokretne stepenice 
есІdз, -а, м. - skica 
ескІм6с, -а, м. - Eskim 
ескІм6ський - eskimski 
естафета, ж. - §tafeta 
естет, -а, м. - esteta 
естетйчнвй - estetski 
ест6нІець, -ця, м. - Estonac 
естонка, ж. - Estonka 
ест6нсьІСИЙ - estonski; Ес-

т6нська РСР - Estonska 
SSR 

естраіда, ж. - estrada 
n! - aoh! 
етап, -у, м. - etapa 
етика, ж. - etika 
етикn, м. - etiketa 
етимолоrія, ж. - etimologija 
етй'ІІІИЙ - eticki 
етвfчивй - etnicki 
етноrрафІя, ж. - etnografija 
етЮд, -а, м. - esej , etida 
ефект, -у, м. - efekat, ucinak 
ефектИвний: - efikasan, dje-

lotvoran, efektivan 
ефектний - efektan 
ефfр, -у, м. - eter 
ешелон, -у, м. - e§alon 
ешелонІуватн, ·Ую, � -

e§alonizirati 



Е, е 

є, v. бути 
євреІй, -я, м. - Hebrej , Jev

rej , Zidov 
єврейський - hebrejski, jev

rejski, iidovski 
Євр6па, ж. - Evropa 
європеІєць, -йця, м. - Evrop

ljanin 
європейка, ж. - Evropljan-

ka 
європейський evropski 
Єrйпет, -у, м. - Egipat 
єrИпетський - egipatski 
єдВний - jedini, jedinstven; 

єдВний МОЖАЙВИЙ СПОсіб 
jedini moguci natin 

єднання, с. - sjedinjenje, 
spoj 

єднІатв, -аю, -&єш - ujedinja-
vati, sjedinjavati 

ЄднІість, -ості, ж. - jedinstvo 
Ємкнй - prostran, obuhvatan 
Ємк(ість, -ості, ж. - zapre-

mina, kapacitet, obuhvat
nost 

єпfскоп, -а, м. - biskup, epis
kop 

Єреван, -а, м. - Jerevan 
єретйк, -8, м. - heretik, kri

vovjernik 
єство, с. - Ьіее, bit, sustina 
єхйдний - pakostan, zloban 

Ж, ж 

жВба', ж. - !аЬа 
ж8ба1, ж. - angina, vratobo

lja; rрудн4 жаба - angina 
pectoris 

жаrа, ж. - zed, zeda; Zиdnja 
жаrУчий - strastven, zarki 
жаданий - zeljen 
жадІіивя, с. - zelja; Zиdnja 
жадІати, -аю, -аєш - zeljeti, 

Zиdjeti 
жадібний - pohlepan, gramz

ljiv, lakom 
жадібнІість, -ості, ж. - po

hlepa, gramzljivost, lako
most 

жадОба, ж. - pohlepnost, la
komost; zelja, Zиdnja 

жайворонІок, -ка, м. - seva 
жалІИти, -Ю, -Шо - bosti, ре

сі, peckati, zeei 

ж&лібнИй - !alostan, tuZan; 
bijedan, jadan; жалібнйй 
мІірm - posmrtni mar! 

ж&лJість, -ості, ж. - samilost, 
suosjeeanje 

жаліІти, -ю, -єш - zaliti, suo
sjecati; stedjeti 

жwІтися, -юся, -єшся - za-
liti se, jadati se, tиZiti se 

жало, с. - zalac, ostrica; tm 
жалОба, ж. - zalost, korota 
ж&лощІІ, -Ів, мн. - zalost, tu-

ga; saialjenje, samilost, su
osjecanje 

ж&лІvватв, -ую, -уєш - zaliti, 
suosjeeati, stedjeti, paziti, 
voljeti 

жалюrfдний - jadan, bije
dan,  neugledan 

жалІь, -ю, м. - zalost, zalje
nje; якИй жаль! - koja 
stetal ; без жалю - bez sa-
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жар 

milosti, bez Wjenja; завда
вати ж8Аь - zadavati bol, 
zalostiti; мені на жаль -
na moju zalost 

жар, -у, м. - zar, vrucina, 
vrucica, Zerava; сидіти .як 
на жару - sjediti kao na 
zeravici; 6чі rорЯть як жар 
- осі gore kao zeravica 

жара, ж. - vrucina, zega 
жарr6н, •У І М. - zargon 
жарІнтв, -ю, ·ИІП - ресі 
жар6вня, ж. - ro§tilj 
жарт, -у, м. - §ala; без жар

тів - bez §ale, ozbiljno 
жартЬwЬІнй - §aljiv 
жартІуватн, фо, -уєm - §а. 

liti se, zbijati §alu, igrati se; 
r6дІ жартувати - dosta je 
§ale, §alu na stranu 

жатн1, жнІv. .еш - zeti 
жатв2, жмІv • .еш - pritiska

ti, stiskati 
жатrЯ, с. - zetva 
жах, -у, м. - strah, Шаs, 

strava, groza 
жахІати, .аю, -Вєm - Шasa

vati; plamtjeti, prodirati (о 
plamenu) 

жахІатнся, -Вюс.я, -Вєшся -
zgrвZati se, Шasavati se; 
drhtati 

жахлйвнй - stra§an, Шasan, 
jeziv, strahovit, grozan 

жахиІУтн, -у, .еш - Шasnuti; 
planuti; jurnuti 

жахнУтнся, -уся, -ешся 
zgroziti se, uiasnuti se; za
drhtati 

жбурлІЯтв, -Яю, -Яєm - baca
ti, razbacivati 

жбурнІУтн, -у, .em - baciti, 
hitnuti 

жвавий - ziv, Zustar, Zivahan 
жваво - Zivo, zivahno, Zиstro 
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жвавUпІатн, -аю, -аєш - po
stajati zivlji, ozivljavati 

ждІати, -у, .еш - cekati, оее. 
kivati, docekivati; хт6 жде, 
діждеться - tko ceka, do
eeka; час не жде - vrije
me ne ceka 

же і ж - tll 
жебрак, -а, м. - prosjak, si

romah 
жебрІатн, -аю, -аєш і жебрІ 

Іv:ватн, ·Vю, -уєш - prosja
citi, prositi moljakati 

жеврІІтн, -є - gnjiti, trunuti 
жезл, -а, -м. - zezlo 
Женева, ж. - 2.eneva 
женІИтн, -Ю, -иm - zeniti 
жен!Итнся, -Юся, ·ИІПСЯ - ze-

niti se 
жеІІІ'Ь:, -а, м. - zarucnik, Ze

nik, mladozenja 
жеиихІатися, -Вюся, -аєшся -

udvarati (se) ; voljeti se, ho
dati 

жердШІа, ж. - motka 
жереб, -у, м. - zdrijeb, koc

ka; жереб кИнуто - kocka 
je pala 

жеребІець, -цЯ, м. - Zdrije-
bac 

жереб'ІЯ, -Яти, с. - Zdrijebe 
жерстІь, -1, ж. - нm 
жертва, ж. - zrtva 
жертвІvвати, -ую, -vєш - zrt-

vovati 
жерІтн, -у, .еш - zderati, 

prozdirati 
жест, -у, м. - pokret, gesta 
жестнкулІю:в8ти, -Юю, -Юєm 

- gestikulirati 
ЖИВЙЙ - ziv; ЖНВЙЙ і ЗДО

р6ВНЙ - ZЇV і zdrav; нема 
ні жнв6і душі - nema ni 
zive du§e; тfлькн живйй та 
теплий - jedva Ziv, sama 
kost і koza 



живИльввй - hranjiv 
живІИти, -ЛІО, -иш - hraniti, 

bodriti; .живйтв вадію -
gajiti nadu 

живJИтися, -ЛІОся, -ишся -
hraniti se, gostiti se; boga
titi se 

живІfт, -отІі, м. - trbuh 
жйвлеШІЯ, с. - ishrana, pre-

hrana, hrana 
жив6пис, -у, м. - slikarstvo 
живопйсІець, -ця, м. - slikar 
живопйсний !ivopisan 
живоплІfт, ..ary, м. - zivica 
животfння, с. - zivotarenje 
живоnІти, -10, -єш - zivota-

riti 
жйла, ж. - zila 
жйлавий - zilav 
жилtr, -а, м. - prsluk 
.жйр, -у, м. - mast, masnoea; 

рйб'.ячий .жйр - riblje ulje 
жирfІти, -10, -єш - debljati 

se, gojitii se 
.жйрний - mastan, debeo 
.жйриІІсть, -ості, ж. - mas

noea, debljina 
жИrелJь, -я, м. - zitelj , sta

novnik 
жйІти, -ву, -�ш - zivjeti, 

stanovati, obitavati, boravi
ti, prebivati; жИти в рІібст
вІ - robovati, zivjeti u rop
stvu; жИти на ІПИр6ку н6-
rу - zivjeti na velikoj nozi; 
жИти JІК кfт з собакою -
slagati se kao pas і macka 

житл6, с. - stan, obitavali§te 
житловйй - stamben; жит

ловІі пл6ща - stambeni 
prostor 

жйтнІй - rafen 
жйто, с. - raf 
.життЄвий - fivotni 
жиrтєздаітний - vitalan, bo-

dar 

жоржВва 

життЄпис, -у, м. - fivotopis, 
biografija 

життєраідІ.сиІсть - vedrina 
життєраідІ.сний - bodar, ve

dar, pun zivota 
життя, с. - zivot ; на .� 

життя - za citav zivot; стІі
витв своЄ жвтrЯ на орту 
- stavljati Zivot na kocku 

жfвка, ж. - zena, fenska, su
pruga; взЯти за жінку -
uzeti za fenu 

жІв6чий - zenski; жІи6чий 
рfд - (gram.) zenski rod 

жм6ия, ж. - pregr§t 
хмУРІитв, -10, -иш - zmiriti 
жмfт, -а, м. - svefanj , nara-

mak, rukovet, kita; cuperak 
.жи6ць, жеиqJі, м. - zetelac 
жнивІІі, -, мн. - fetva 
ж6вквjути, -у, -еш - futjeti 

(se) 
ж6втІень, -ня, м. - listopad, 

oktobar 
ж6втий - fut 
жовnІти, -10, -єш - zutjeti 

(se) 
жовти6вий - listopadski, ok-

tobarski 
жовтІ6к, -кІі, м. - futanjak 
жовтор6тий futokljun 
жовтянИця, ж. futica 
ж6вч, -1, ж. - fuc 
ж6вчний - fucan 
ж6деи, ж6дний - nijedan, 

nikakav; ж6двим сп6собом 
- nikako, ni na koji nacin; 
в ж6диому рІізІ - пі u 
kom slucaju; без ж6ДІDІХ 
результІітІв - bez ikakvih 
rezultata 

ж6лоб, -а, м. - oluk, Zlijeb 
ж6лудІь, -я, м. - fir 
жонатий - ofenjen 
жоржВва, ж. - (Ьоt.) geor-

gina 
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жорсткйй 

жорсткйй - krut, tvrd 
жорст6кий - nemilosrdan, 

zestok, okrutan, krut 
жорст6кJІсть, -ості, ж. - ne

milosrdnost, zestina, okrut
nost, krutost 

жуJваіти, -Ю, -Єш - fvakati, 
prezivati 

жужмJити, -АІО, -вm - guZ
vati 

жук, -аі, м. - buba, kukac 
журавJель, -мі, м. - zdral 

забавлІЯти 

журба, ж. - tuga, jad, za
lost, tjeskoba 

журJйти, -Ю, -вm - zalostiti 
журJйтися, -Юся, -ншся - tu

govati, zalostiti se, cviljeti 
журлИвий - Zalostan, tиZan, 

sjetan 
журнал, -у, м. - easopis, re

vija, Zurпal 
журналіст, -а, м. - novinar, 

zumalist 
жюрf, нескл., с. - ziri 

з, 3 

з (Із, зо, зІ) - ( +G.) iz, od, 
ро; ( + А.) oko; ( + І.) s(a), 
uz; родом з Кйєва - ro
dom iz Кijeva; вйрв8ти з 
РУк - istrgnuti iz ruku; з 
rоловИ до п'Ят - od glave 
do pete; з иІіказу - ро na
redenju; 3 цьоr6 часу -
od sada; 3 цьоr6 дИва не 
буде mіва - nema od toga 
nista; 3 дв6х лйх вИбр8ти 
МеІUІІе - od dva zla izabra
ti manje; днів з6 два, зо 
три - dva-tri dana; 3 міся
ць - oko mjesec dana; 
брат з сестрою - brat і 
sestra; 3 умовою - pod 
uvjetom, uz uvjet; з часом 
- s vremenom; з НовИв 
роком! - sretna Nova go
dina! ; 3 велйким трудом -
(s) teskom mukom; 3 кИм 
поведешся, вІд тоrо й на
берешся - s kim si, takav 
si 

38 - ( + G.) za, za vrijeme, 
pri, uz; (+А.) za, iza; zbog; 
( + І.) za, iza, ро; 38 жвттЯ 
- za Zivota; 38 такИх умов 
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- uz takve uvjete; 38 всЯ
ку цІнУ - ро svaku cijenu; 
далеко 38 пfввІч - dugo 
poslije ponoci; вважати за 
веобхfдие - smatrati prije
ko potrebnim; раніш 38 
всіх - prije svih, najranije 
od svih; за влІісивм ба
жІіввям - ро vlastitoj ze
lji; 38 остІівиьою модою -
ро posljednjoj modi 

заарешт6вJув8ти, -ую, -уєm -
hapsiti 

заарештJуваіти, -Ую, -уєm -
uhapsiti 

388ТлавтИчнвй prekoat-
lantski, prekooceanski 

забава, ж. - zabava, razono
da, igra 

забІівJити, -АІО, -вm - zaba
viti, razonoditi 

забІівJитися, -АІОСя, -ншся -
zabaviti se, poigrati se, ra
zonoditi se 

зІібавка, ж. - igracka, igr8, 
zabava 

забавлJЯти, -Яю, -Яєш - za
bavljati, razonoc:tivati 



забавлJ.Ятися 

забавлJ.Ятися, -Яюся, -Jієшся 
- zabavljati se, igrati se 

забаrато - prilicno, mnogo, 
previ§e 

забажІати, -аю, -аєш - zaze
Ijeti, pozeljeti 

забарвІити, -лю, -ВІП - obo
jiti 

забарвлеввя, с. - boja, obo
jenost, bojenje 

забарвлІювати, -юю, -юєш -
bojiti 

забарливий - spor, trom 
забастовка, ж. - §trajk 
забастІувати, -ую, -уєш -

stupiti u §trajk 
забезпечення, с. - osigura

nje, opskrba 
забезпечІити, -у, -иm - osi

gurati, snabdjeti, zbrinuti 
забезпечІитися, -уся, -шпся -

osigurati se, snabdjeti se 
забезпечІитися, -уся, -иmся -

osiguravati, snabdijevati, 
zbrinjavati 

забезпечІуватися, -уюся, -уєш
ся - osiguravati se, snaЬ
dijevati se 

забивІати, -Шо, -аієm - zabi
jati, zakucavati, okivati, ubi
jati 

забинтовІувати, -ую, -уєm -
zavijati, stavljati zavoj 

забинтІувати, -jю, -уєm - za
viti, staviti zavoj 

забирІати, -аю, -аєш - oduzi
mati, odnositi, zapljenjivati, 
odvlaciti, povlaciti 

забирІатися, -аіюся, -аієшся -
penjati se; odlaziti, kupiti 
se, tornjati se 

заІбИти, -б'Ю, -б'Єш - zabiti, 
zakucati, okovati, utuci, u
biti 

забутr.Я 

заІбИтися, -б'Юся, -б'Єшся -
udarati se, povrijediti se, 
ubiti se 

забйтий - zatucan 
заблищІати, -у, -Шо - zasja

ti, zablistati, granuti 
заблуІдИтися, -джуся, -диmся 

- zalutati, zabludjeti, izgu
biti se 

забобОв, -у, м. - predrasuda, 
sujevjerje, praznovjerje 

забобОввий - pun predrasu
da, praznovjeran, sujevjeran 

забов'.tізаввя, с. - obaveza 
заборr6вавІІсть, -ості, ж. -

zadиZenost, prezadиZenost 
заборrІуватв(ся), -\rю(ся), -уєm 

(ся) - zaduZiti se 
забор6ва, ж. - zabrana, za

pljena 
заборонений zabranjen 
заборонІИти, -Ю, -иm - za

braniti, uskratiti, omesti 
заборонІЯти, -Jію, -Яєm - za

branjivati, kratiti, braniti, 
ometati 

забІрати, -еру, -epem - uzeti, 
oduzeti, odnijeti, zaplijeniti, 
odvuCi, porobiti 

забІратися, -еруся, -ереmся -
popeti se, uzverati se, zavu
ci se; otici 

забруднІИти, -Ю, -Шо - ispr
ljati, zamazati, okaljati, iz
mazati 

забруднІювати, -юю, -юєш -
prljati, mrljati, kaljati, ma
zati 

забувІати, -Шо, -аієш - zabo
ravljati 

забудовник, -а, м. - graditelj 
забуІти, -ду, -деm - zabora

viti 
забутrЯ, с. - zaborav, nesvi

jest, nesvjestica, polusan 
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заважJати 

заважJІіти, 4ю, -аієш - ome
tati, smetati, prijeeiti 

заваJдвти, ·джу, ·диш - o
mesti, sprijeeiti, zasmetati 

завалJйти, -Ю, ·ІDП - zatrpati, 
nagomilati 

затілJювати, -юю, ·ІОЄJП -
zatrpavati, nagomilavati 

заварJйти, -Ю, ·ІDП - zakuha
ti, popariti, zavariti; зава
рйти юішу - (pren.) sku
hati kasu (poparu) 

заварJювати, ·ЮЮ, ·ІОЄJП -
zakuhavati, zavarivati 

завбачJати, 4ю, -аієш - pred
skazivati, predvidati, prog
nozirati, prorokovati 

завбачJити, -у, ·ИПІ - pred
skazati, predvidjeti, progno
zirati, prorokovati 

завбачливий - oprezan, оЬа· 
zriv, dalekovidan 

завбільшки - velik kao tko, 
sto, ро velicini jednak kо
ти, сети 

заввИшки - visok kao tko, 
sto, ро visini jednak kоти, 
сети 

завrлйбппси - dubok kao 
sto, ро dubini jednak сети 

завдаJвІіти, -Ю, -Єш - zadava
ti, nanositi, pricinjati 

завдання, с. - zadatak, za
daca 

завдJати, ..ам, -асй - zadati, 
nanijeti, priciniti; завдати 
сорому - nanijeti sramo
tu, osramotiti; завдати тяж
кою удару - zadati te!ak 
udarac 

завдІітJок, -ку, м. - kapara, 
akontacija 

завдякй - zahvaljujuci 
завелИкий - velik, prevelik 
завернJУтв, -у, ..em - zamo-

tati, omotati, zaviti, okrenu-
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завірJЯти 

завертJати, 4ю, .аєш - za
motavati, omotavati, zavija
ti, okretati 

завершІіАьиий - zavrsni, ko
nacni 

заверmJйти, -у, ·ЙІП - zavr
siti, dovrsiti, okoncati 

завершИтJися, -ься - odigra· 
ti se 

заверmJувати, -ую, -уєm -
zavrsavati, dovrsavati, okon· 
cavati 

завеJстИ:, -ду, -д9 - odvesti, 
uvesti; osnovati; naviti 

зІівждИ - uvijek, u svako 
doba, svagda 

завзЯтий - strastven, pasio
niran, vatren, odusevljen; 
завзЯта боротьба - zesto
ka borba 

завзЯття, с. - strastvenost, 
odusevljenje, pasija 

завивJати•, .ає - zavijati, ur
lati, urlikati 

завивJапГ, 4ю, .аєш - ondu
lirati, uvijati (kosu) 

завИвка, ж. - ondulacija, fri
zura 

завйдJувати, -ую, -уєm - za
vidjeti 

завидЮщий - zavidan, pun 
zavisti 

завнJти•, -ю, -єш - zaurlati, 
zaurlikati 

заJJJИтиZ, -в'Ю, -в'Єш - ondu
lirati, uviti (kosu) 

завfдJувати, -ую, -уєm - ru
kovoditi, upravljati 

завfдувач, -а, м. - upravitelj , 
upravnik, sef, rukovodilac 

завfрJвти, -ю, ·ИПІ - uvjeriti, 
ovjeriti 

завірЮха, ж. - meeava, vija
vica 

завірJЯти, -Я.О, -Яєm - uvje
ravati, ovjeravati 



завіса 

завіса, ж. - zavjesa, zastor 
завfІсити, -шу, -сиm - zastr

ti, odvojiti zavjesom 
завfmІувати, -ую, -уєm - za

stirati, odvajati zavjesom 
заІвм�рти, -мру, -мреш - za

mrijeti, obamrijeti 
завмирІати, -аю, -Вєm - za

mirati, obamirati 
завОд, -у, м. - tvornica, faЬ

rika 
завоІдити, -джу, -диш - od

voditi, uvoditi; osnivati; na
vijati 

заводськйй - tvomicki, fab
ricki 

завойовІППС., -а, м. - osvajac, 
zavojevac 

завойовІувати, -ую, -уєm -
osvajati 

завоювання, -с. - osjavanje; 
tekovina, dostignuce 

завоІюв&ти, -Юю, -Юєm - os-
vojiti, izvojevati 

з&врта - sutra 
з&втраппdй - sutra§nji 
завчасний - pravovremen, 

blagovremen; prijevremen, 
, preuranjen 
завчІати, -аю, -аєm - uciti 

(napamet) 
завч!Ити, -у, -Шп - nauciti 

(napamet) 
зав'яІзати, -жу, -жеш - za

vezati, vezati, zaviti, poviti; 
зав'язати світ - upropasti
ti zivot 

зав'Язка, ж. - traka, povez; 
zaplet 

зав'ЯзІувати, -ую, -уєm - po
vezivati, zavezivati, vezati, 
vezivati, zavijati, povijati 

заnідка, ж. - zagonetka 
заrадковий - zagonetan, ta

janstven, misteriozan 

заrал, -у, м. - masa, dru§tvo, 
svi redom 

заr&льний - орсі, sveopci, za
jednicki; в заnіА:ьних рй:сах 
u opcim crtama 

заrаАЬНо:вжй:ваний - орсі, za 
opeu upotrebu, opceupotreb
ljiv 

заrальновІдомий - орсе poz
nat 

заrаАЬНонародвий - opcena
rodni 

заrанІЯти, -ЯІо, -Яєm - zabi
jati, utjerivati, satjerivati; 
umarati, prodavati 

заnірбання, с. - osvajanje, 
otimanje, zauzimanje 

заrарбІати, -аю, -аєm - odu
zeti, ugrabiti, oteti, prigra
biti, zauzeti, osvojiti 

заrарбІППС., -а, м. - osvajac, 
otimac 

заrарбІувати, -ую, -уєm -
oduzimati, grabiti, otimati, 
zauzimati, osvajati 

заrартованнй - prekaljen 
заrарт6ванІІсть, -остІ, ж. 

prekaljenost 
заrартовІувати, -ую, -уєm 

kaliti 
заrартІув&ти, -'Ую, -уєm 

prekaliti 
заrата, ж. - brana, nasip, 

ustava 
заrибІати, -аю, -Вєm - ginu

ti, pogibati, propadati 
заmбелІь, -І, ж. - propast, 

pogibija 
заrИджІувати, -ую, -уєm - za

gac:tivati, prljati 
заmІдити, -джу, -диш - za

gaditi, zaprljati 
заrй:н', -у, м. - propast, pogi

bija, smrt 
заnЬі, -у, м. - zavoj , okuka 
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заrинІати 

заrинІати, -аю, -Вєш - savi
jati, pregibati, previjati 

заrіінІути, -у, -em - poginuti, 
izginuti, propasti 

заrІfн', -Ону, м. - odred 
заrІfн', -Ону, м. - utrina; tor, 

obor; hajka, utjerivanje; бу
ти в заrОні - biti zapostav
ljen 

заrлаІдити, -джу, -диm - iz
gladiti, izglacati, ispeglati 

заrл8джІувати, -ую, -уєm 
gladiti, glacati, peglati 

заrлИ:бина, ж. - udubina 
заrлушІати, -аю, -Вєm - za

glusivati, prigusivati, nadja
cavati 

заrлушІИти, -у, -ІПІІ - zaglu
siti, prigu5iti, nadjacati 

заrлядІати, -аю, -Вєm - zavi
rivati, gledati 

заrлЯнІути, -у, -em - zaviriti, 
pogledati 

заІnпіти, -жевV, -жен6m -
zabiti, utjerati, zatjerati; iz
moriti; prodati; заnпіти на 
слизьк6 - staviti u tezak 
polozaj 

заmоіІтися, -ться - zagnojiti 
se, ognojiti se 

заrнІVти, -у, .em - saviti, za
viti, previti 

заrоворІИти, -Ю, -mп - pro
govoriti, poceti govoriti 

заrоворІювати, -юю, -юєm -
progovarati, pocinjati govo
riti 

заrОітІися, -ься - zacijeliti, 
srasti 

заrоловJок, -ка, м. - natpis, 
naslov 

заrолоІсИти, -mf, -сmп - za
plakati, zajaukati, poceti na
ricati 

заrорІіти, -Ю, -Шп - pocmjeti 
(od sunca) 
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заrрібІати 

заrорІfтися, -Юся, -ІЬпся - za
paliti se, planuti, buknuti; 
oduseviti se 

заrорнІУти, -у, -em - zamota
ti, ogmuti, umotati, uviti, 
upakovati 

заrорнІУтися, -уся, -еmся -
zagmuti se, umotati se 

заrороження, с. - pregrada, 
zapreka, prepreka 

заrороІдИти, -джу, -ДІUП 
pregraditi, preprijeciti 

заrортІати, -аю, -Вєm - za
motavati, ogrtati, uvijati, pa
kovati 

заrорІЯти, -Я.О, -.Яєm - sun
ca ti se 

заrорІ.Ятися, -.Rюся, -.Яєmся -
rasplamsavati se, odusevlja
vati se 

заr6стрений - zaostren, na
ostren, ostar, siljast 

заrОстрення, с. - zaostrava
vanje, ostrenje, siljenje 

заrострІИти, -Ю, -иш - zaos
triti, izostriti, nasiljiti 

заrострІювати, -юю, -юєш -
zaostravati, ostriti, izostra
vati, siljiti 

заrотівля, ж. - priprema, pri
premanje 

заrотівник, -а, м. - nabavljac, 
snabdjevac 

заrотОвІити, -лю, -ІПІІ - pri
premiti, opremiti 

заrотовлJЯти, -Я.О, -.Яєm - pri
premati, spremati 

заrоІюватися, -юється - sras
tati, zacjeljivati 

з8rрава, ж. - odsjaj , odsjev 
заrрІати, -аю, -аєm - zaigra

ti, zasvirati 
заrримІfти, -лЮ, -иm - pras

nuti 
заrрібІати, -аю, -Вєш - gra

biti, zgrtati, kupiti; чужйми 



заrр0жІувати 

рукВмв ж&р заrрІбати 
stjecati tuc1im Zuljevima 

заrр0жJувати, -ую, -уєm 
prijetiti, ugrozavati 

заrс (вfддІл запису ІіктІв rро
мадЯнськоrо стВну), -у, м. 
- maticni ured 

заrубJИтв, -АЮ, -иш - izgubi
ti; upropastiti 

заrvбІИтися, -АЮся, -ишся -
izgubiti se 

задаІвати, -Ю, -Єш - zadavati, 
davati; задавати т6н - da
vati ton; задавати ІПІТІіння 
- postavljati pitanje 

задаІватвся, -Юся, -Єшся -
praviti se vazan 

задавІИти, -АЮ, -иш - zada
viti, zagusiti, udaviti; prega
ziti, satrti 

задавІИтися, -АЮся, -ишся -
udaviti se, ugusiti se 

задІати, -Вм, -асИ - zadati, 
postaviti 

задІіча, ж. - zadaea, zadatak 
задзвонІИти, -Ю, -иш - zazvo

niti 
заднвІйтися, -лЮся, -иmся -

zagledati se, zabuljiti se 
задивлІЯтися, Jіюся, -.Яєmся -

zagledati se, zuriti, buljiti 
задирJати•, -аю, -Вєm - diza

ti; задирати н6са - dizati 
nos 

задирІати', -аію, -Вєm - trga
ti, kidati 

задИрливий - prkosan, iza
zovan, izazivacki 

задИхJатися•, -аюся, -аєmся -
zadihati se, izgubiti dah 

задихJатвся", ..аюся, -ІієmСЯІ -
zadihavati se, gubiti dah 

задихJатисr, -аіюся, -Вєmся -
gusiti se, daviti se 

задихнJУтися, -уся, -еmся 
zagu�iti se, ugu�iti se 

7 Menac - Koval: Rjeatik 

задушJИтв 

задJЬпка, ж. - sipnja, astma 
зВдки - natraske 
зІідля ( + G.) - radi, zbog 
зІіднІй - str&Znji, zadnji; 

пасти зВднІх - vuci se na 
repu dogactaja, biti posljed
nji 

задовільний - zadovoljavaju
Ci, dosta dobar 

задов6левий - zadovoljan 
задов6лення, с. - zadovolj

stvo, zadovoljenje, zadovo
ljavanje 

задовольнJИти, -Ю, -Иш - za
dovoljiti, udovoljiti, namiri
ti, podmiriti 

задовольнJИтися, -ЮСЯІ, -Ишся 
- zadovoljiti se 

задовольнJ.Яти, -яю, -.Яєm -
zadovoljavati, udovoljavati, 
namirivati, podmirivati 

задовольнІЯтися, -яюся, -.Яєm-
ся - zadovoljavati se 

задІрати• і задJ�рти', -еру, 
-e�m - podici, dignuti, dici 

задІрати' .і задJ�. -еру, 
-epem - rastrgati, raskidati 

задрімІати, -аію, -Вєm - za
drijemati 

зІідум, -у, м. - zamisao, po-
misao 

задума, ж. - zami§ljenost 
задуманий - zamiSljen 
задУмJати, -аю, -аєm - za-

misliti, smisliti, nakaniti 
задумJатися, -аюся, -аєшся -

zamisliti se, postati zamis
ljen, predati se mislima 

задумJуватв, -ую, -уєm - za
misljati, pomisljati, namje
r::\vati 

задУмІvватвся, -уюся, -уєmся 
- postajati zamiSljen, pre
davati se mislima 

задушJИти, -у, -иш - zagusiti, 
ugиSiti, zadaviti, vdaviti 
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задуш!Иmся, •УСЯ, ·ЯІПСЯ 
ugШiti se, udaviti se 

задjшАивяй - zagu§ljiv 
з&Jєць, -йця, м. - zec; (razg.) 

slijepi putnik 
заж6рАИВЯЙ - prozdrljiv, ne

zasitan, pohlepan, gramzljiv 
заживJатя1, -Ііє - zacjeljivati 
заживJаnr, -аю, ..аєш - ku§a

ti, osjeeati 
зажИJти1, -:ве - zacijeliti 
зажйJnr, -ву, -:веm - iskusiti, 

okusiti, osjetiti; зажйтя ра
дості - osjetiti radost; за
жйти слави - proslaviti se, 
postati slavan, steei slavu 

зажурJйтяся, -Юся, ·ЯІПСЯ -
rastиZiti se, raZalostiti se, 
snиZditi se 

заздалеrfдь - unaprijed, pra
vovremeno 

заздрий і з&здрІсвий - za
vidan, pun zavisti 

з&здрJяти, -ю, ·ЯІП - zavidjeti 
з&здрJІсть, -ості, ж. і з&зд· 

рощJІ, -Ів, мн. - zavist 
зазеленJfтя, -f.є - pozelenjeti, 

zazelenjeti (se) 
заз6млеІDІЯ, с. - uzemljenje 
зазІхJати, -аю, -Іієш - lako

miti se, zeljeti 
зазІхнJУти, -у, -6m - polako

miti se, zШljeti 
зазнаJвати, -Ю, -Єш - osjeea

ti, podnositi, dozivljavati 
зазваJвІітися, -Юся, -Єшся -

uobraZavati se, uzdizati se, 
praviti se vaZan 

зазвJатя, -аю, -Іієm - osjetiti, 
podnijeti, iskusiti, dozivje
ti; зазвати змfв - pretrp
jeti promjene, promijeniti 
se; зазвати втрат - preZiv
jeti §tetu (gubitak) 
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зІікяд 

зазвJатися, -Ііюся, -Іієmся -
uobraziti se, umisliti se, uz. 
dignuti se 

зазвачJати, -аю, -Іієш - ozna
civati, pokazivati, ukazivati, 
upozoravati 

зазнІічJити, -у, •ЯІП - oznaciti, 
pokazati, ukazati, upozoriti 

заІржаівJІтя, -Іє - zardati 
заіжджJатя, -аю, -аєш і заіJз

дйтя, -жджу, -здяm - svra
eati 

заіждж.Jий, -oro, м. - do§ljak 

заіка, м. d ж. - mucavac, te
pavac 

заікJатися, -Ііюся, -Іієmся -
mucati, zamuckivati, tepati 

заікнJутяся, -уся, ..ешся - za
mucati 

заіJхати, -ду, -деm - svratiti 
зайвий - suvi§an, prekobro

jan 
з4йда, м. і ж. - do§ljak 
займJатя, -аю, -Іієш - zauzi

mati, dirati, izazivati; не 
займаійІ - ne izazivaj ! 

займJатяся, -Ііюся, -Іієшся -
baviti se 

займенник., -а, м. (gram.) -
zamjenica 

зайJвЯти, ·мУ, -мtSm - zauze
ti, dimuti, izazvati; зайяЯти 
місце - zauzeti mjesto 

зайJнЯтвся, -муся, -м�mся -
pozabaviti se 

3'йнятий - zauzet, zaposlen 
зtійнятJІсть, -ості, ж. - zauze

tost, zaposlenost 
зайJтй, ду, -деm - svratiti, 

zaci; зайтй в пrушік - do
ci (dospjeti) u eor-sokak 

закарбJуваіти, ·Ую, -уєm -
urezati, oznaCiti, zapeeatiti 

3'квд, -у, м. - prigovor, pri
mjedba, prijekor, ukor 



:1акваІсити 

закваІситв, -my, <ВІІІ - uki· 
seliti 

закидІати, .аю, .аєш - baciti; 
ubacivati; prebacivati 

закИнІути, -у, -em - baciti, 
ubaciti; prebaciti; закИнути 
Якір - baciti sidro (і pren.) 

закИнутий - zabacen 
закипІати, .аю, .аєш - роеі· 

njati kipjeti (vreti) 
заКІПІІfти, -АІО, ·ИІП - zakip

jeti, uzavreti 
закип'яІтйтя, -чУ, -тИш - za

kuhati, prokuhati 
закfнчеІDІЯ, с. - zavr!ietak, 

svr!ietak; prestanak, kraj ; 
(gram.) nastavak; до закfи· 
чеІDІЯ стр6ку - do isteka 
roka 

закінчІИти, -у, -Шп - zavr!ii
ti, svr!iiti, dovr!iiti; okoncati 

закінчІИтися, -уся, -Шпся -
zavr!iiti se, dospjeti, presta· 
ti 

закfнчJувати, -ую, -уєm - za
vr!iavati, dovr!iavati, okon· 
eavati 

закfнчJуватися, ·'УJОСЯ, -уєmся 
- zavr!iavati se, dospijeva
ti, prestajati 

заклад•, -у, м. - ustanova, za
vod; учб6вий заклад - !iko
la, nastavna ustanova 

заклад•, -у, м. - oklada, za. 
log, jamstvo; бИтися об зак
лад - kladiti se 

закладJати, .аю, .аєш - zala
gati; utemeljivati; zatvarati; 
закладати фундамент - po
lagati (udarati) temelje 

закладJатися, 4юся, -аієшся 
- kladiti se, jamCiti 

закл8Jсти, -ду, ·ДЕ - zalo
Ziti, staviti; utemeljiti; za
tvoriti, zaeepiti 

7• 

закопІmm 

закл&Jстися, -дуся, -деmся -
okladiti se, zajamciti 

заклеJювати, ·ЮЮ, ·ЮЄІП - li
jepiti 

заікАик, -у, м. - zov, poziv, 
klicanje 

38КАИКJати' І .аю, •аЄІП - zva• 
ti, dozivati, pozivati 

заклйJкати', -чу, -чеш - po
zvati, dozvati; заклйкати до 
пор.Ядку - pozvati па red 

закАИІІJати, .аю, .аєш - pre
klinjati, zaklinjati 

заклоп6тавий - zabrinut, za
uzet, zaposlen 

закАJОчиий - zakljucni, za. 
vr!ini; закмОчний: баланс -
zavr!ini raeun 

закл.Rклий - ukocen, ukru
een 

заколиJхати, ·шУ, -mem - za
njihati, zaljuljati 

заколот, -у, м. - metez; po
buna; nered, buka 

заколJ6ти, -Ю, -еш - zaklati, 
probosti 

заколопmк, -а, м. - buntov
nik, pobunjenik, odmetnik; 
smutljivac 

зак6лJювати, -юю, -ЮЄІП - ka-
liti, ucvr!icivati 

зак6н, -у, :м. - zakon 
зак6нний - zakonit, zakonski 
законодавство, с. - zakono-

davstvo 
законодавчий - zakonodavan 
законопроект, -у, :м. - nacrt 

zakona 
закономfрнвй - zakonomje

ran, pravilan 
закопJати, .аю, .аєш - zako

pati, ukopati 
закопJmm, -чУ, -тиш - zadi· 

miti, zaeaditi, osu!iiti na di
mu 
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закопувати 

закопувати, -ую, -уєm - za. 
kopavati 

закопчений: - cal'tav; dimljen, 
su§eп па dimu 

закопчувати, •уІО, ·УЄІП - di· 
miti, caditi, sШiti (па di· 
mu) 

закордон, -у, м. - iпozem
stvo, tuc1ina 

закорковІувати, -ую, -уєш -
zacepljivati 

закоркІув&ти, ·Ую, -уєm - za. 
cepiti 

закоханий - zaljubljeп 
закоханІІсть, -ості, ж. - za

ljubljeпost, ljubav 
закохІатиСJІ, -Ііюся, -Іієmся -

zaljubiti se 
зак6хІуватиСJІ, ·JІОСJІ, ·УЄІПСJІ 

- zaljubljivati se 
зак�слІитв, -ю, ·ИDІ - pre

kriziti, precrtati 
закр.SслІювати, -юю, ·ЮЄІП -

krizati, precrtavati 
закривавІити, -лю, ·ИІП - is

krvaviti, raskrvaviti, okrva
viti 

закривІівлІювати, -юю, -юєm 
- raskrvavljivati 

закривІати, .аю, -Іієш - za
tvarati, pritvarati, prekriva
ti 

закрйІти, -ю, -єm - zatvoriti, 
pritvoriti, prekriti 

закрйтий: - zatvoreп, pritvo
reп, prekriveп 

закричІати, -у, -Шп - povika
ti, jaukпuti, kriknuti 

закрІпІйти, .ЛJО, -mп - ucvr
stiti 

закрfплІювати, -юю, -юєm і 
закріплІЯти, -Яю, -Яєm -
ucvr§civati 

зІікрут, -у, м. - okuka, zavoj 
закруІтйти, -чу, -тиш - za

vrtjeti, za§arafiti, zaviti 
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закрУчІуватв, ·ую, -уєm - za
vrtati, za§arafljivati, zavijati 

закІув&ти•, ·Р», -уЄm - oko
vati, zakovati 

закІув&nr, ·Р», -уЄm - za
kukati 

закупІйтв, .ЛJО, ·ИІП - poku
povati, otkupiti, zakupiti 

закУпник, -а, м. - пabavljac 
закуповІуватв, -ую, -уєm -

otkupljivati, zakupljivati 
закурІйтв, -Ю, ·ИІП - zapu

§iti 
закурІювати, -юю, ·ЮЄІП - pa

liti, pocinjati рШіtі 
закуІсйти, ·mf, -сиm: - pre

zalogajiti, malo pojesti, za
gristi 

закуска, ж. - predjelo, za
kuska 

закусочнІа, -оі, ж. - bife 
закУтІатвСJІ, -аюся, ·ВЄІПСЯ -

umotati se, zamotati se, 
ogmuti se 

закутІуватиСJІ, -уюся, -уєшСJІ 
- zamotavati se, ogrtati se 

зал, -у, м. - dvorana; зал 
суду - sudnica 

зал.SжІати, -у, ·ИІП - zavisiti 
залІSжний - zavisaп, пesa

mostalan 
зал.SжнІJ.сть, -ості, ж. - za

visпost 
залеІтіти, ·чі, -тШп - zaletje

ti se, uletjeti 
заливІати, .аю, -аєm - zali

jevati, polijevati 
заІлйтв, -лЛІО, -ллЄm - zaliti, 

politi 
залицЯльник, -а, м. - udva

rac, obofavalac, poklonik 
залиц!ЯтвСJІ, -Яюся, -Яєmся -

udvarati, a§ikovati 
З8ЛИІПІати, .аю, •ВЄІП - os

tavljati, prepu§tati, li§avati; 



залишІатися 

залишати за собОю пр&во 
- priddavati sebi pravo 

залишІатися, -&юся, -&єmся -

ostajati, preostajati 
залишІнти, -у, -иш - ostavi

ti, prepustiti, okaniti se, li
siti 

залишJИтися, -уся, -ишся -

ostati, preostati; залипnітв
ся з носом - ostati duga 
nosa; залишИтися з по
рожніми рук&ми - ostati 
praznih ruku 

з8лишІок, -ку, м. - ostatak, 
vBak, otpadak 

залfзний - zeljezan 
залІзнИця, ж. - zeljeznica; 

підвісна залtзнИця - zica
ra 

залізнИчний - zeljeznicki; 
залізнИчне полотно - ze
ljeznicka pruga 

залізнИчник, -а, м. - zeljez-
nicar 

залfзо, с. - ieljezo 
залtк, -у, м. - kolokvij 
залtтІати, -аю, -&єm - zalije-

tati se, ulijetati 
38ЛОЖІОІК, -а, М. - talac 
залоза, ж. - zlijezda 
залоскоІтати, -чу, -чеш - za-

golicati 
залп, -у, м. - plotun 
залпом - odjednom, па du

sak 
залунати, -ає - odjeknuti, za

cuti se 
залучІати, -аю, -&єm - privla

citi, mamiti 
залучІИти, -у, -иш - privuci, 

primamiti, domamiti 
залюбкИ - rado, olako 
залякІати, -аю, -аєm - pre

plasiti, zastra§iti 
звлЯкІувати, -ую, -уєm - pla

siti, zastrasivati 

замІиІЯти 

замаJзати, -жу, -жеm - za
mazati, umazati, uprljati, 
okaljati; zabasuriti 

зам&зІувати, -ую, -уєm - ma
zati, zamazivati; prljati, ka
ljati, kitati; lijepiti; zaba
surivati 

замазка, ж. - kit, ljepilo; 
zamazivanje, kitanje 

заманІИти, -Ю, -иш - prima
miti, omamiti, privuci 

замаuJювати, -юю, -юєm -

mamiti, domamljivati, pri
vlaciti 

замаслІити, -ю, -иш - omas
titi, zamastiti 

замаІстИти, -щу, -стиm - za
mazati, namazati, uprljati 

замах, -у, м. - atentat; za
mah; зробИти замах - iz
vrsiti atentat 

замашнИй - prikladan, zgo
dan; zamasan, velik, cvrst 

замерзІати, -аю, -&єm - smr
zavati se; zepsti 

замерзнJути, -у, -em - smrz
nuti se, slediti se; ozepsti 

замет, -у, -м. - smet, nanos 
заметушІНтися, -уся, -ІЬпся -

uskomesati se, uiurbati se 
замиканвя, с. - zatvaranje; 

spoj 
замикJати, -аю, -аєm - za

tvarati, zakljucavati 
з8мнсІел, -лу, м. - zamisao 
замИслІити, -ю, -иm - smis

liti, zamisliti 
замиmлJЯти, -Яю, -Яєш 

smisljati, zamisljati 
замlжжя, с. - udaja, brak 
заміна, ж. - zamjena, zamje

njivanje 
замівІВтв, -Ю, -иm - zamije

niti 
заміиІЯтв, -Яю, -Яєm і за-

101 



мінІювати 

мfнІювати, -юю, ·ІОЄІП - za
mjenjivati, zastupati 

замfииик, -а, м. - nadomje
stak, surogat 

3'мір, -у, м. - namjera, za
misao 

заміІсйти, ·шf, -сиш - zami
jesiti, umijesiti 

заміІспіти, -щу, -стиm - za
mijeniti 

замtсть ( + G.) mjesto, 
umjesto, namjesto 

замітка, ж. - bilje§ka, zapis 
замІшІШня, с. - zabuna, zbu

njenost, pometnja 
замішІати, .аю, -Іієш - umi

je§ati; uplesti 
замfшІуватв1, -ую, -уєш - mi

jesiti 
зaмfmlyвanr, -ую, -уєш - mi

je§ati; upletati 
замІщІати, .аю, -Іієш - za

mjenjivati 
замквІУтв, -у, �ш - zatvori

ti, zakljucati 
3'мквутий і зІімкнений -

zatvoren, zakljucan; povu
een 

замовJити, -лю, -иш - naru
citi, poruciti, zatraiiti; за
мовити САІвце - zauzeti 
se, zaloZiti se, intervenirati 

замовкJати, .аю, -Іієш - Шu
civati 

замовкиІvти. -у, -еш - umuk
nuti, u§utjeti 

замовлеІПІЯ, с. - narudZba, 
poruka; зр6блений на за
мовлення - napravljen ро 
narudZbi 

замовлений - narucen 
замовлJЯти, -Я.О, -Яєш - na

rucivati, porucivati, traiiti 
замоВІПІК, -а, М. - narucilac 
заможний - imuean 
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занедбаний 

зІімJок• -ка, м. - zamak, dvo
rac 

замІок2 ·П, м. - brava, klju
canica; вис.tічий замок 
lokot 

замолоду - u mladosti 
замороJзвти, -жу, ·ЗИІП - sle

di ti, zalediti, zamrznuti, 
:;mrznuti 

зІіморозJок, -ку, м. - jutar
nji mraz 

заморожJувати, -ую, -уєш -
zaledivati, lediti, zamrzavati, 
s:mr:r.avati 

замрfявий - zanesen, sanjar
ski 

замріJJІТИся, -юся, -єmся -
zanijeti se u snove 

замУРзJати, -аю, -аєш - na
mazati, zaprljati, zamazati, 
okaljati 

замУРзJувати, -ую, -уєш -
mazati, kaljati, prljati 

замуІтіітв, -чУ, ·ТИШ - po
mutiti 

замУчІитв, -у, -иш - izmu
citi, izmrcvariti 

замУчJувати, -ую, -уєш - mu
citi, mrcvariti 

замша, ж. - antilop, antilop
ska koza 

занадто - previ§e, suvi§e, 
prekomjere 

занаmіІститв, -щу, -стиш -
upropastiti 

занаmіJститвся, -щуся, -стиш
ся - upropastiti se, pro
pasti 

заиапащJатв, .аю, -Іієш -
upropa§tavati 

заиапащJатвся, -Ііюся, -Іієшся 
- upropa§tavati se, pro
padati 

занедбаний - zapu§ten 



занедбІати 

заиедбІати, -аю, -аєш - za
pustiti, zanemariti, napustiti 

занедбІvвати, -ую, -уєш 
zapustati, zanemarivati, na
pustati 

занед\rжІати, -аю, -аєш -
razboljeti se, pasti u bolest 

заиедужІувати, -ую, -уєш -
razbolijevati se, padati u 
bolest 

занепад, -у, м. - nazadak, 
propadanje 

заиепІідник, -а, м. - de
kadent 

занепІідввqький - dekadent
ski 

занепок6євий - uznemiren, 
zabrinut 

занепок6рти, -ю, -іш - uzne
miriti, zabrinuti 

завесJm, -у, -em - donijeti, 
nanijeti; unijeti, upisati 

заново iznova, nanovo 
зан6Ісити, -шу, -сиш - dono

siti, nanositi, unositi; upisi
vati 

занУРІити, -ю, -иm - zagnju
riti, potopiti 

занУРІювати, -юю, -юєш і за
вурІ.sіти, -Я�о, -.Яєш - za
gnjurivati, potapati 

заwітrя, с. - posao 
заодн6 ,...... ujedno, zajedno 
заокр\rrлІювати, -юю, -юєш -

zaokruZivati 
заокр\rrлІити, -ю, -иm - zao

kruziti 
за6хкJати, -аю, -аєш - zajau

kati 
заох6Ітити, -чу, -тиш - ohra

briti, stimulirati, pobuditi, 
zainteresirati 

заох6чеІПІЯ, с. - ohrabrenje 
заох6чІувати, -ую, -уєш -

hrabriti, ohrabrivati, stimu
lirati, pobuc:tivati 

запальиИчка 

за6чнвй - odsutan, u odsut
nosti; заОчне навчІіння -
izvanredni studij 

за6ЧІІИJС., -а, м. - izvanredni 
student 

за6чно - u odsutnosti, izda
leka 

заощадження, с. - stednja, 
usteda, ustec!evina 

заощІіджІувати, -ую, -уєm 
stedjeti 

заощІіІднти, -джу, -диш 
ustedjeti 

западІати, -аю, -Іієш - padati, 
zapadati 

западина, ж. - uvala, udub
ljenje 

западнJі, ж. - klopka, zamka, 
stupica 

запаковІvвати, -ую, -уєm -
pakovati 

запакІувати, -\тю, -уєш - za
pakovati, upakovati 

запал, -у, м. - zar, zanos, o
dusevljenje 

запалІати, -аю, -аєm - za
plamsati, razbuktati se 

запалення, с. - upala, zapa
ljenje; запалення леrень -
upala pluca 

запалІИrи, -Ю, -иш - zapaliti, 
upaliti, naloziti, oduseviti 

запалІИrися, -Юся, -ишся -
planuti, zapaliti se, oduse
viti se 

зашілІювати, -юю, -юєш -
paliti, loziti; odusevljavati 

заmілІюватися, -ююся, -юєшся 
- paliti se, odusevljavati se 

запальнИй - zapaljiv; vatren, 
strastan, naprasit; запаль
на б6мба - zapaljiva bom
ba; запальні суперечки -
vatrena prepirka 

запальиИчка, ж. - upalj� 
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38П8мОроЧеІDІЯ 

зап8морочеивя, с. - omagli
ca, vrtoglavica, o�amuce
nost; запаморочення rоло
вй - vrtoglavica; запамо
рочеІDІЯ від �пІхів - vrto
glavica od uspjeha 

запам'ятІати, -аю, -аєш -
upamtiti, zapamtiti 

запам'ятОвІувати, -ую, -уєш -
pamtiti 

запанfІти, -ю, � - pogospo
diti se 

запановІvвати, -ую, -vєш -
zavladati 

запаиІувати, -Ую, -уєm - za
vladati, zagospodariti 

запас, -у, м. - rezerva 
запасІати, -аю, -аієш - nago

milavati, stvarati zalihe 
запасиИй - rezervni 
запаІсти, -ду, -деш - pasti, 

zapasti, upasti; запаісти в 
дYmv - svidjeti se, zapeti 
UI ')kO 

.t4пах, -у, ,.. , - tni1·1� 
запашиИй - mirisav, mirisan 
запевнеІDІЯ, с. - uvjeravanje 
запевнІити, ·ю, -mп - uvjeriti 
запевнІяти, -.ЯЮ, -.Яєш - uvje-

ravati 
запеклий - zestok, ljut, bije

san; запеклий вороr - lju
ti neprijatelj 

запер6чеІDІЯ, с. - poricanje, 
odricanje, negacija 

запереч-й - nijecan, nega
tivan 

заперечІувати, -ую, -уєш -
odricati, poricati, prigovara
ti, osporavati, protiviti se, 
oponirati 

заперечІити, -у, -иш - odreci, 
poreci, prigovoriti, osporiti, 
usprotiviti se 

запІ6рти, -ру, -реш - zaklju
eati, zatvoriti 
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запfзио 

запечаітІати, -аю, -аєш - za· 
pecatiti, zatvoriti 

запечаітІувати, -ую, -уєш 
zapeeacivati, zatvarati 

заmmІати, -аю, -аєш - zasti
rati, prekrivati, povezivati 
(glavu) 

запнрІати, -аю, -аєш - za
kljucavati, zatvarati 

заіпис, -у, м. - zapis, bilje§ka 
запи:Ісати, ·mv, -mem - zapi

sati, zabiljeziti, napisati, u
pisati 

запи:Ісатися, ·шУся, -шешся 
- zapisati se, upisati se 

запІіска, ж. - bilje�ka, cedu
lja 

запІісІувати, -ую, -уєш - za
pisivati, biljeziti, upisivati 

запИ:сІуватися, -уюся, -уєшся 
- upisivati se 

заіпит, -у, м. - trafenje, upit, 
zahtjev 

зamrrlilDIЯ, с. - pitanje, upit, 
trafenje 

запитІати, -аю, -аієш - zapita
ti, upitati, ispitati; zatraziti 
obavje�tenje, obavijestiti se 

заmtтІvвати, -ую, -vєш - pi
tati, ispitivati; traziti oba
vje�tenje, obavje�tavati se 

запихІати, -аю, -аєш - trpati, 
utrpavati, gurati 

запихнІУти, -у, .em - strpati, 
utrpati, gurati 

запищІати, -у, -Шп - zacvi
ljeti 

запідОзрІитн, -ю, ·ІПП - osum
njiciti 

запfзиеІDІЯ, с. - zaka§njenje 
запІзнІнтися, -Юся, -ишся -

zakasniti, okasniti 
запІзнfлнй - zak�njeli, ka

san 
запfзио - prekasno 



запізнJюватися 

запfзнJюватися, -ююся, ·ІОЄІD· 
ся - zakasnjavati, kasniti 

заплаканий - uplakan 
заплІіJкати, -чу, -чеш - za

plakati, zacviljeti, zajaukati 
заплаJтИти, -чУ, -тиш - pla

titi, uplatiti 
заплеJстИ, -тУ, -теш - zaples

ti, uplesti 
заплиJстИ і запливтИ, -ву, 

-uem - zaplivati; zaploviti, 
otploviti 

запліднJИти, -Ю, -Ю:п - oplo
diti 

запліднення, с .  - oplodnja 
запАіднJювати, -юю, -ІОЄІП 

oplodivati 
запліснявLшй - pljesniv 
заплfсн.йвіJти, -ю, -єm 

upljesniviti se, opljesniviti 
заплітJати, -аю, -аєm - zaple

tati 
запломб6вJувати, -ую, -уєm -

plombiriati, stavljati plom
bu 

запломбJувати, -Ую, -уєm -
plombirati, staviti plombu 

заплУтаний - zamrsen 
заплУтJати, -аю, -аєm - za

mrsiti, splesti, pomutiti, 
zbuniti 

заплУтJатися, -аюся, -аєmся 
zbuniti se, zalutati, zastra
niti 

заплУтJувати, -ую, -уєm -
mrsiti, zamrsiti 

заплУтJуватися, -уюся, -уєmся 
- zastranjivati, zbunjivati 
se 

заплЮщJити, -у, -иm - zatvo
riti, sklopiti 

заплЮщJувати, -ую, -уєm 
zatvarati, sklapati 

заплямJувати, фо, � 
okaljati, zamrljati, zaprljati 

запнJУти, -у, -em - zastrti, 

запоп;ідАнвJість 

prekriti, povezati (glavu) 
запобіrJати, -аю, -аєm - ot

klanjati, sprecavati 
запобІrливий - preventivan, 

susretljiv, laskav, servilan 
запобіJrrи, -жу, -жвш - ot

kloniti, sprijeciti, izbjeci; 
запобіrrи АІіхові - sprije
citi zlo 

запобіжник, -а, м. - osigurac 
заповзJітАИВИЙ - poduzetan 
заповідJати, -аю, -Іієm - za-

vijestati, ostavljati 
заповідник, -а, м. - zabran 
запов�сти, -ім, -існ - zavjes

tati, ostaviti 
заповіт, -у, м. - oporuka, tes

tament, zavjet 
заповнJювати, -юю, ·ІОЄШ і 

заповнJЯти, -Яю, -Яєш - is
punjavati 

заподІJяти, -ю, -єm - pricini
ti, prouzrokovati, nanijeti, 
uciniti; заподіяти собі 
смерть - dici ruku na se
be, izvrsiti samouboj stvo 

запоДІ1ювати, -юю, -юєm -
pricinj ati, ciniti, uzrokovati, 
nanositi 

запозичJати, -аю, -аєm - po
sudivati, uzajmljivati 

запозИ:чення, с. - posudiva
nje;  posudenica 

запозИ:чJити, -у, -иm - posu
diti, uzajmiti 

заполонJИти, -Ю, -Ю:п - osvo
jiti, podrediti; zarobiti 

заполонJювати, -юю, -JOЄJD -
osvajati, podredivati, zarob
ljavati 

запоп;ідАнвий - marljiv, re
van 

запоmідливJість, -ості, ж. -
marljivost, revnost 
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запонка 

зІіповка, ж. - kopca 
зап6р, -у, м. - brava, reza 
запорУка, ж. - zalog, jam-

stvo, garancija 
запрІівJити, -мо, -ІПП - ugu

rati, uvuci; zaciniti 
заправлJЯти, -Яю, -.Яєш - gu

rati, uvlaciti; zacinjati 
запров&джJувати, -ую, -уєш 

- uvoditi, uredivati, postav
ljati 

запров&Jдити, -джу, -диш -
uvesti, urediti, postaviti; 
запров&днти в житr.Я -
provesti и zivot; запрова
дити в ужИ:ток - uvesti и 
upotrebu 

запр6данJець, -ця, м. - izda
j ica, potkupljivac, podmit
ljivac 

запропонJувати, -Ую, -уєш -
predloziti, ponuditi 

запроJсВти, ·mf, <ІПП - po
zvati; запросВти у r6cтl -
pozvati и goste 

запр6шення, с. - poziv, po
zivnica 

запр6шJувати, -ую, -уєш -
pozivati 

запряrJати, -аю, -аєm - upre
zati 

запряJrпі, -жу, -жеm - za
pregnuti, upregnuti 

запр.Яжка, ж. zaprega 
запуJстйти', -щу, -СТІПП - ba

citi, pustiti и pogon; zavit-
lati, lansirati 

· 

запуJстИти", -щу, <ТИПІ - za
pustiti, zanemariti 

запускJати', -аю, -Іієm - ba
cati, lansirati, pustati u po
gon 

запускJати", -аю, -Іієm - za
pustati, zanemarivati 

запУщений - zapusten, za
bacen, zanemaren 
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зарубJати 

запхнJУти, -у, -em - utrpati, 
strpati, ugurati 

заражJати, -аю, -Іієm - za-
raZavati, inficirati 

зараз - odmah, sada 
зараза, ж. - zaraza 
зараJзйти, -жу, -зшп - zara-

ziti, inficirati 
зарІізний - zarazan, kuZan 
зарах6вJувати, -ую, -уєm -

upisivati, ubrajati, pribra
jati, uracunavati 

зарахування, с. - primanje, 
ukljucivanje, ubrajanje 

зарахJув&ти, -Ую, -уєш - upi
sati, ubrojiti, ubiljeziti, pri
brojiti, uracunati 

зареєстрJувати, -Ую, -уєш 
registrirati 

зареJктйся, -чуся, -чеmся 
- zareci se, obecati, zakle
ti se 

зарfJзати, -жу, -жеm - za
klati 

зарікJатися, -аюся, -Іієшся -

zaricati se, obeeavati, za
klinjati se 

заробJИти, -ЛІО, -mп - zara
diti, privrijediti 

заробfтJ�ж, -ку, м . • - zarada 
зароблJяти, -яю, -яєm - za

radivati, privredivati 
зародJок, -ка, м. - zametak, 

klica 
зарозумілий - ohol, nadu

ven, umisljen, uobrazen 
зарозумfлJІсть, -ості, ж. -

oholost, naduvenost, uobra
zenost, umШjenost 

заростJати, -Іію, -Іієш - za
rastati, obrastati 

заросJтИ, -тУ, -тем - zarasti, 
obrasti 

зарубJати, -аю, -Іієш - ubiti 
zaklati; usjeCi, oznaciti 



зарубfжний 

зарубіжний inozeman, 
stran 

зарjбка, ж. - usjek, zapis 
зарі'бІvвати, -ую, -уєm - ubi

jati, klati; sjeci, oznacivati 
зарум'ЯиІитися, -юся, -шпся 

- zarumenjeti se 
зарУчинІи, -, мн. - zaruke, 

vjeridba 
заручІИтися, -уся, -ишся -

vjeriti se, zaruciti se; osi
gurati se 

зар.Яд, -у, м. - naboj 
заряджІІіти, -ІіІо, 4єш - pu

niti, nabijati 
заряІдИти, -джу, ·диm - na

puniti, nabiti 
зарЯдка, ж. - punjenje; gi

mnastika 
засІіда, ж. - zasjeda, busija 
засІідж\увати, -ую, -уєm 

zasadivati 
засаІдИти, -джу, -диш - za

saditi 
засвfдчІити, -у, -шп - potvr

diti, ovjeriti, posvjedoeiti 
засвідчІувати, -ую, -уєm -

potvrdivati, ovjeravati, svje
dociti 

засво\іти, -ю, -Пп - usvojiti, 
prihvatiti 

засво\Ювати, -юю, -юєm -
usvajati, prihvacati 

засмеІПІЯ, с. - naseljavanje, 
nastanjivanje 

засилІІітв, -Іію, -Іієm - slati 
u progonstvo 

засипІІіти', -ІіІо, -Іієm - pa
dati u san, uspavljivati se 

засип\Ііти', -ІіІо, -Іієm - zasi
pavati, zatrpavati 

засйпІати5, ·АІО, -леm - zasu
ti, zatrpati 

зІісІlб, -обу, м. - sredstvo; 
всІмІі зІісобами - svim 
sredstvima, na sve nacine; 

засмІJЯтися 

зІісоби до ІсиувІіния 
sredstva za zivot; зІісІб пе
ресувІіІПІЯ prijevozno 
sredstvo 

засів, -у, м. - usjev, sjetva 
засІвІІіти, -ІіІо, -Іієm і засіІюва

ти, -юю, -юєm - zasijavati, 
sijati 

засfдВІПІЯ, с, - sjednica, za
sjedanje, sastanak 

засІд\Ііти, -ІіІо, Іієm - za
siedati 

засЇкJІіти, -ІіІо, -Іієm - zasije
cati, zarezivati 

заdІкти, ·чV, -ч�m - zasjeCi, 
zarezati 

засІfсти, -Яду, -Ядеm - za· 
sjesti 

засfІяти, -ю, -єm - zasijati, 
posijati 

засмуІтйти, -чV, -тиш - ras
tuZiti 

заслІіІПІЯ, с. - progonstvo, 
izgnanstvo 

заІсл8ти, -ШАЮ, -mл�m 
prognati, poslati u progon
stvo 

заслІnІИти, -АЮ, -шп - zasli
jepiti, zasjeniti 

заслfпл\ювати, -юю, -юєm -
zasljepljivati, zasjenjivati 

заслон, -у, м. zaklon 
засл'Уrа, ж. - zasluga 
заслуrовІувати, -ую, -уєm -

zaslu:livati 
заслужений - zaslu:len, za

sluian 
заслужІйтв, -у, -шп - zaslu· 

ziti 
засмІіrАИЙ - preplanuo, cm, 

opaljen 
засмІіжІити, -у, -шп - ispeci, 

оресі 
засмІІЯтвся, -Юся, -Єшся -

nasmijati se 
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засМуІтИти 

зас:муjтйти, ·чУ, -тиш - ofa
lostiti, rafalostiti 

засмічений - oWoscen, ra
zaloscen 

засмучjувати, -ую, -уєш 
zalostiti 

засніжений - osnijezen, pun 
snijega 

засновник, -а, м. - utemelji
telj , osnivac 

засновІvвати, -ую, -уєш -
osnivati, zasnivati, temeljiti 

засновування, с. - osnivanje, 
osnutak 

заснІувати, -у.О, -уЄш - osno
vati, utemeljiti 

заснІУтн, -у, -em - zaspati 
засовІувати, -ую, -уєш - za

pinjati, zadijevati; zakraeu
navati 

засоромІитв, -лю, -вm - po
stiditi, zasramiti, zbuniti 

засоромІнтиСJІ, -люся, -вmСJІ 
- zastidjeti se, zasramiti 
se, zbuniti se 

заспІвІатв, -аю, -&єш - zapje
vati 

заспішjйти, -у, -Иш - Шur
bati se, pozuriti (se) 

заспокоІітв, -ю, -Uп - umiri
ti, stisati, razblafiti, utafiti, 
namiriti 

заспокортися, -ЮСJІ, -ЇJПСJІ -
umiriti se, smiriti se, stisa
ti se 

заспокоІювати, -юю, -ІОЄПІ -
umirivati, stisavati, blaziti, 
razblafivati, namirivati, sti
savati 

заспокоІюватися, -юЮСJІ, -ю
єшСJІ - smirivati se, stisa
vati se 

застава•, ж. - zalog, kaucija 
застава•, ж. - brklja, karau

la 
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застрахІуваітиСJІ 

застаІаатв, -Ю, -Єш - zatje
cati, zastajati 

застааІнти, -лю, -вm - nagna
ti, prisiliti 

заставлІЯти, -Яю, -.Яєш - pri-
siljavati 

застарілий - zastario 
застарfІти, -є - zastarjeti 
застаІти, -ну, -неm - zateci, 

zastati; застати на гарячо
му - zateci na djelu 

застебвІУтн, -у, em - zakop
cati, prikopcati 

застелІИти, -Ю, -вm - zastrti 
застелІяти, -Яю, -Jiєm - zas

tirati 
застереІrrИ, -жу, -ж�m - upo

zoriti 
застерІrІати, -аю, 4єш - upo

zoravati 
застнrІати, -аю, -&єm - hla

diti se, hladnjeti 
застИrнІутв, -у, -em - ohla

diti se 
застібІати, -аю, -&єш - kop

cati, zakopcavati 
застібка, ж. - kopcanje, kop

Ca 
застІfй, -Ою, м. - zastoj , stag

nacija, mrtvilo 
застоmІати, -у, -em - zajau

kati, jauknuti, zacviljeti 
застосовІувати, -ую, -уєm -

primjenjivati, upotrebljava
ti 

застосуваіния, с. - primjena, 
upotreba 

застосІуваm, -Ую, -уєш -
primijeniti, upotrijebiti 

застраховІувати, -ую, -уєm -
osiguravati, vrsiti osigura
nje 

застрахІув&ти, -Ую, -уєm -
osigurati, izvrsiti osiguranje 

застрахІуваітвСJІ, -\rIOCJI, -уєm
СJІ - osigurati se 



застрUJвти, -ю, -вm - ustri
jeliti 

застр:fАьиик, -а, м. - zaret
nik, kolovot!a 

заструJrатв, -nЬо, -r&єm і -жУ, 
-жеm - za§iljiti, na§iljiti, 
nao§triti 

застрУ..Jувати, -ую, -уєш 
§iljiti, o§triti 

застрявJати, -аю, -8єш - za
stajati, napinjati 

застрЯJтв, -ну, -неm - zasta
ti, zapeti 

застУда, ж. - prehlada 
застУджJувати, -ую, -уєш 

prehladivati, ohladivati 
застуJдИти, -джу' -ДВІП 

prehladiti, ohladiti 
заступІатв, -аю, -аієш - za

klanjati, zamjenjivati 
заступJатвся, -аіюся, -аієmся 

- zauzimati se, zalagati se 
заступJИтв, -ЛІО, ·ІDП - zaklo

niti, zamijeniti 
заступJИтвся, -мОся, -ІDПся -

zauzeti se, zaloziti se 
застУпник, -а, м. - zamjenik; 

застУпник rоловИ - pot
predsjednik 

застfmпщтво, с. - pokrovi
teljstvo, za§tita 

засув, -а, м. - zasun, kracun, 
katanac 

засувJати, -аю, -аієш - zapeti, 
zadjeti; zakraeunati 

зас:УджJуватв, -ую, -уєш -
osuciivati, presut!ivati; pre
koravati 

засуJдИти, -джу, -ДВІП - OSU· 
diti, presuditi; prekoriti 

засуJюітв, -каю, -кІієш а -чУ, 
-чиm - zasukati, podvrnuti 

засУкJуватв, -ую, -уєш - za
sukavati 

засумнІвJІітвся, -аіюся, -аієшся 
- posumnjati 

затUІІІJюватв 

засумJувІіти, -Ую, -Уєш - ras
tиZiti se, rafalostiti se, pasti 
duhom 

засунJутв, -у, -em - zavuci, 
zatrpati 

засуха, ж. - su§a 
засуmJИтв, -у, -ИІП - osu§iti, 

isu§iti . 
засУшJувати, -ую, -уєш - su

§iti, isu§ivati 
засЯJяти, -ю, -єш - zasjati, 

granuti 

зата�ти, -Ю, -hп - zatajiti, 
zaba§uriti 

затанцJювІіти, -Юю, -Юєш -
zaplesati, zaigrati 

заmрдження, с. - potvrda, 
tvrdnja, utvrt!ivanje 

заNмнения, с. - zamrarenje, 
pomrcina 

затемнJИтн, -Ю, -ІЬп - zamra
citi 

заNмнJювати, -юю, -юєш -
zamracivati 

затикJати, -аю, -аієш - zarep
ljivati, zapu§ivati 

затискJІіти, -аю, -Іієm - pri
tiskati, stiskati, stezati 

затйснJути, -у, -em - stisnuti, 
pritisnuti, stegnuti 

заtихJІіти, -аію, -Іієm - sti§a
vati se, pritajivati se 

затИхнJути, -у, -em - utihnu
ti, sti§ati se, pritajiti se 

затичка, ж. - сер 
затйшшя, с. - zati§je, mrtvi

lo 
затІвJІіти, -аю, -Іієm - poci

njati, poduzimati, zamШja
ti, namjeravati 

затІкІ4ти, -Ііє - nadimati se, 
otjecati, trnuti 

затеJктй, -ч6 - oteci, naduti 
se, zatmuti 

зат6миJюватв, -юю, -ІОЄJП -
zamracivati, mraciti 
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затІнІШв захищІатв ��������������������� 

затІиJІh'и, -Ю, -иm - zasjeniti 
затіиJюватв, -юю, -юєш - za

sjenjivati 
затfJпи, ·Ю, -ЄШ - poreti, 

poduzeti, zamisliti 
затквJУти, -у, -em - zacepiti 
зат6ка, ж. - zaljev, zaton 
зат6н, -у, м. - zaton 
затопJІh'и', .AJ6, ·ИПІ - ugrija-

ti, naloziti 
затопІйти', ·AJO, ·ИПІ - poto

piti, natopiti, zaliti 
1 а.....1 • , • 

затопл..,.." , ·ЯІО, -яєm - gn-
jati, loZiti 

затоплJЯпr, -Яю, -.Яєm - po
tapati, natapati, zalijevati 

зат6р, -у, м. - zakrcenost, za· 
krrenje 

затрймJатв, -аю, -аєm - za. 
ddati, zaustaviti, usporiti 

затрймІатвся, -аюся, -аєmся 

- zaddati se, zaustaviti se 
затрймка, ж. - zastoj , zadr· 

zavanje 
затрймJувати, -ую, -уєm 

zaddavati, zaustavljati, u
sporavati 

затрймІуватися, -уюся, ·УЄІП· 
ся - zaddavati se, zaustav· 
ljati se 

затулJйти, -Ю, ·ИПІ - zatvori
ti, zakloniti, zagraditi 

затулJ.ЯТИ, -Яю, -.Яєm - zatva
rati, zaklanjati, zagrac:tivati 

затурбJуватися, -уюся, ·УЄІП· 
ся - uznemiriti se, uzvrpo
ljiti se 

затухJати, .аю, 4єm - tmuti, 
gasiti se 

затхлий - zagШljiv 
затяrJати, .аю, 4єm і зат.Я

rІувати, -ую, ·vєm - wci, 
zatezati 

затяrJтй і затяrtвУти, -вУ, 
-неm - zategnuti, stegnuti, 
otegnuti 
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зат.tітвй - uporan, tvrdoglav 
зат.ЯТJість, -ості, ж. - inat, 

prkos, tvrdoglavost, upor· 
nost 

затьмарвтJися, •ЬСJІІ - smra
citi se 

заувАження, с. - primjedba, 
prigovor, napomena 

заувАж.Jнтн, -у, ·ИПІ - primi· 
jetiti, opaziti 

заув&жJувати, -ую, -уєш -
primjecivati, opaZati 

захараJстити, -щу, -стнш -
nagomilati, zatrpati, zakrci· 
ti, zagraditi 

захар8щJувати, -ую, -уєm -
nagomilavati, zatrpavati, za
krcivati 

захват', -у, м. - ushicenje, 
zanos 

захват', -у, м. - otimanje, 
osvajanje 

захвнлJюватвся, -Юється -
zatalasati se 

захворfІти, -ю, -єm - razbo
ljeti se, oboljeti, zaboljeti 

захворювІінвя, с. - obolje
nje, bolest 

захворJюв&ти, .ЮJо, -Юєm -
obolijevati, pobolijevati, raz. 
bolijevati se 

захирfІти, -ю, -єm - zakdljati 
захирfлий - zakrZljalo 
захиснйк, 4, м. - za§titnik, 

branitelj, pobomik 
3'хист, -у, м. - za§tita, obra· 

na, okrilje 
захиJстйти, -щj, -стІЬп - za. 

§tititi, obraniti 
захитІати, .аю, 4єш - zanji

hati, zaljuljati; pokolebati 
захитJатися, 4юся, 4єшся -

zanjihati se, zaljuljati se 
захищJати, .аю, 4єm - bra· 

niti, §tititi 



захищІатися 

захищІатися, -8юс:я, -Вєшся 
- braniti se 

з&хІід', -оду, м. - zapad; za
lazenje 

з8хІІд1, -оду, м. - sredstvo, 
mjera, pothvat; не варто 
заходу - ne isplati se; 
:вжИти всfх з&ходІв - ро 
duzeti sve mjere 

з8хІдний - zapadni 
західноєвропейський - za

padnoevropski 
38ХАИІІІатися, -8юс:я, -Вєшся 

- zagrcavati se 
з8ХАИНІУтися, -уся, ..еmся -

zagrcnuti se 
захме.МІти, -ю, -єm - opiti se 
заховІати, -аю, -Вєm - sakri

ti, zatrpati, zaba§uriti 
заховІувати, -ую, -уєm - skri

vati, zatrpavati, zaba§urivati 
захожІнй, -oro, м. - do§ljak, 

tudinac, stranac 
захоІдвти, -джу, -диш - svra

cati, ulaziti; заходити в 

розмову - stupati u razgo
\'or 

захоп\Ити, -АЮ, -шп - osvoji
ti, zauzeti, zaplijeniti, do
hvatiti; zahvatiti, odu§eviti; 
захоmh"и в полон - zaro
biti 

захопІИтися, -AJOCJI, -шпся -
zanijeti se, odu§eviti se 

захоплений - zanesen, ushi
een, odu§evljen 

захоплення, с. - zanos, odu
§evljenje 

захОплІювати, -юю, -юєm -
osvajati, zauzimati, zahvata
ti, zapljenjivati; zanositi, 
odu§evljavati 

захоплІюватися, ·ІОІОСJІ, -юєm
ся - zanositi se, diviti se, 
odu§evljavati se 

захоПЛІОІОчий - zanosan 

зачивІатв 

захоІтfти, -ч\r, -чеш - pole
ljeti, шhtjeti; захотіти mt
ти - OZednjetj 

захотіІтися, -лося - prohtje
ti se 

зацвtІстИ:, -тУ, -теш - pro
cvjetati; zapljesniviti 

зацtкавІити, -лю, -иm - za
interesirati, zaokupiti, pro
buditi zanimanje 

зацІкав\ИТJІСЯ, -люся, -ИІDСЯ: 
- zainteresirati se 

зацікавлення, с. - interes, 
zanimanje, zainteresiranost 

зацtкавлІювати, -юю, -юєm -
interesirati, zaokupljati, bu
diti zanimanje 

зацІюівлІюватися, -ююся, -• 
-єmся - interesirati se 

заціпенf)ти, -ю, -єm - zamri
jeti, obamrijeti, ukoeiti se; 
preneraziti se 

зачВищик, -а, м. - zacetnik 
зачар6вІувати, -ую, -уєm -

oearavati, opcinjavati; eara
ti 

зачар\ув&ти, -'Ую, -уєm - oea
rati, opciniti 

зач\ати, -ну, -неm - poceti, 
zaeeti 

зачатІок, -ка, м. - klica, za
cetak 

зачекІати, -аю, -Вєm - poce
kati 

зачепІJітв, -АЮ, -иm - dirnuti, 
dodirnuti, zapeti, zakvaciti, 
pecnuti, kosiuti se, uzbuditi 

зачервонfІтися. -юся, -єmся -
zacrvenjeti se 

зачерпнJУти, -у, ..em - dogra
biti, dohvatiti, zagrabiti 

зачерствілий - tvrd, okorio 
заче\сати, -шУ, -шеш - po

Ce!iljati, frizirati 
зачивІати, -аю, -Вєm - poCi

njati, zacinjati 
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зачин Інти 

зачm1Ійти, -Ю, ·ИІП - zatvo
riti 

зачииІЯти, -ЯІо, -Яєш - zatva
rati 

зачіпІати, -аю, -аєш - dirati, 
dodirivati, kvaciti, uzbudi
vati; зачіпати за серце -
dirati u srce 

зачіска, ж. - frizura; робй
ти зачіску - frizirati, pra
viti frizuru 

зачісІvвати, -ую, -уєш - ce§
Ijati, frizirati 

зачумІйти, -лЮ, -иш - oku
ziti 

зачумлений - okuien 
зачумлІЯти, -ЯІо, -Яєш - oku

zivati 
зачУІти, -ю, -єш - nacuti 
заmарqтися, -юся, -єшся 

zarumenjeti se, zacrvenjeti 
se 

заmивІІіти, -Іію, -Іієш - za§i-
vati 

заmйІти, -ю, -єш - za§iti 
заmкарfбАІІЙ - zakdljao 
заmкарубнІути; -у, -em - za-

kdljati 
зашкварчІати, -у, -йш - zacvr

cati 
заmкодиІти, -ть - na§koditi, 

o§tetiti, nanijeti §tetu 
заmнурІувати, -ую, -уєш -

vezati (vezicama), §nirati 
заЯва, ж. - izjava, molba 
заявІйти, -АІО, -иm - izjaviti, 

ocitovati, iskazati 
заявлІЯти, -Яю, -Яєш - izjav

ljivati, ocitovati, iskazivati 
заялоІзити, -жу, -знm - za

mastiti, zaprljati, zamazati 
збаrаІтйти, ·чУ, -тиш - obo

gatiti 
збаrачення, с. - obogaciva

nje, obogaeenje 
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збйтися 

збаrІічІувати, -ую, ·УЄО! -
obogacivati 

збаrнІути, -у, -Єш - shvatiti, 
pojmiti 

збаламУІтити, -чу, -тиш -
zamutiti, smutiti, uzbuditi 

збанкрут!увІіти, ·Ую, -уєш -
bankrotirati, skrahirati 

збезчеІстити, -щу, -стиш -
obe§castiti 

збентеження, с. - uzbuc:te
nje, zbunjenost, smucenost, 
obeshrabrenost 

збентежІити, -у, -иш - uz
buditi, smutiti, zbuniti, obes
hrabriti, uznemiriti 

збеНТ.SжІувати, -ую, -уєш -
uzbuc:tivati, zbunjivati, obes
hrabrivati, uznemirivati 

зберфтй, -жу, -жеш - sacu
vati, ustedjeti 

збереження, с. - oeuvanje, 
pohrana, u§teda 

зберtrІІіти, -аю, -аєш - cuva
ti, stedjeti 

збивІІіти, -Іію, -Іієш - oba
rati, rusiti, teci; zbijati, spa
jati, ujedinjavati 

збивІатися, -Ііюся, -Іієшся -
zbunjivati se, skretati 

збирІІіти, -аю, -Іієш - okup
ljati, sakupljati, skupljati, 
zaokupljati, brati 

збирІатися, -Ііюся, -Іієшся -
skupljati se; kaniti, spre
mati se 

збирІіч, -Іі, м. - skupljac 
збйти, зlб'ІЮ, -Єш - oboriti, 

srusiti; istuci, izbiti; spoji
ti, ujediniti 

збйтися, зlб'Іікя, -ЄшсJІ -
smeti se, zbuniti se; skre
nuti; збйтися з дороrи -
skrenuti s puta 



збнтІок 

збнтІок, -ку, м. - kvar, Ate
ta, gubitak; воЄиві збИтки 
- ratna Ateta 

збfr, -у, м. - podudamost, po
dudaranje, poklapanje; збfr 
обстІівІПІ - stjecaj okolno
sti 

збіфіти, -аю, -аєm - zatrea
vati se, protjecati, teci; збІ
rати на дУмкУ - pasti na 
pamet 

збіrІатися, ..аюся, -аєmся -
strcavati se, podudarati se; 
stiskati se (о tkanini) ; na
valjivati; крІійності збіrаію
ться - krajnosti se podu
daraju 

збіr6висько, с. - skupljanje, 
gomila, masa 

збfІrти, -жу, ·ЖЙІП - strёati, 
zatrёati se, dostici; prekip
jeti 

збіІrтися, -жуся, -жЮпся -
strёati se, podudariti se; 
stisnuti se (о tkanini) 

збІднfІти, -ю, -єш - osiroma
Aiti 

збіднІювати, -юю, -юєm - osi
romaAivati 

збіжжя, с. - zito; imovina, 
kucne stvari 

збWІти, -ю, -єш - pobijeliti 
збfльшений - povecan, poja

can 
збfльmІити, -у, ·ІDП - pove

cati, pojacati 
збfльшІувати, -ую, -уєm - po

vecavati, pojacavati 
збІfр, -6ру, м. - okupljanje, 

skupljanje, zbirka, okup; 
всі в зб6р1 - svi su na 
okupu 

збірний - zborni, zbirni, mje
Aoviti 

збірник, -а, м. - zbomik 
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збуІдИти 

з&ижJати, -аю, -Іієm і зблй
жуватв, -ую, -уєm - zbli
zavati, pribliZavati 

зблйжения, с. - zblizavanje, 
. zblizenje 

зблйжJуватвся, -уюся, -уєmся 
- zblizavati se, pribliZavati 
se 

зблйІзити, -жу, -зиm - zbli
ziti, pribliZiti 

зблИJзитися, -жуся, -зиmся -
zbliziti se, pribliziti se 

збdзька - izbliza, izblize, 
blize 

зблfднJути, -у, -em - probli
jediti, izblijedjeti 

збожев6ліІти, -ю, -єш - po
ludjeti 

зб6ку - sa strane, Ьоёnо 
зб6рІи, -ів, ми. - sastanak, 

okup 
зборознJИти, -Ю, -Нш - iz

brazdati 
збратJатв, -Іію, -Іієm - spri

jateljiti, zbratimiti, zbliziti 
збратІатися, -Ііюся, -Іієmся -

sprijateljiti se, zbratimiti 
se, zbliZiti se 

збреІхІітв, -шУ, -mem - sla
gati, izlagati 

збр6йний - naorиZan 
збр6я, ж. - orиZje, naorиZa

nje 
збувJати, -Іію, -Іієm - proda

vati, plasirati, rje§avati se 
збувІатися, -Ііюся, -аєmся -

ostvarivati se, zbivati se; 
oslobac1ati se, izbavljati se 

збудження, с. - buc1enje; uz
buc1enje, odu§evljenje 

збуджJувати, -ую, -уєm - bu
diti, izazivati, pobuc1ivati, 
uzbuc1ivati, odu§evljavati 

збуІдИти, -джу, -дюп - pro-
buditi, razbuditi, pobuditi, 
izazvati, uzbuditi, odu§eviti 
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збудник 

збудник, -а, м. - uzroauk 
збудІувІіти, фо, -уєш - sa

graditi, izgraditi, podici 
збунтІув�ітн, фо, -уєш - po

buniti, revoltirati 
збунтІув�ітися, -Уюся, -уєшся 

- pobuniti se, revoltirati se 
36.УРІнтн, -ю, -иm - uskome

sati, uzbuditi, uzbuniti 
збwІнтнся, -юся, -ишся - us

komesati se, uzbuditi se, 
uzbuniti se 

зб'Ут, -у, м. - prodaja, pro
da, promet 

збуІтн, -ду, -деm - prodati, 
plasirati, otarasiti se, rije
siti se 

збуІтнся, -дуся, -деmся - os
tvariti se, zbiti se; osloЬo
diti se, izbaviti se; збУтнся 
небезпеки - izbaviti se 
opasnosti 

зважІІітн, -аю, -Іієш - uzima
ti u obzir, racunati, obra
cati paznju 

звІіжІити', -у, -иш - uvaziti, 
uzeti u obzir, obratiti paZ
nju 

звІіжІити', -у, -иm - izvagati, 
vagnuti, odmjeriti, izraeu
nati, procijeniti 

звІіжІнтнся, -уся, -иmся - od
vafiti se, osmjeliti se 

звІіжІувати, -ую, -уєm - va
gati, mjeriti, racunati, pro
cjenjivati 

звІіжІуватнся', -уюся, -уєшся 
- vagati se, mjeriti se 

з8'жJуватнся2, -уюся, -уєшся 
- odlucivati se, odvafivati 
se, riskirati 

звалІИти, -Ю, -иm - svaliti, 
zbaciti, oboriti, prevmuti; 
звалИти вннУ на когось -
svaliti krivnju па koga 
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звернІУтися 

:шалІИтися. ..юся, -ишся -

stropostati se, pasti, srusiti 
se 

звІілJюватн, -юю, -юєm - sva
ljivati, zbacivati, obarati, 
prevrtati 

3ВІіний - zvani, imenovani; 
тІік з:вІівий - takozvani; 
звІінвй обfд - svecani ru
cak 

з:ваннЯ, с. - zvanje, titula 
зварІІіти, -Ю, -иm - skuhati, 

svariti 
звІІітн, -у, �m ri зовІу, -веm 

- zvati; pozvati, dozivati;· 
звати по fмені - zvati ро 
imenu 

звІІітнся -уся, �ШСJІ і зовІ-уся, 
�СJІ - zvati se, nazivati 
se, prezivati se 

зведений - sastavljen, mje
sovit; зsедеиий оркестр -
mjesoviti orkestar; зведена 
сестрІі - polusestra; зве
дений брІіт - polubrat; 
зsеденІ дf.ти - pastorcad 

зведеІПІЯ, с. - saopcneje, iz
vjestaj , bilten, pregled; зве
дення поr6ди - izvjestaj 
о vremenu, meteoroloski iz
vjestaj 

звеАИчІити, -у, -иm - uzveli
eati, proslaviti 

звеАІічJувати, -ую, -уєm - ve
licati, uzvelicavati, hvaliti, 
slaviti 

звеліІтн, -ю, -иm - narediti, 
zapovjediti 

· 

звернеІDІЯ, С. - obracanje, 
apel 

звернІУти, -у, -em - okrenu
ti, skrenuti, svmuti; звер
вУти увІіrу - obratiti paf
nju 

звериІУтнся, ·Уся, -еmся 
obratiti se, osloviti 



.І ІІL' І)ТІати =---����������������������� 

:шертІати, -аю, 4єш - okre
І a t i ,  skretati, svra6iti 

:шертІатися, 4юся, 4єmся -
ol1racati se, oslovljavati 

:ш�рхнІй - vanjski, gomji; 
о\юІ, preziran; зверхнІй п6-
rляд - ohol (preziran) po
gled, pogled svisoka; з:Нрх
не ставлення - prezimo 
dг1anje 

зверхкомплектвий - preko
hrojan 

зверхнІІсть, -ості, ж. - pre
moc, nadmoc; oholost, pre
zir 

:�верху - odozgo 
звеселІИти, -Ю, -Шо - razve

seliti, obradovati 
звеселІЯти, -Я.О, -Яєш - vese

liti, radovati, razveseljavati 
звеІстИ, -ду, -деm - sves

ti, uzdici, spojiti, sastaviti; 
звестИ РахУнки - srediti 
racune, izravnati ra�e: 
звестИ: з р6зуму (з умІі) -
zaluditi, otjerati u ludilo; 
звестИ: до одиоrо знаменни
ка - svesti na zajednicki 
nazivnik 

звеІстИся, -дУся, -едешСЯІ -
svesti se; ograniciti se; po
dici se 

звнвІати, -аю, 4єш - viti, uz
vijati, savijati, izvijati 

звнвІатися, -аіюся, 4єmся -
uzvijati se, vijugati se, kri
vudati 

звнкІати, -аю, 4єш - navika
vati se, privikavati se 

звйkнІути, -у, -еш - navik
nuti se, priviknuti se 

звииувВІтвти, -чу, -тиш - op
tufiti, okriviti, baciti kriv
nju 

звинуваічеІDІЯ, с. - optиZba 

s• 

звивув8ч!Увати, -ую, -уєш -

optuZivati, okrivljavati, kri
viti 

звйсока - svisoka 
звйти, зІв'ІЮ, -Єш - saviti, 

sviti, uzviti 
звІітися, -зІв'ІЮся, -Єшся - sa

viti se, uzviti se 
звИх, -у, м. - i�ca�enje, uga

nuce 
звихнІУти, -у, -еш - Bca§iti, 

uganuti 
звйчаІй, -ю, м. - obicaj ,. na

cin zivota, red; своім звй
чаєм - ро svom obicaju, 
kao obicno, redom: додер
жувати звйчаю - pridda
vati se pravila pristojnosti 

звичаійний І звйчний - obi
can, uobicajen, redovit; pro
sjeean; звичайна річ -

obicna stvar 
звичайно - naravno, sigumo, 

obicno: як звичайно - kao 
obicno, kao uvijek, ро obi
caju 

звйчка, ж. - obicaj , navika; 
за дІівньою звйчкою - ро 
starom obicaju 

звідки і звІдк1лЯ - odakle, 
otkud 

звfдсІлЯ і звідсіль - odavle, 
odovud(a) 

звітІлЯ і звідтіль - odanle, 
odonud(a) 

звідусіль і звfдусЮди - oda
svud, sa svih strana 

звІfй, -6ю, м. - zavoj , krivi
na, okuka 

звіку - oduvjek, odvijeka 
звfльнеивя, с. - oslobodenje, 

otpust 
звІльнІІіти; -Ю, -mп - oslobo

diti, izbaviti, razrije§iti, od
rije§iti, otpustiti; звІльнІіти 
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звІАьвJЯти 

з пос8ди - razrije§iti duf
nosti 

звІАЬИJЯти, -Яю, -Яєm - oslo
badati, izbavljati, otpu§tati, 
razrje§avati 

звІичJати, ..аю, -аєm - vjen
cati 

звІнчJатися, -Ііюся, -Іієmся 
vjencati se 

звfр, -а, м. - zvijer 
звІрИ:н:Jець, -ця, м. - zvjeri

njak, menazerija 
звfрJити, -ю, -иш - sravniti, 

usporediti, ovjeriti 
звfрJитися, -юся, -ишся - po

vjeriti se, pouzdati se 
звfрство, с. - zvjerstvo 
звІрJяти, -Яю, -Яєm - srav

njivati, usporedivati, ovje
ravati 

звІрJЯтися, -Яюся, -Яєmся -
povjeravati se, pouzdavati 
se 

звІрЯчий - zvjerski 
звістка, ж. - vijest 
звfт, -у, м. - izvje§taj , iskaz 
звітнJість, -ості, ж. - polaga-

nje racuna, podno§enje iz
vje§taja 

звІтJув&ти(ся), ·ію(ся), -�
(ся) - podnositi izvje§taj ; 
polagati raeun 

звоJдити, -джу, -диш - svo
diti, uzdizati, podizati; spa
jati, sastavljati; не зводити 
оч�й - ne skidati ociju; 
зводити з світу - tjerati 
и grob; зводити баланс -
praviti bilansu; зводити на
клеп - objedivati, ogova
rati 

зв6Jдитися, -джуся, -дишся -
svoditi se, ogranicavati se, 
podizati se 

зволожJувати, -ую, -уєm 

vlaZiti 
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зв'ЯзJуватися 

зворОт, -у, м. - zaokret, ob
rat, okret, obrtaj ; nalicje, 
poledina 

зворОтннй - povratni, obra
tan; звор6тна сторона -
nalicje 

зворУшенвя, с. - ganuce, raz
draganost, uzbudenje 

зворуmJИти, -у, -иm - dir
nuti, ganuti, uzbuditi, raz
dragati, raznjeziti 

зворушJИтися, -уся, -ишся -
ganuti se, uzbuditi se, raz
njeziti se 

зворУшлнввй - ganutljiv, dir
ljiv 

зворуmJуватя, -ую, -уєm -
uzbudivati, dirati 

зворУшJуватяся, -уюся, -уєm
ся - uzbudivati se 

звjжJувати, -ую, -уєm - su
zavati 

звуJзити, -жу, -зиш - suziti 
звjк, -у і -а, м. - zvuk, glas; 

rолоснИй звjк (gram.) 
samoglasnik, vokal 

звуковИй - zvukovni 
звукоз8пис, -у, м. - snima-

nje zvuka 
звучJатя, -Jіть - zvucati 
звучання, с. - zvucanje 
звУчннй - zvucan 
зв'яІзатя, -жу, -жеш - sve

zati, povezati, sapeti, sples
ti, vezati 

зв'яІзаітяся, -жуся, -жешся -
vezati se, povezati se 

зв'Язка, ж. - svezanj ; tetiva 
зв'язJОк, -ку, м. - veza, po

vezanost, relacija, komuni
kacije; родИннІ зв'язкй -
obiteljske veze 

зв'ЯзJуватв, -ую, -уєm - vezi
vati, povezivati; sapinjati 

зв'ЯзJуватися, -уюся, -уєmся 
- vezivati se, povezivati se 



:11·ад/ати, -аю, -8єш - pre
poznati, spomenuti se, sje
iiti se, dosjetiti se; зrадаієm 
моЄ сл6во - zapamti moje 
rijeci 

:1rадІувати, -ую, -уєm - sje
cati se, spominjati se, pre
poznavati, dosjeeati se 

зrаиІ.йти, -Я.О, -Яєm - tjerati, 
istjerati 

зrаньб/Ити, -мО, 4111 - obru
kati, osramotiti 

зrарище, с. - zgariAte 
зrасІати, -аю, -аєm - gasiti 

se 
аnіснІути, -у, -em - ugasiti 

se 
зІ'ИН/ати, -аю, -8єш - sagi

njati, sagibati, izvijati 
зІ'ИН/атися, -Вюся, -Вєmся -

sagibati se, grbiti se, svijati 
se 

зrfдний - podudaran, sloZaп 
зrfдно - u skladu, podudar

no, prikladno; зrfдно з цйм 
- prema tome, u skladu s 
tim 

зrляд/атися, -Вюся, -Вєmся -
pogledavati se, gledati se 

зrлJін/утися, -уся, -еmся - po
gledati se; sliZaliti se; smi
lovati se 

зr6да, ж. - pristanak, pri
vola, sloga, suglasnost; жй
ти в зr6дІ - fivjeti u slo
zi, nagodba, sporazum; дій· 
тИ зr6ди - postiCi spora
zum, sporazumjeti se; як 
щ6 ваmа зr6да - ako se 
slliZete, ako pristajete 

зr6дж/уватися, -уюся, -уєmся 
- pristajati, slagati se 

зr6Ідвтися, -джуся, -дишСЯІ -
pristati, slofiti se 

зr6дом - kasnije, s vreme
nom 

здаІв&тисr 

зrолодJdІти, -ю, -єm - oglad
njeti, izgladnjeti 

зrор8иня і зrорЯвия, с. - iz. 
garanje 

зrор/ати, -аю, -8єш і зrорJЯти, 
-Яю, -Яєm - gorjeti, izgarati 

зr6рб/втися, -люся, -иmся -
pogrbiti se, zgrbiti se 

зr6рблений - pogrbljen 
зrор/fти, -Ю, -Ііш - izgorjeti 
зrорнІУти. -у, -em - saviti, 

smotati 
зrорт/ати, -аю, -Вєm - savi

jati, motati 
зr6ртІок, -ка, м. - smotak, 

omot, zavefljaj 
зrрабний - zgodan, skladan 
зrрІія, ж. - jato, stado, co

por; gomila; banda 
зrребІтИ, -у, -em - zgmuti, 

skupiti, zagrabiti 
зrрібІати, -аю, -аєm - zgr

tati, skupljati, grabiti 
зrубjИти, ·АІО, ·ИІП - izgubiti, 

upropastiti 
зrVбний - poguban, ubita

can, koban, sudbonosan 
зrурт6ваний - okupljen, uje

dinjen 
зrурт6в/увати, -ую, -уєш -

okupljati, ujedinjavati, zbi
jati 

зrурт/увати, -Ую, ·Уєш - oku
piti, ujediniti, zbiti; згур
тувати рядИ - zbiti redo
ve 

здаJвати, -Ю, ..ЄШ - predava
ti, davati, izdavati, isporu
civati 

зда/вІітися1, -Юся, -Єшся 
predavati se; oslanjati se, 
pouzdavati se 

здаJватися2, -Юся, -Єшся 
ciniti se, pricinjati se, iz
gledati; мевf здаЄться - Ci
ni mi se 
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здавІИти 

здавІИти, -лЮ, -иш zgnje-
citi, pritisnuti 

зд8влІювати, -юю, ·ІОЄІП -
gnjeciti, pritiskati 

здавна - odavna, odvajkada 
здалека І здаілеку - izda

leka 
здІати, -Вм, -аси - predati, 

dati, izdati, isporuciti 
здІатися1, -Вмся, -асйся - pre

dati se; osloniti se, pouzdati 
se 

здІатися2, -Вмся, -асйся - pri· 
ciniti se, uciniti se 

здатний - sposoban, prikla· 
dan 

здІітнІість, -ості, ж. - sposob· 
nost, prikladnost 

здача, ж. - predaja, izdava
nje, isporuka 

здебільшоrо - ponajvi§e, ve
cim dijelom, prvenstveno 

здерЖАІІВий - suzddan, po
vucen 

здержІати, -у, ·ИПІ - zadda· 
ti, suzddati 

здержІувати, -ую, -уєm - za
drzavati, suzddavati 

здешевІИти, .ЛJО, ·ЙІП - po
jeftiniti 

здешевлення, с. - pojeftinje
nje 

здивування, с. - eudenje, Cu· 
do, iznenadenje; на преве
лйке моЄ здивування - na 
moje veliko cudo 

здивІуuати, -ую, -уєш - za
cuditi, zabezeknuti, prene
raziti 

здивІуватися, ·Уюся, ·Уєшся 
- euditi se, zabezeknuti se, 
preneraziti se 

здйрство, с. - guljenje, gra
bez, otimacina 

здихІати, .аю, .аєш - crka· 
vati, ugibati 
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здраівІІІІЦЯІ 

здичаівіІти, -ю, -єш - podiv· 
. Jjati 

здібний: - sposoban, kadar 
здfбнІість, -ості, ж. - sposoЬ

nost 
здІймІати, .аю, -Іієm - podi· 

zati; zapocinjati 
здійснення, с. - ostvarenje, 

ozivotvorenje, realizacija 
здійснйти, -Ю, ·ЙІІІ - ostva· 

riti, ozivotvoriti, realiz.irati, 
lizvesti, obaviti 

здійснІювати, -юю, -уєш -
ostvarivati, realizirati, izvo
diti, obavljatli 

здОбнч, ·і, ж. - lovina, plijen 
здобувІати, .аю, .аєш - dobi· 

vati, stjecati, postizati 
здобІУти, -ду, -деш - dobiti 

steci, postici; здобУти довf.
р'я - pridobiti povjerenje; 
здобУти перемоrу - odr
zati pobjedu 

здоrад, -у, м. - slutnja, do
sjetka, pretpostavka 

здолІати, -аю, .аєш - odolje
ti, svladati, nadvladati 

здоро:венннй: і здоровезний: 
- ogroman, golem 

здоровий - zdrav; krepak; 
в здоровому рОзумІ -
pri zdravoj pameti; здоров 
будь (бр)! - zdravo! ,  da 
si zdravo! ;  здоровий розум 
(rлузд) - zdrav razum; 
здоровий як тур (бйк) -
zdrav kao dren (kao riba) 

здоров'я, с. - zdravlje; охо
рона здор6в'я - · za§tita 
zdravlja 

здохнІути, -у, -em - crknuti, 
uginuti 

здравиця, ж. - zdravica 
здравниця, ж. - sanatorij, 

oporavili§te 



здриrІатися, -Ііюся, -аієmся -
podrhtavati, tresti se, tr
zati se 

:1дриrнІУrися, -уся, ..еmся 
uzdrhtati, stresti se, trznu
ti se 

здружІйтися, -уся, -иmся -
sprijateljiti se 

здружІvватися, -уюся, -уєmся 
- sprijateljivati se, zbliza
vati se 

зелений - zelen 
зеленІйти, -Ю, -Шп - zeleni

ti, ciniti zelenim 
зеленfІти, -є - zelenjeti (se) 
зеленІь, -1, ж. - zelenilo, ze

len, povree 
земельний - zemlji§ni; зе

мельнІ ІСНЙl"И - zemlji§ne 
knjige 

землевлаСІDІК, -а, м. - ze
mljoposjednik 

землекоп, -а, м. - kopac 
землероб, -а, м. - zemljorad

nik, ratar, tezak 
землер6бство, с. - zemljo

radnja, ratarstvo, poljo
djelstvo 

землерОбський - zemljorad
nicki, ratarski 

землетрус, -у, м. - potres, 
zemljotres 

землЯ, ж. - zemlja; kopno 
земляк, -а, м. - zemljak 
землЯчка, ж. - zemljakinja 
землянИй - zemljan 
земнИй - zemaljski 
зерно, с. - zmo; zito 
з'Єднання, с. - ujedinjenje, 

ujedinjavanje, sjedinjenje, 
sjedinjavanje, spoj 

з'єднІати, -аю, -аієm - ujedi
niti, sjediniti, zbiti, spojiti, 
zdгuZiti 

зІrріJти 

з'єднІатися, -Ііюся, -аієшся -
ujediniti se, sjediniti se, 
zdruZiti se, spojiti se 

з'ЄднІувати, -ую, -уєm - uje
dinjavati, sjedinjavati, zbi
jati, spajati 

з'ЄднІуватися, -уюся, -уєmсіІ 
- ujedinjavati se, sjedinja
vati se, zdru.Zivati se, spa
jati se 

зживІатися, -8юся, -аєmся -
uzivljavati se, SaZivljavati 
se, navikavati se 

зжйІтися, -вуся, -веmся -
ufivjeti se, saZivjeti se, na
viknuti se 

з-за, Із-за ( + G.) iza 
ззаду - iza, odostrag, stra-

ga, otraga 
зиrзаr, -у, м. - cik-cak 
зима, ж. - zima 
зимівля, ж. - zimovanje 
зимовий - zimski 
зимІуваіти, -ую, уєm - zimo-

vati 
зйчІити, -у, ·ІDП - zeljeti 
зІбрІіння с. - skup, zbor; 

zbirka 
зібрати, зберІv. -em - poku

piti, pobrati, skupiti, na
kupiti 

зібратися, зберІуся, -ешся -
skupiti se, biti па okupu, 
nakupiti se 

зІв'Ялий - uveo 
зіrшіти, зжеиІу, -em - istje

rati, otjerati, odagnati 
зІrнІУrи, ·У, -em - sagnuti, sa

viti, previti, pognuti 
зІrрІвJати, -аю, -аієm - ugri

javati, grijati, zagrijavati 
зІrрІвJатися, -Ііюся, -аєmся -

grijati se, zagrijavati se 
зіrріІти, -ю, -єm - ugrijati, 

zagrijati 
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зІrрfІтися 

зІrрftrвся, -юся, -єшся 

ugrijati se, zagrijati se 
з!йІтИ, -ду, -деш - sici, izi

ci; sjahati; granuti, niknuti, 
izniknuti 

зІйІтИся, -дуся, -дешся - s:eo
jiti se, sastati se 

зіІм'.tітися, -мн6ться - zgui
vati, zgnjeciti 

зілля, с. - zelje, trava 
зІнІіцJІ, ж. - zjenica; бе

реrrИ як зІнІЩrо ока - cu
vati kao zjenicu oka 

зІпс6ваиий - pokvaren, izo
pacen; neispravan; зІпс6ва
нІ стосунки - zatrovani od
nosi 

зІпсувІіввя, с. - kvar 
зІпсІув11ти, -ію, -уєш - po

kvariti, iskvariti, izopaciti; 
зІпсувІіти наістрІй - ozlo
voljiti, pokvariti raspolofe
nje; зІпсувІіти роб6ту -
pokvariti posao 

зІпсІув11тиса, -уюся, -уєшся 
pokvariti se, upropastiti se 

зfр, зОру, м. - vid; обмІін 
зОру opticka varka; 
тОчка зОру - gledi§te 

зІрвІ11ти, -у, -em - ubrati, ot
kinuti; baciti u zrak; po
kvariti, upropastiti, osu
jetiti 

зІрвІ11тися, -Уся, -еmся - sru
§iti se, eksplodirati, poletje
ti u zrak 

зірка, ж. - zvijezda 
зІрНІЩя, ж. - zvijezda (ju

tamja і1і veeemja) , blije
sak; свІтовІ1 зІрІІІЩя - zvi
jezda Danica, zomjaea 

зІсDвІити, -АЮ, ·ВІП - uspo
rediti 

зІстІівленвя, с. - usporedba 
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зледащf)тв 

зістаВАІJітв, -.Я.О, -Яєm - us
porec1ivati 

зfткиення, с. - dodir; su
dar, sukob; тОчки зіт
кнення - dodime toeke 

зіткиІ"Утися, -уся, -еmся - su
dariti se, sukobiti se 

зІтх11ння, с. - uzdah, uzdi-
sanje 

зІтхІ11ти, .аю, -І1єm - uzdisati 
зІтхнІ"Ути, -у: -em - uzdahnuti 
з'ідІІіти, .аю, -Іієm - izjedati, 

jesti 
з'іжджІ11ти, .аю, -І1єm - spu

§tati se, silaziti 
з'іжджІ11тися, .аюся, -11єmся 

- okupljati se, pristizati 

зіІсти, -м, -ей - pojesti 
зіІхати, -ду, -деш - spustiti 

se, sici 

зіІхатися, -дуся, -деmся -
okupiti se, pristici 

злІіrода, ж. - sloga, mir; 
жИrи в злІіrодІ - fivjeti u 
slozi 

злІ1зити, -жу, -зиm і злізІ11ти, 
.аю, -11єш - silaziti, spu
Atati se 

зл11кІи, -Ів, ми. - trave, usje
vi, fitarice 

злІ1м, -у, м. - ru§enje, pro
vala, slom; ва злІ1мІ двОх 
століть - па granici dvaju 
vjekova 

зламІ11ти, .аю, -Іієш - slomi
ti, izlomiti, obiti; зламІіти 
закон - prekr§iti zakon 

зл11мІувати, --ую, -уєm - sla
mati, lomiti; obijati 

зл�пса - lagano, polako, po
malo 

зледащfлий - raspu§ten, li
jen, razmafen 

зледащfІти, -ю, -єш - razlije
niti se, raspustiti se, pokva
riti se 



:1леІтіти 

злеІтfти, ·чУ, -'11ШІ - izletjeti, 
odletjeti 

злйв, у, м. - izljev 
злйва, ж. - pljusak, prolom 

oblaka; злйва прввІтІіиь -
bujica pozdrava, masa po
zdrava 

злнвІати, 4ю, 4єш - slijeva
ti, polijevati; fuzionirati, 
stapati 

злнвІатися, 4юся, -Іієшся -
slijevati se, stapati se, fu. 
zionirati se 

злйrодвІІ, -Ів, мн. - bijeda, 
nesreea 

злиденний - siroma§an, ja
dan, bijedan, oskudan, ubog 

злиденнІІсть, -ості, м. - siro
ma§tvo, bijeda 

злйдІеиь, ·ВЯ, м. - siromah, 
prosjak 

злиІзати, -жу, -жеш - izliza. 
ti, polizati 

злйй - zao, nabusit, bijesan; 
злf язикй zli jezici 

зЛІПІІати, 4ю, 4єш - uzlije
tati, slijetati, odlijetati; ne
stajati 

злИнІути, -у, -еш - uzletjeti, 
sletjeti, odletjeti; nestati 

злИти, з1лл1ю, -ЄJп - sliti, po
liti, stopiti, fuzionirati 

злІітися', зіллЄться - sliti se, 
stopiti se, fuzionirati se 

злІИтися', -Юся, ·Шпся - lju
titi se 

зАИ'ІТЯ, с. - slijevanje, spaja
nje 

зліва - slijeva, lijevo 
злfзІти, -у, -еш - sici, spusti· 

ti se, iskrcati se; злfзти з 
коиsі - sjahati 

злісний - opak, pakostan, 
zloban 

злІfсть, «ті, ж. - zloba, ра· 
kost, jed, bijes 

злУщІуватися 

злІfт, -ь6ту, м. - slet, uzlet 
злІтІати•, -Іію, -Іієш - uzlije

tati, odlijetati, slijetati 
злІтІати', 4ю, -Іієш - poletje

ti (tamo і natrag); svratiti, 
skociti 

зло, с. - zlo; ljutina, bijes; 
30 зла - od bijesa, od lju
tine; на зло - za inat 

злОба, ж. - zloba, pakost, Ьі· 
jes; злОба двЯ - aktual
nost, aktualno pitanje 

злободенний - aktualan 
зловжИвІівия, с. - zloupotre

ba 
зловживІати, 4ю, -Вєш - zlo

upotrebljavati 
зловІИти, -лЮ, ·ИПІ - uloviti" 

uhvatiti 
зловісний - zlokoban 
зловмИс:иий - zlonamjeran 
зловорОжий - neprijateljski, 

zlonamjeran 
злодІІй, -я, м. - lopov, krad

ljivac, otimac, pljacka§ 
злодійка, ж. - kradljivica 
злодійство, с. - krada, oti-

macina, pljacka 
злом, -у, м. - slom; provala 
зломІИти, -лЮ, ·ИІП - slomiti 
злорІідиий - zloban, pakos-

tan, zlurad 
злос:тНвий zloban, zao· 
злоІстИтися, ·шУся, -с:тИшся. 

- ljutiti se, srditi se 
злочин, -у, м. - zloein, prije

stup, zlodjelo, nedjelo 
злочИиІець, ·QЯ, м. - zlocinac, 

prijestupnik, zlotvor 
злочИииицький - zlocinacki" 

prijestupnicki 
злоя:Шкйй - lajav 
злоякlс:иий - zloeudan, ора· 

san, maligni 
злУщtуватис:я, -уєтьс:я - ljul

titi se, gubiti se 
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злJіканий 

злJіканий - prestrasen, pre
plasen, uplasen 

злякІати, -аю, .аєm - prepla
siti , prestrasiti, uplasiti 

злякІатися, -Вюся, -аєmся -
prestrasiti se, uplasiti se, 
preplasiti se 

змаrІіння, с. - natjecanje, 
takmicenje 

змаrІати, -аю, -Іієm - pobje
divati, nadjacavati, nadvla
davati 

змаrІІітися, -аіюся, -аієmся -
natjecati se, takmiciti se, 
utrkivati se 

змаіІзати, -жу, -жеm - poma
zati, namazati 

змаізІувати, -ую, -уєш - ma
zati 

змалку - od malena, od ma
lih nogu 

змалІювІіти, -Юю, ·vєm - pre
risati, preslikati, narisati, 
naslikati, nacrtati 

змальОвІувати, -ую, ·vєm 
prerisavati, preslikavati, ri
sati, crtati, slikati 

змарніІти, -ю, -єш - smrsa-
viti, omrsaviti, oslabiti 

змарнІувІіти, ·Ую, -уєm - po
tratiti, potrositi uludo; змар
нувати надfі - iznevjeriti 
nade 

змах, -у, м. - zamah 
змахнІУти, -у, .em - mahnu

ti, zamahnuti 
змахІувати, -ую, -уєm - ma

hati, razmahivati 
змащІувати, -ую, -уєm - ma

stiti, zamascivati 
зменшІити, -у, -иш - umanji

ti, smanjiti 
змеиmІvватн, -ую, -vєш -

umanjiivati, smanjivati 
змерзнІvти. -у, -еш - ozepsti, 

promrznuti 
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змЬпІатися 

змеІстИ, ·т\т, -теш - smesti 
змивІати, -аю, -аєm - umiva

ti, prati, ispirati; zapljuski· 
vati, oplakivati 

змйлІуватися, -уюся�, -уєmся 
- smilovati .se, safaliti se 

змйІти, -ю, -єm ·.:.__ umiti, opra
ti, isprati 

змfІй, ·Я, м. - zmaj , afdaja 
зміна, ж. - promjena, izmje

na, izmjenjivanje, smjena; 
різка зміна поrоди - na
gla promjena vremena; ніч· 
на зміна - nocna smjena 

змінІйти, ·ІО, -иш - promije
niti, izmijeniti, smijeniti 

змінний - naizmjenican 
зміиІювати, •юю, ·ЮЄПІ і змІ

нІяти, -.Я.О, -Яєm - mijenja
ti, izmjenjivati, smjenjivati, 
preinacivati 

зміркІvвати, фо, ·vєm 
shvatiti, smisliti 

змірІяти, •ЯЮ, •ЯЄПІ - odmje
riti, izmjeriti 

зміст, -у, м. - saddaj , smi
sao; kazalo 

змістОвний - sadrzajan, jez
grovit 

зміцнення, с. - ucvrscenje, 
ucvrscivanje, utvrda 

зміцніІти, -ю, -єm - ojacati, 
ucvrstiti 

змfцнІювати, -юю, ·ЮЄПІ - j a
cati, utvrdivati, usvrscivati, 
pojacavati 

зміцнюІватися, -ється - jaca
ti se, ucvrscivati se 

змішаний - mijesan, mjeso
vit 

змішІати, .аю, -аієm - smije
sati, pomijesati, izmijesati, 
pobrkati 

змЬпІатися, -аіюся, -аієmся -
pomijesati se 



змfmув8ІШЯ 

змішувания, с. - mijesanje 
змfшІувати, -ую, -уєm - mi

jesati, brkati 
змfmІуватися, -уюся, -уєшСЯІ 

- mijesati se 
зміЯ, ж. - zmija;  отруйна 

зміЯ - zmija otrovnica 
змова, ж. - urota, zavjera; 

влаштувати змову - uro
ti ti se 

змовІитися, ·ЛІОСJІ, -ишся -
nagoditii se, dogovoriti se 

змовлІЯтися, -Яюся, -Яєmся -
nagadati se, dogovarati se 

змовник, -а, м. - urotnik, za
vjerenik 

змоrа, ж. - moguenost 
змоІrпt, -жу, -жеш - moci, 

uzmoci, uspjeti 
змокІати, 410, -аєш - mociti 

se, kisnuti 
змокиІvти. -у, -еш - smociti 

se, pokisnuti 
змолоду - od malena, od 

mladosti 
змІолбm, -елЮ, -Єлеm - sa

mljeti 
змОтІувати, -ую, -уєm - mo

tati 
зморшка, ж. - bora 
зморшкуватий: - naboran, 

pun bora 
зморщений - naboran, sme

zuran 
змочІнти, -у, -иm - smociti, 

ovlaziti, navlaiiti, pokvasiti 
змочІувати, -ую, -уєш - smo

citi, kvasiti, vlaziti 
змужнfІти, -ю, -єш - odrasti, 

postati mиZevan 
змvІсити, -шу, -сшп - prisi

liti, primorati 
змУчІити, -у, -иm - izmuciti 
змучІитися, -уся, -иmся - iz. 

muciti se 

знІаm 

змУшений - prisiljen, primo
ran 

змУшІувати, -ую, -уєm - sili
ti, prisiljavati, primoravati 

зм'ЯкmІити, -у, -иm - umek
sati 

зм'JікmІувати, -ую, -уєm -
umeksavati 

знавІець, -цЯ, м. - poznava
lac, znalac, strucnjak 

знавlсиfІm, -ю, -єш - polu
djeti, pomahnititi 

з-над ( + G) - iznad; iza, od, 
s 

знайомий:1 - poznat 
знайомІий', -oro, м. - znanac, 

poznanik 
знайомІнти, -лю, -иm - upo

znavati, predstavljati 
знайомІнтися, -ЛІОСJІ, -иmся 

- upoznavati se 
знайомство, с. - poznanstvo 
знайjтИ, -ду, -деm - пасі 
знак, -а, м. - znak; biljeg; 

знак оклику - usklicnik, 
uzvicnik; знак ІПІТання -
upitnik; дорожний знак -
putokaz; prometni znak 

зиаменИтий - znamenit, sla
van, glasovit, cuven 

знаменИтjІсть, -остІ, ж. -
znamenitost 

знаменний - znaca1an, zna
menit, koji se pamti 

знаменник, -а, м. - (mat.) 
nazivnik 

знаннЯ, с. - znanje 
знарЯддя, с. - orude, sprava; 

знар.Яддя виробнИцтва -
orude proizvodnje 

знІати, -аю, -аєш - znati, po
znavati; umjeti; не знати й 
сліду - nema пі traga; 
знати сво.О справу - znati 
svoj posao; знати особнсто 
- poznavati osobno; знати з 
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знатний 

чуrОк - poznavati ро eu
venju; звати на !Шм'ять -
znati napamet 

знатний - znatan, ugledan 
знахабнfІтв, -ю, -єm - obezo

brazniti se 
3118хар, -я, м. - vra.C, nadri

lijetnik 
зюіхІдка, ж. - nalaz, nac!ena 

stvar; nahod, nahoee 
звахоІдити, -джу, -ДІПП - na

Iaziti 
31UічІвти, -у, -иш - ozna�va

ti, obiljefavati, znaciti 
ЗJUічеRІІЯ, с. - znacenje, zna

�j ; у прямому 31UічевиІ -
u pravom smislu; проти
л�е ЗJUічеRЯЯ - suprot
ni smisao; у переи6сному 
31UічеииІ - u prenesenom 
znacenju 

значийй - znacajan, vafan, 
zama§an 

значно - znacajno; mnogo, 
vrlo 

значJок, -ка, ·м. - znacka 
31Uіючий - upucen, verziran 
звеваrа, ж. - omalovazava-

nje, potcjenjivanje, prezir 
зиеважJати, -аю, -аєш 

omalovazavati, potcjenjivati, 
prezirati 

зиев&ж.Jити, -у, -иш - omalo
vafiti, potcijeniti, prezreti 

зневіра, ж. - poti§tenost, 
utucenost; razo�nje 

зиед6леRЯЯ, с. - unesrece
nje, nesreea 

зиемаrJати, -аю, -&єm - iz. 
nemagati, muciti se 

зиемоJm, -у, -жеш - izne
moei, klonuti, izmuciti se 

знеиавнJдtтв, -джу, ·ДИІП -
zamrziti 

звеиаівистJІ., ·І, ж. - mdnja 
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зиенаіцька - iznenada, odjed
nom 

зиеnрит6мнрти, -ю, -єш -
onesvijestiti se, izgubiti svi
jest, pasti u nesvijest 

звес:ИлеRЯЯ, с. - iscrpljenost, 
iscrpljenje 

знесйліІтв, -ю, -єш - oronu
ti, klonuti, oslabiti 

зиесІtлJити, -ю, -иш - iscrp
sti, izmoriti, oslabiti 

знес:ИлJитися, -юся, -вшся -
iznemoei, malaksati, izmori
ti se 

зиес:ИлJювати, -юю, -юєш -
iscrpljivati, izmarati, slabiti 

знесйлJюватися, -ююся, -юєш· 
ся - malaksavati, iznema
gati, izmarati se 

знеслааJвтн, -лю, -вш - okle
vetati, obijediti 

зиесл&влJювати, -юю, -юєm -
klevetati, ogovarati, objec!i
vati 

зиесJпt, -у, -em - odnijeti, 
odvuci, sru§iti 

знецІнJИrн, -Ю, -иш - obesci
jeniti 

зиецІнJювати, -юю, -юєш -
obescjenjivati 

знеmкоджJувати, -ую, -уєш -
ciniti ne§kodljivim, onemo
gueavati 

знешк6Jдвти, -джу, ·ДІПП -
uciniti ne§kodljivim, one
moguciti 

ЗНІіжеRЯЯ, с. - snizenje, opa
danje, smanjivanje; зшt
ЖеRЯЯ цfн - sni!enje cije
na 

знйжка, ж. - popust 
ЗНІіж.Jувати, -ую, -уєш - sni

zavati, smanjivati 
зшtJзвти, -жу, -311111 - sniziti, 

smanjiti; звDв1и rолос -
sniziti glas 



знИзу 

3НЙ3у - odozdo 
зник4Іти, -Вю, -8єш - nesta

jati, i§cezavati, gubiti se iz 
vida 

:пШкнения, с. - nestanak, 
nestajanje, gubljenje 

:пШкнІути, -у, -еш - nestati, 
i§ceznuti, izgubiti se iz vida 

3111ПцеІDІЯ, с. - uni§tenje 
3111Пц!итв, -у, -иш - uni§titi, 

istrijebiti, potamaniti, zatr
ti; ЗІІЙЩИТИ ДОЩ6иту -
sru§iti do zemlje 

знЮцІувати, -ую, -уєш - uni§. 
tavati, zatirati, istrebljivati, 
tamaniti 

зиfвечІити, -у, -иш - iznaka
ziti, unakaziti, pokvariti, is
kvariti 

знімІати, -аю, -Вєш - skidati, 
zapoeinjati ; snimati 

зиfмІок, -ка, м. - snimak 
знfІтитися, -чуся, -тиmся -

venuti, svijati se; zabuniti 
se 

знfяковіІти, -ю, -єш - smuti
ti se, zbuniti se, zastidjeti 
se, neugodno se osjetiti 

зв6в, зн6ву - iznova, pono
vo, opet 

3116сивІи, -, мн. - odnosi, ve
ze; дипломатйчиі знОсини 
- diplomatski odnosi 

3116Jсити1, -шу, -аоп - od
nositi, odvlaciti, ru§iti 

зноІс:НтІГ, -шУ, -аоп - izno
siti, izderati 

зносИІтися, -п.ся - iznositi 
se, izderati se, izlizati se 

знущаільиий - posprdan 
знущаиия, с. - poruga, ru

ganje, sprdnja 
звущJатися, -Вюся, -Вєшся -

rugati se, sprdati se, maltre
tirati 

зооmірк 

звІЯти, -Імі, -імеш і здІйІd
ти, -мУ, -меш - podici, ski
nuti 

зобов'Jізаний - obavezan, du
zan 

зобов'Язанвя, с. - obaveza, 
duZпost 

зобов'яІз&ти, -жу, -жеш 
obavezati 

зобов'ЯзІувати, -ую, -уєш 
obavezivati 

зобр&жеивя, с. - prikaziva-
nje, prikaz 

зовІЩя, ж. - zaova 
з6вві - izvana 
з6виІшнІй - vanjski, spolja§

nji 
з6ввішиІість, -ості, ж. - vanj-

§tina, spolja§njost 
з6всІм - sasvim, posve 
зозуля, ж. - kukavica 
з6йк, -у, м. - krik, vapaj 
з6йкІати, -аю, -аєш - stenja-

ti, vapiti 
зокр6ма - posebno 
золоІтйти, -чУ, -тиш - pozla

civati, zlatiti 
зола, ж. - ререо 
золотйй - zlatan; золот6 те

лЯ - zlatno tele 
з6лото, с. - zlato; з6лото 

моЄ! - zlato moje! 
зомлівІати, -аю, -Вєш - pa

dati u nesvijest, onesvje§
civati se, obamirati 

зомліІти, -ю, -єш - pasti u 
nesvijest, onesvijestiti se, 
obamrijeti 

з6на, ж. - zona 
зондІувати, -Ую, -уєш - son-

dirati 
з6ит, -а, м. - ki§obran 
зоолоrічиий - zoolo§ki 
зоол6rія, ж. - zoologija 
зооmірк, -у, м. і зоосад, -у, м. 

- zoolo§ki vrt 
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зоровИй 

зоровВй - vidni; зоро:вйй 
нерв - vidni zivac; зорова 
nаtм'ять - vizualno pamce
nje 

зорЯ, ж. - zora 
з6р.яиий - zvjezdan 
зосереІдитися, -джуся, -диmся 

- usredotociti se, koncen· 
trirati se 

зосереджений - usredotoeen, 
koncentriran 

зосереджеІПІЯ, с. - usredoto
cenost, koncentracija 

зосереджІуватися, -уюся, 

-уєшся - usredotocivati se, 
koncentrirati se 

з6mит, -а, м. - biljemica, 
sveska, teka 

з-пІд ( + G.) - ispod 
з-поміж (+ G.) - od, iz, izme· 

c:tu, mec:tu 
зрІіда, ж. - izdaja 
зрІіджІувати, -ую, -уєш - iz

davati, iznevjeravati, odava
ti 

зраіІдити, -джу, ·диm - izda
ti, odati, iznevjeriti 

зрадіІти, -ю, -єш - obradova
ti se, razveseliti se, prove
seliti se 

зрІідиик, -а, м. - izdajica, iz
dajnik, otpadnik 

зрІідиицький - izdajnicki 
зразковий - uzoran, primje

ran 
зразІок, -ка, м. - primjerak, 

obrazac, uzorak, uzor 
зраізу - odmah 
зреІктИся, -чjся, -чешся -

odreCi se 
зрештою - napokon, па kra

ju krajeva; uostalom 
зривІати, .аю, -Іієш - otkida

ti, brati; bacati u zrak; kva
riti 

зрІімий - vidljiv, pregledan 
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зрозуміІти 

зрІвиовІіжеиий - uravnote
zen 

зріввовІіжеивя, с. - uravno
teienost 

зрfвиІювати, -юю, -юєш - iz
ravnavati, izjednacivati, u
jednaeavati 

зрІви!Яти, -.siJo, -Яєш - izrav
nati, izjednaciti, ujednaciti 

зріз, -у, м. - razrez, presjek 
зрfІзати, -жу, -жеш - izreza

ti, odrezati 
зрfзІувати, -ую, -уєш - reza

ti, izrezivati 
зрfлий - zreo 
зрfлІlсть, -ості, ж. - zrelost; 

атестат зрілості - matu
ralna svjedodzba 

зplfcr, -Осту, м. - stas, visi
na; дІйтИ (до) зрсSсту -
odrasti, postati covjek 

зробІИти, -АЮ, -иm - uciniti, 
uraditi; зробИти вплйв -
izvr§iti utjecaj , utjecati; зро
бИти все можлИве -- uci
niti sve і sva; зробИти за
увІіжевня prigovoriti, 
ukoriti; зробйти иепридІіт· 
ІПІМ - onesposobiti; зробн
ти иеприЄмиість - uciniti 
neugodnost; зробИти noc
лyry - uciniti uslugu; зро
бйти посміховиськом - iz. 
vrci ruglu, uciniti smije§
nim; зробИти розрахУики 
- proracunati, uciniti ra
eune; зробИти шкоду - na
nijeti §tetu; зробИти честь 
- uciniti cast; зробИти Яв
ІПІМ - iznijeti u javnost 

зрозумілий razumljiv, 
shvatljiv, jasan; зрозуміла 
річ - jasna (naravna) stvar 

зрозуміІти, -ю, -єш - razum
jeti, shvatiti 



зроІсИти 

зроJсИти, ·m\r, -сиm - orositi 
зростJати, аю, -Вєm - rasti, 

izrastati 
зростJІітися, -Вюся, -Вєшся -

srastati 
зросJтИ, ·тУ, -Nm - izrasti 
зросІтИся, ·тУся, -теmся -

srasti 
зр6mІувати, -ую, -уєm - па· 

vodnjavati, natapati, vlafiti, 
mociti 

зруйнJувІіти, ·Ую, -уєш - sru
siti, razoriti, unistiti ; upro
pastiti 

зрУчнвй - prikladan, zgodan, 
podesan, spretan; зрУчний 
момент - prikladan cas 

зрУчнJість, -ості, ж. - pri
kladnost, podesnost, udob
nost 

зрУшити, -у, -иш - maknuti, 
pomaknuti, pokrenuti, gur
nuti 

зрУшІvвати, -ую, -уєm - mi· 
cati, pomicati, pokretati, gu
rati 

зсередини - iznutra 
зсихІатися, -Ііюся, -аєmся 

susiti se, isusavati se 
зсохнІvтися, -уся, -ешся 

osusiti se, isusiti se 
зсУв, -у, м. - pomak, pomi

canje 
зсУнJути, -у, -em - pomaknu

ti, gurnuti 
зУб, -а, м. - zub; тримІіти 

язйк за зубІіми - drzati je
zik za zubima; коріиmій з'Уб 
kutnjak 

зубийй - zubni; зубийй лі· 
кар - zubar, zubni lijec
nik; зубтtй тЄхнік - ZU· 
botehniear, zubarski tehni· 
car 

зуб6жІІти, -ю, -єm - osiro
masiti 

зубоскІілJити, -ю, -em - ke
siti zube, kesiti se 

зубочИстка, ж. - cackalica 
зубрJИти, -Ю, ·ИІD - bubati, 

strebati 
зумfJти, -ю, -єm - umjeti, us

pjeti, uzmoei 
зумовJити, ·АІО, -иm - uvje

tovati, usloviti 
зумовлений - uvjetovan; od

reden, predodreden 
зумовлІювати, -юю, -юєm -

uvjetovati, uslovljavati 
зупинJИти, -Ю, ·ИІП - zausta

viti 
зупинJИтися, •ІОсЯ, ·НІПСЯ -

stati, zaustaviti se 
зупИика, ж. - stanica, zaus

tavljanje, postaja 
зупинІ.Яти, -Яю, -.Яєш - zaus

tavljati 
зупинJятися, -Яюся, -.Яєmся -

zaustavljati se 
зусйлля, с. - napor, trud; 

не жаліти зусйль - пе za· 
liti truda; дарЄмні зусйлля 
- uzaludni napori; остан
нім зусйллям - па kraju 
svojih snaga 

зустріJнутн і зустрfІти, -ну, 
-неm - sresti, docekati, pri
miti, pozdraviti, sresti se, 
susresti se 

зустріч, -і, ж. - susret, do
cek, sastanak 

зустрічІати, .аю, -Вєm - sre
tati, susretati, docekivati, 
pozdravljati 

зустрічJатнся, -Вюся, -аєmся 
- sretati se, susretati se 

зухвІілий - drzak, bezobzi
ran, bezobrazan 

зухвІільство, с. - drskost, 
bezobzirnost, bezobrazluk 
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ЗЧІІІІІйтв, .ю, ·ИІП - uciniti, 
prirediti, napraviti, pricini· 
ti; З'ІИИЙІИ СКандІіл - UСЇ· 
niti (prirediti) skandal 

зчинІЯти, .Jію, -Яєm - ciniti, 
praviti, prirec1ivati, pricinja
ti 

зчудувІіиия, с. - cш'!enje, ne
doumica 

зчvдІув&тися, ·Уюся, -уєmся 
- zacuditi se, пасі se u 
cudu, zabezeknuti se 

3ІПВВІати, .аю, -аієm - !iiti, 
spajati 

зпШІти, -ю, -єm - sa!iiti 
зmтовхнІУтися, -уся, .ешся 

- sudariti se, sukobiti se 

зштОвхІуватвся, -уюся, -уєmся 
- sudarati se, sukobljavati 
se 

зЯбІРа, -ер, ми. - §krge 
з'явІИтися, -лЮся, ·ІППСJІ 

pojaviti se, izici, iskrsnuti, 
javiti se 

з'явлІЯтвся, -Яюся, -.Яєmся -
pojavljivati se, nailaziti, is
krsavati 

з'ясІув8ти, ·Ую, ·Уєш - raz. 
jasniti, objasniti, protuma
citi 

з'яс6вІувати, -ую, -уєш - raz. 
ja§njavati, obja§njavati, tu· 
maciti 

зЯтІь, -я, м. - zet 
з.ЯІяти, -є - zijati, zjapiti 

І, і 

іІ - ih! 
І, й - і, te, ра; І ста� й ма

л� - і staro і mlado 
іrнорІув&тв, ·Ую, ·Уєш - ig

norirati 
fro, с. - jaram 
frрашка, ж. - igracka; q� не 

frрашка - nije to §ala, ni
je to mala stvar 

Ідеаіл, -у, м. - ideal 
Ідеалізм, -у, м. - idealizam 
1деал1з1уватв, ·Ую, Ф:ш 

idealizirati 
Ідеаліст, -а, м. - idealist 
Ідеаільяяй - idealan 
Іданяй - idejan 
Ід�йярсть, -ості, ж. - idej

nost 
ІдеятифІкІуваітв, ·Ую, ·Уєш -

identificirati 
ІдеятИчний: - identican, isto

vetan 
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ІдеяDчнІІсть, -ості, ж. -
identicnost, istovetnost 

Іде6лоr, -а, м. - ideolog 
ІдеолоrІя, ж. - ideologija 
Ідея, ж. - ideja 
ІдйлІя, ж. - idila 
Wот, -а, м. - idiot 
fдол, -а, м. - kumir, idol 
Ідолопоклонство, с. - idolo-

poklonstvo 
Ієрархія, ж. - hijerarhija 
ІзолІюваітв, -Юю, -Юєш - izo

lirati 
ІзолЯцІя, ж. - izolacija 
ІзольОваяяй - izoliran, osam

ljen 
ізЮм, -у, м. - grozdice, suho 

grozc:te 
fкавка, ж. - !itucanje 
ІкІати, .аю, -аієm - !itucati 
Ікона, ж. - ikona 
ІкнІУти. -у, .еш - !itucnuti 



ІкрІі, ж. - ikra, kavijar 
ІлЮзІя, ж. - iluzija, obmana, 

varka 
ІлюзОрний - iluzoran, varljiv 
ІлюстрІіцІя, ж. - ilustracija 
ІлюстрІуваіти, iJo, -уєш - ilu-

strirati 
ІменИнІи, -, ми. - imendan 
ІменнИй - poimenicni, koji 

glasi па ime; (gram.) imen
ski 

ІмеІDІИК, -а, м. - (gram.) ime
nica 

ІмеІПІЯ і ймения, с. - ime 
ІменІувІіти, -Ую, -� - ime

novati 
ІмІтІітор, -а - imitator 
ІмІтІіцІя, ж. - imitacija, po

drafavanje 
ІмітІувІіти, -ую, -уєш - imi

tirati, podrafavati 
ІмлІі, ж. - magla 
ІмовірвІість, -ості - vjerojat

nost, vjerojatnoca; теОрІя 
Імовірності - teorija vje
rojatnosti 

Імовірний - vjerojatan 
Імператор, -а, м. - car 
ІмператрИця, ж. - carica 
Імперіалізм, -у, м. - imperi-

jalizam 
ІмперІалІстйчний - imperija

listicki 
Імперія, ж. - imperija, car

stvo 
ІмпонІувІіти, -ую, -уєm - im� 

ponirati 
Імпорт, -у, м. - uvoz, import 
ІмпортІуваіти, -ію, ·Уєш -

uvoziti, importirati 
ІмпресІовізм, -у, м. - impre

sionizam 
ІмпровІз8qІя, ж. - improvi

zacija 
ІмпровІзІуваіти, -ую, -уєш 

improvizirati 

9 Menac - Кoval: Rjel!nik 

ІнкубІітор 

Імпульс, -а, м. - impuls 
ІмунІm, -у, м. - imunitet 
Ім'Я, с. - ime 
Ьпікшвй - drugaciji, druk

Ciji, drugi 
ІвІікmе - inaee, drugaЩe; 

ІвІікmе юЬкучи - drugim 
rijeCima 

Іивеиnір, -Я, м. - inventar 
іивевтарвзІуваіти, -Ую, -� 

- inventarizirati 
ІваивІдуалізм, -у, м. - indi

vidualizam 
ІндивtдуалtзІvваіти, -ую, -vєш 

- individualizirati 
ІндивІдуІільний - individua

lan 
ІндивІдуВ.льирсть, -ості, ж. -

individualnost 
Індивідуум, -а, м. - indvi

viduum 
Індйк, -а, м. - puran 
Івдифереитввй - indiferen

tan 
ЬWІєць, -йця, м. - lndijac; 

Indijanac 
Індійський - indijski; indi

janski 
Індус, -а, м. - Hindus 
ІндустрІалІзІvвІіти, фо, -уєш 

- industrijalizirati 
Індустрtальний - industrij-

ski 
ІндустрІя, ж. - industrija 
інеІй, -ю, м. - inje 
Інженер, -а, м. - infenjer 
Інжйр, -у, м. - smokva 
Ьd.цhіл, -у, м. - inicijal 
ЬdцІапtва, ж. - inicijativa 
І.нІцІ.атор, -а, м. - inicijator, 

zacetnik 
Інкасатор, -а, м. - inkasator 
Ьпс.оrвІто - inkognito 
інколи - ponekad, pokatkad, 

katkad 
інкубtтор, а, м. - inkubator 
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Ьпс:убІіцІя 

ІнкубІіцІя, ж. - inkubacija 
ІвовfрІец, -ця, м:. - inovje

rac 
Івоrор6диІй - iz drugog gra

da 
fводІ - ponekad, pokatkad, 

katkad 
• 

ІвоземІець, -ця, м. - stranac, 
inozemac, tuc:!inac 

ІвозtSмка, ж. - strankinja, 
inozemka, tudinka 

Іноземний - stran, inozeman 
tвоземство, с. - inozemstvo 
ІвсвнуІіцІя, ж. - insinuacija 
Івсп.Жтор, -а, м. - inspektor 
ІвспектІув&ти, фо, -уєш -

inspicirati, vr§iti inspekciju 
ІвспtЖцІя, ж. - inspekcija 
ІвстИнкт, -у, м:. - instinkt, 

nagon 
ІвстииктИвиий - instinkti

van, nagonski 
ІвститУт, -у, м. - institut, za. 

vod; visoka §kola 
івститУцІя, ж. - institucija, 

nadle§tvo 
ІвструмЄнт, -а, м. - instru

ment, orude, sprava 
ІвсцеиІув&ти, фо, -уєш - in

scenirati 
Івтел6кт, -а, м. - intelekt 
Івтелекту8льввй - intelek

tualan 
ІвтелІrевт, -а, м. - intelek

tualac 
ІвтелІr6нтний - inteligentan 
ІнтелІrевqІя, ж. - inteligen

cija 
Івтерв6вQІя, ж. - interven

cija 
Івтер6с, -у, м. - interes, za

nimanje 
Івтер6сввй - interesantan, 

zanimljiv 
ІвтересІув&ти, "\іІо, ·ієш - in

teresirati, zanimati 
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Ір6вІя 

ІвтервацІоюіл, -у, м. - lnter
nacionala 

ІвтервацІоиІ1львий - inter-
nacionalan, medunarodni 

Івтймвий - intiman 
ІвтоиІіцІя, ж. - intonacija 
ІвтоиІув&ти, фо, -уєш - in-

tonirati 
ІвтрІіrа, ж. - intriga, splet

ka 
ІвтрвrІін, -а, м. - intrigant, 

spletkar 
Івф6кцІя, ж. - infekcija, za

raza 
Івформацfйний - infonnati

van, obavje§tajan 
ІвформІіцІя, ж. - informa

cija, obavijest 
ІвформІув&ти, ·Ую, -ієш -

informirati, izvijestiti, iz. 
vje§cavati 

ІнцидЄнт, -у, м. - incident 
fиmий - drugi, ostali; fв. 

ІПВІ\І р'3ом - drugi put; 
це Шша рfч (спраіва) - to 
je druga stvar, to je ne§to 
drugo 

Івшом6ввий - stran, na dru
gom jeziku 

Іподр6м, -у, м:. - hipodrom, 
trkali§te 

Іпот6ка, ж. - hipoteka 
Іпох6идрик, -а, м. - hipohon

dar 
Іпох6ндРІя, ж. - hipohon-

drija 
ІрЖІі, ж. - rda 
Іржаівий - rdav, zardao 
ІржВвlІти, -в - rdati 
ІржІати, -у, -6111 - rzati 
Ірйс, -а, м. - perunika 
ІровІзІув&тв, ·Ую, ·Уєш - iro-

nizirati 
Іровfчввй - ironian 
Ір6иІя, ж. - ironija 



ІрdАьвий - irealan, nerea
lan 

fскра, ж. - iskra, varnica 
ІскрйІтися, -ться - krijesiti 

se, iskriti se 
ІслІім, -у, м. - islam 
ІслІімський - islamski 
Існув8ння, с. - opstanak, po-

stojanje 
ІснІув4ти, фо, ·Уєш - posto

jati 
ІсnІіиІець, -ця, :м:. - Spanjo-

lac 
Ісnаінка, ж. - Spanjolka 
Ісп4вський - §panjolski 
fСІПІТ, -у, м. - ispit; повт6р-

ІDІЙ fспвт - popravni ispit 
ІспвтІуваіти, фо, -уєm - is-

pitivati 
Іmрика, ж. - histerija 
Істерйчивй - histeriam 
fстина, ж. - istina 

йоr6 

fсtивний - istinski 
Іст6рик, -е, м:. - povjesniaar, 

historiaar 
Історйчний - povijesni, his

torijski 
Іст6рІя, ж. - povijest, histo-

rija; pripovijest 
Іст6та, ж. - Ьі� 
ІС"ЮІ:инй - bitan 
ІталfІєць, -йця, м. - Talijan 
ІталfіЬса, ж. - Talijanka 
Італfйський - talijanski 
ІІm, -ду, -дШJ. і йІm, -ду, -д�ш 

- ісі; 1m: пfппси - ісі pje
Іke, pje§atiti; Іm слfд у 
слfд - slijediti u stopu; 
Іm на к6рвсть - ісі u pri
log; lm на рjку - іСі na 
ruku; спр4ва Ад� ва А4д -
posao dobro ide; Ідй спе� 
очМІ - idi mi s oaju! 

fпdac, -у, м. - i§ijas 

І ї ' 

Іда\, ж. - hrana 
Ід4львя, ж. - menza, blago-

vaonica 
Ідкйй - jedak, trpak 

іжа, ж. - hrana, jelo 
ІжІік, -4, :м:. - je! 

іжІІтися, -уся, ·ИІПСЯІ - je!iti 
se, rogu§iti se 

Ізд4, ж. - vomja, putovanje 

іздити, Ькджv. іздвш - pu-
tovati, іСі, voziti se 

іі - njezin 

істи, ім, Ісй - jesti 

істІввИй - jestiv 
іх - njihov 
іхатв, ідІv, -еш putovati, 

ісі, voziti se 

Й, й 
І - v. і 
16д, -у, м. - jod 
Іодоф6рм, -у, м. - jodoform 

9• 

йой! - joj ! jaol 

йоr6 - njegov 
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к 

К, к 
к, Ік (+ D) - k, prema 
кабала, ж. - ropstvo 
кабан, .а, м. - divlja svinja, 

vepar 
. кІібелJь, -я, м. - kabel, vod 
кабінет, -у, м. - kabinet, rad

na soba 
каблук, .а, м. - potpetica, 

peta 
кава, ж. - kava; кава 3 мо

локом - bijela kava; чор
на кава - crna kava 

кавал�р. -а, м. - kavalir 
кавал�рІя, ж. konjica 
кавалерійський - konjicki 
Кавказ, -у, м. - Кavkaz 
кавказький - kavkaski 
кавкJати, -аю, -аєш і кавчІа-

ти, -у, -Шо - graktati 
кавУн, .а, м. - lubenica 
кадВло, с. - kandilo 
кадр, -у, м. - kadar, slika 
к&дрJи, -Ів, мн. - kadrovi, sa-

stav, ljudstvo 
кадровJЬс., .а, м. - kadrovik 
казан, -а, м. - kazan, kotao 
казарма, ж. - kasarna 
каJзІіти, -жу, -жеm - kaziva-

ti, govoriti; кажй пропІідо 
- svr§eno je, propao si 

казах, -а, м. - Кazah 
казІіхський - kaza!ki; Ка

захська РСР - Kaza§ka 
SSR 

казІішка, ж. - Kaza§kinja 
казка, ж. - prica 
казковий - kao iz price, neo

bican, bajan, fantastican, 
nevjerojatan 

каїр, -а, м. - Каіrо 
кайдаиІи, -Ів, мн. - okovi 
кайма, ж. - ivica; rub 
какао, нескл., с. - kakao 
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каламУJтнти, -чу, -тиш - mu-
titi 

каламУrввй - mutan 
калач, .а, м. - kolac 
календар, -Я, м. - kalendar 
калйна, ж. - (Ьоt.) kalina, 

udika 
каліка, м. і ж. - bogalj 
калічJити, -у, -иш - sakatitJ 
калорія, ж. - kalorija 
калоша, ж. - kaljaea, galo-

§a; посадИти в калошу -
staviti u nepriliku 

калЮжа, ж. - lokva, kaljuia, 
mocvara; сісти в калЮжу 
- naci se u nebranom gro
Zc::tu 

калька, ж. - kopir-papir, ko
pija; (lingv.) kalk 

кальс:онJв, -, мн. - dugacke 
mu§ke gaee 

кІільцІ.Jй, -ю, м. - kalcij 
камевйстий - kamenit, kr§e. 

vit, kr§an 
каменолоІІІІJІ, ж. - kameno

lom 
кам:енотk, -а, м. - kameno

rezac, klesar 
камевЯр, .а, м. - zidar, kle

sar 
камера, ж. - kamera; komo-

ra 
камfв, -а, м. - kamin 
камfння, с. - kamenje 
кІімJІвь, -еия і -еню, м. - ka-

men; драrоцfвввй (кош
товний) кІімІвь - dragi ka
men; кІімІвь спотвкІівнJІ -
kamen spoticanja; варfж
ввй кІімІвь - kamen teme
ljac; пр6бввй кІімІиь - ka
meii ku§nje; JІК кUdвь а 



к11мпаіІdя 

серця (з ПАfч) - рао mi je 
kamen sa srca 

кампаіІdя, ж. - kampanja 
кам'янИй - kameni; кам'я-

1mй вік - kameno doba; 
кам'JПОtй вyrLu. - kameni 
ugljen 

каиаіва, ж. - jarak, rov 
Канада, ж. - Kanada 
кан8дІець, -ця, м. - Кanada-

nin 
канадський - kanadski 
канал, -у, м. - kanal 
каиалізІіцІя, ж. - kanaliza-

cija 
каналізІувати, ·Ую, -� -

kanalizirati 
каи&рІок, -ка, м. - kanarinac 
канат, -а, м. - konop, Ше 
кандидат, -а, м. - kandidat 
кандидатУJJа, ж. - kandida-

tura 
каиfкулІи, ·, ми. - !ikolski 

praznici, ferije, raspust 
канонерка, ж. - topovnjaca 
каиqелЯрІя, ж. - kancelarija, 

ured 
каІЩелЯрський - kancelarij-

ski, uredski 
каінцлер, -а, м. - kancelar 
кВпІати, -аю, -аєm - kapati 
капеАЮх, -а, м. - !ie!iir 
капітІіл, -у, м. - kapital 
капіталізм, -у, м. - kapitali-

zam 
капіталіст, -а, м. - kapitalist 
капіталістйчввй - kapitalis

ticki 
капітмовкл&деввя, с. - in· 

vesticija, ulaganje kapitala 
капітІільввй - kapitalan 
капітан, -а, м. - kapetan 
капітулІюаатв, -Юю, -Юєш -

kapitulirati 
капітулЯцІя, ж. - kapitula

cija 

капu, ж. - kap, kaplja; 
к8пля за каплею - kap ро 
kap 

к8пнJуrв, -у, -еш - kapnuti 
к&поІствти, -щу, -стиm - pa

kostiti 
капрІІЬ, -у, м. - hir, kaprisa 
капрйзний - hirovit, kapri

ciozan 
капризІуватв, фо, -уєm -

kapricirati se 
капрон, -у, м. - kapron, naj

lon 
капрОвовий - kapronski, od 

kaprona (najlona) 
каптУР. -а, м. - kapuljaca, 

kukuljica 
капуста, ж. - kupus; ква

шена капУста - kiseli ku
pus; цвіти& капуста - cvje
taca, karfiol 

капюшон, -а, м. - kapulja
Ca, kukuljica 

кара, ж. - kazna; Пра на 
rорло - smrtna kazna; юі· 
ра мені з ІШм - оп je mo
ja pokora 

караван, -у, м. - karavan 
караюітиця, ж. - sipa 
караікулjь, ." м. - astrahan-

sko krzno 
карІільввй - kazneni 
карантйн, -а, м. - karantena 
карасІь, -я, м. - karas 
карІати, -аю, -аєш - ka!nja-

vati; карати на смерть -
pogubljivati 

юірб, -у, м. - usjek, zarez, 
oznaka 

карбовВвІець, -ця, м. - ru
balj 

карбІувати, ·Ую, ·Уєш - ure
zivati, iskivati, utiskivati па 
metalu 

карбюратор, -а, м. - karbu
rator 
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кардіоrрІіма 

кардІоrр&ма, ж. - kardio-
gram 

кардІ6лоr, -а, м. - kardiolog 
кар.SТа, ж. - kocija, kola 
кар'Єр, -у, м. - galop, kas 
кар'Єра, ж. - karijera 
кар'єрйст, -а, м. - karije-

rist(a) 
карикатура, ж. - karikatura 
карвкатурй:ст, -а, м. - kari

katurist(a) 
каркання, с. - graktanje, 

krije§tanje 
каркІати, -аю, -аєm - grak-

tati, krije§tati 
каркол6мний - vrtoglav 
карлик, -а, м. - patuljak 
карликовий - patuljast 
карваUА, -у, м. - kameval 
карнав8льиий - karnevalski 
карний - krivicni, kazneni, 

kriminalisticki; карний р6з
шук - kriminalisticki odjel 
policije 

кароокий - cmook 
Карпати, ми. - Кarpati 
карпатський - karpatski 
карст, -у, м. - kr§, kras 
карта, ж. - karta; rеоrра-

фfчиа карта - geografska 
karta, zemljopisna karta; 
відкрй:ти карти - otkriti 
karte; rрати в карти -
kartati se 

картатий - kockast, kariran 
картйиа, ж. - slika 
картка, ж. - karta, kartica 
карт6н, -у, м. - karton 
карт6пля, ж. - krumpir 
картотека, ж. - kartoteka 
карrуз, -а, м. - kacket 
картЯр, -а, м. - karta§, koc-

kar 
каса, ж. - blagajna, kasa 
каеІір, -а, м. - blagajnik 
каеІірка, ж. - blagajnica 
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качка• 

каструля, ж. - lonac, §erpa 
касІувВти, -ую, -уєm - smje

njivati, otpu§tati 
кат, -а, м. - krvnik, mucitelj ; 

до ката - mno§tvo 
катал6r, -а, м. - katalog 
каталоrІзІувВти, фо, -уєm -

katalogizirati 
катар, -а, м. - katar 
катастр6фа, ж. - katastrofa, 

nesreca 
катастрофічний - katastro

falan 
катІати, -аю, -аієm - voziti; 

juriti; tuci 
катІатися, -аіюсJІ, -аієшся -

voziti se 
катеrорИчвий - katgorican 
катеrорІя, ж. - kategorija 
катер, -а, м. - brodic, kuter 
катІ6к, -ка, м. - klizali§te 
кат6лик, -а, .м:. - katolik 
катоАІЩтво, с. - katolicizam, 

katolicka vjera 
катоАЙQЬКИЙ - katolicki 
католйчка, ж. - katolikinja 
каторrа, ж. - robija 
каторжник, -а, м. - robija§, 

kвZnjenik 
катуваіння, с. - mucenje 
катІувВти, -ую, -уєm - mu-

citi 
каvчУк1 -у, м. - kaucuk 
кафе, нескл., с. - kavana 
кафедра, ж. - katedra 
качалка, ж. - valjak (za ti-

jesto) ; naslonjac za njiha
nje 

качан, -а, :м. - glava (kupu
sa), klip (kukuruza); змерз
ти ва качан - ukociti se 

качати, -аю, -4єш - njihati, 
ljuljati, koturati, kotrljati 

качка•, ж. - patka 
качка•, ж. - ljuljanje 



каша 

каша, ж. - ka§a; заварЙ'l'ІІ 
к;Ьпу - (pren.) zakuhati ka
§u 

каш1ш. -АЮ, м. - ka§alj 
кашкет, -а, м. - kacket, ka

pa 
кашлянІУrи, -у, .em - zakaA

ljati 
ю1шлІяти, -яю, -яєm - ka§

ljati 
каmніS, нескл., с. - §al, ma

rama 
каштан, -а, м. - kesten 
каштановий - kestenov, kes

tenjast 
каЮта, ж. - kabina 
к&Іятися, -юс.я, -єmся - ka-

jati se 
квадрат, -а, м. - kvadrat 
квадратввй - kvadratni 
квІікІати, -аю, -аєm - kreke-

tati 
кваАіфік8цІя, ж. - kvalifika

cija 
кваАіфік6вавий - kvalifici

ran 
кваАІФікІувІіти, -Ую, -уєm -

kvalificirati 
квВпІити, ·АЮ, -иm - poZuri

vati 
квВпІитися, -АЮСJІ, -шпся -

Zuriti (se) 
кваплйвий - Zшan, uZшban, 

brz, hitan 
квартал, -у, м. - kvartal, tro-

mjesecje; kvart, cetvrt 
квартет, -у, м. - kvartet 
квартИра, ж. - stan 
квартирант, -а, м. - stanar, 

podstanar 
квартплІіта, ж. - stanarina, 

najamnina 
квас, -у, м. - kvas (ріее) 
ква1сити, -шу, -сиm - moci

ti, kvasiti; kiseliti 

квасиJтися, -ться - mociti se, 
kvasiti se; kiseliti se 

квас6ля, ж. - grah, pasulj 
кватИрка, ж. - prozorcic 
квач, -а, м. - kist, cetkica; 

nekarakteran covjek; п'Яний 
мов квач - mrtav pijan 

квашений - ukiseljen, kiseo 
квилІіtти, -Ю, -Иm - cviljeti, 

plakati 
квилfння, с. - cviljenje, рІас 
кввтІінqІя, ж. - priznanica 
кввтІ6к, -юі, м. - ulaznica, 

karta, iskaznica; проізнІій 
кввт6к - vozna karta; кви
т6к тудtt і назад - povrat
na karta 

квінтет, -а, :м. - kvintet 
квfтІень, -вя, м. - travanj, 

april 
квітІи, -Ів, :ми. - cvijeee 
квітка, ж. - cvijet 
квітиіSвий - travanjski, ap-

rilski 
квітиІути, -у, -em - cvjetati, 

cvasti (і pren.) 
квітУчвй - cvatuci, rascvje

tan, u cvatu 
квітчІістий - §aren, razno

bojan 
кв6АИЙ - slab, kdljav, mr-

§av, bolefljiv 
кв6рум, -у, м. - kvorum 
кв6та, ж. - kvota 
кв6чка, ж. - kvocka; пІдси

пІіти кв6чку - nasaditi 
kvocku 

кіSrля, ж. - kegla, kugla; 
rрати в кiSrAi - kuglati se; 
rpa в ШАІ - kuglanje 

кіSкс, -у, :м. - keks, kolac 
кіSлих, -а, :м:. - bokal, pokal, 

pehar 
кіSмпІнr, -а, м. - kemping 
Ппський - lo§, slab; Пись

ка шр8ва - eorav posao 
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керІЬdка 

керІЬdка, ж. - keramika 
керІвиИк., -4, м. - rukovodi

lac, �ef 
керІвнйцтво, с. - rukovod

stvo, uprava, upravljanje 
кермо, с. - kormilo, volan, 

upravljac; кермо вл8ди -
kormilo vlasti 

керуваіинJІ, с. - uprava, ru
kovodstvo 

керjуватв, -ую, -уєm - ruko
voditi, upravljati 

кеrяr, -а, м. - grozd 
кефfр, -у, м. - kefir (vrsta 

jogurta) 
кивІати, -аю, -4єш - klimati 
кивнІУти, -у, �m - klimnu

ti; пальцем не кивнУти -
ne maknuti prstom 

кИдІати, -аю, -аєm - bacati, 
gac:1ati; кйдатв жереб -
bacati kocku; кІідатв сло
ва на вfтер - govoriti u 
vjetar 

кІіІй, -я, м. - �tap, palica 
Кй!їв, -єва, м. - Кijev 
кИлнм, -а, м. - cilim, sag, te-

pih 
кинджал, -а, м. - bodef 
кІінІути, -у, -em - baciti, za

vitlati, hitnuti; napustiti; 
кІінути оком - baciti po
gled 

кнпарнс, -у, м. - cempres 
кипіння, с. - vrenje 
кнпІітн, -ЛJО, -Иm - kipjeti, 

vreti, kljucati 
КІІІІfчнй - uzavreo, koji ki

pi, pjenu§av; bucan, buran 
кнп'яІтИти, -чf, -тИш - ku-

hati, prokuhavati 
кип'ячений - prokuhan 
кирпtз, -а, м. - Кirgiz 
кврrИзка, ж. - Кirgiskinja 
кврrИзькнй - kirgiski; Квр-

nЬька РСР - Кirgiska SSR 
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кІломар 

кврUиця, ж. - cirilica 
кИрка, ж. - motika, pijuk 
кІісІень, ·ІПО, м. - kisik 
кІіслий - kiseo; кІісле мо-

локо - kiselo mlijeko; ро
бИтн кІісле облИччя - pra
viti kiselo lice 

кислота, ж. - kiselina 
кІіснІути, -у, -em - kiseliti se 
кІіт, -а, м. (zool.) - kit 
квтаІєць, -йця, м. - Кinez 
КитаІй, -я, м. - Кіпа 
китайський - kineski; Ки-

тайська Нар6дна Республі
ка - Narodna Republika 
Кіпа 

квтаЯнка, ж. - Кineskinja 
кІітиця, ж. - pompon; grozd, 

kitica, kita 
китолов, -а, м. - kitolovac 
киш�. ж. - d.Zep; прибра

ти ДО КИJПені - prisvojiti, 
strpati u svoj d.Zep 

КИІПеRЬКОВНЙ - d.Zepni; ІСН· 
mеньковнй злодій - d.Ze
par; киmеньковІ rp6ml -
dZeparac 

киmечник, -а, м. - crijeva 
Киmин:Іfв, �. м. - Кi§injev 
киmІfтн, -Ить - vrvjeti 
кІішка, ж. - crijevo; дванад· 

цятнперсна КИппса - dva
naestopalacno crijevo, duo
denum; пряма кІішка -
debelo crijevo; слІпІі кИш
ка - slijepo crijevo 

кшінин, -а, м. - Кijevljanin 
кнЯнка, ж. - Кijevljanka 
кfбІець, -ця, м. - kobac 
кfrІоть, -тя, м. - kand.Za 
кfл, кола, м. - kolac 
кІловІіт, -а, м. - kilovat 
кІлоrрІіІІІ, -а, м. - kilogram 
кілІок, -ка, м. - kolac, kol-

cic 
кІломар, -а, м. - kilometar 



кfлькІа 

кfлькІа, -ох - nekoliko, ne
kolicina 

кfлькІсинй - kolicinski, kvan
titativan 

кількІІсть, -ості, ж. - koli
cina, kvantitet, broj 

кільце, с. - kruzic, prsten, 
kolut, karika 

кімната, ж. - soba; роб6ча 
кІмнаіта - radna soba 

кінематоrрафічний - kine
matografski, filmski 

кінІець, -цЯ, м. - konac, kraj , 
svr§etak, zavr§etak, zacelje; 
кінець kЬщем - па kraju 
krajeva; під кінець - pri 
kraju; кІвець ділу вІнець 

- konac djelo krasi 
кІин6та, ж. - konjica 
кін6, нескл" с. - kino, kino

matograf 
кіноакт6р, -а, м. - filmski 

glumac 
кіноактрІіса, ж. - filmska 

glumica 
кіножурнал, -у, м. - filmski 

zurnal 
кінозірка, ж. - filmska zvi. 

jezda 
кінозй6мка, ж. - snimanje 

filma 
кінотека, ж. - kinoteka 
кінський - konjski; кінська 

сІіла - konjska snaga 
кЬщевнй - konacan, zavr§an 
кЬщівкІа, ж. - kraj , zavr§e

tak; -в (мн.) udovi (ruke і 
noge) 

кІичІати, -аю, -аєm - zavr§a
vati, svr§avati 

кІнчІІіти, -у, ·ІіІп - zavr§iti, 
svr§iti ; нед6брим кІнчІіти 
- lo§e zavr§iti 

кінь, ковЯ, м. - konj 
кі6ск, -а, м. - kiosk 
кfптява, ж. - еас1а 

клей6ика 

кір, к6ру, м. - ospice 
кістка, ж. і кість, к6стІ, ж. 

- kost; слон6ва кість -
slonova kost, slonovaca 

кістк6внй - ko§tan; кістк6-
внй м6зок - ko§tana sd 

кістЯк, -8, м. - kostur 
кіт, кота, м. - macak 
кішка, ж. - macka 
клавір, -а, м. - klavir 
клаівІm, -а, м. - tipka 
клІідовище, с. - groblje 
клад6вка, ж. і клад6вІа, -оі, 

ж. sprema, komora, 
smocnica 

клааІятися, ·ЯІОСЯ, ·ЯЄІПСJІ -
klanjati se, pozdravljati; 
кл8няrиСJІ ДО свр6і землі 
- klanjati se do cme zem
lje 

клІіпан, -а, м. - ventil 
клВпfоть, -тя, м. - komadic, 

krpica 
клас, -у, м. - klasa, razred 
класик, -а, м. - klasik 
класнфtкацlя, ж. - klasifika· 

cija 
класифІкІувВти, фо, -� -

klasificirati, razvrstati, raz
vrstavati 

класІічний - klasican 
кл8синй - razredni; класинй 

керІвнІік - razrednik; клас
не приміщення - ucionica, 
razred 

класовий - klasni 
кла1сти, -ду, -деm - stavlja

ti, polagati, metati 
клВцІати, -аю, -аєm - §kljo

cati 
клеІй, -ю, м. - ljepilo; без 

клею в rолові - bez jedne 
daske u glavi 

клей6ика, ж. - mu§ema, ce
rada 
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клеJіти, -ю, -ЇІП - lijepiti; 
кл6іm дjрвя - praviti se 
lud, praviti od sebe budalu 

клекоІтаm, -че і клекотІfтв, 
-йть - klokotati, klju�ti 

клен, -а, м. - klen 
клепІаm1, -аю, -Іієш і -мО, 

-леm - zakivati, spajati 
клепІатн", -аю, -аєш і -мО, 

-леm - klevetati, ogovara
ti, spletkariti 

клепка, ж. - duga (na ЬаО. 
vi) 

клептоманtя, ж. - kleptoma-
nija 

клерикал, -а, м. - klerikalac 
клерикІіАьний - klerikalan 
клИкаиня, с. - klicanje 
КАВІкаm, -чу, -чеш - zvati, 

pozivati, dovikivati, vikati; 
клйкаm на допомоrу - za
pomagati, zvati u pomoe 

КАіікнІути, -у, -em - zovnuti, 
pozvati, doviknuti 

клИн:, -а, м. - klin 
клинІок, -ка, м. - ostrica, 

sjecivo 
клИч, -у, м. - zov, poziv, po

klic 
КАіЄнт, -а, м. - klijent, mШ-

terija _ 
КАієmjра, ж. - klijentela, 

musterije 
клfка, ж. - klika 
клімат, -у, м. - klima 
КАіматйчний - klimatski 
клініка, ж. - klinika 
клfпІаm, -аю, -аєш - trepta-

ti, migati 
клfпнІути, -у, -еш - mignuti, 

trepnuti 
КАіntна, ж. - celija 
клітка, ж. - krletka, kavez 
КАіше, нескл., с. - klise 
клfщІІ, -Ів, ми. - klije8ta 
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:кмітАИвий 

клонJйтв, -Ю, -иm - sagibati, 
savijati, naginjati; на оон 
клонить - spava mi se 

клоп, -а, м. - stjenica 
клопІІт, -оту, м. - briga; а 

менf якИй клопіт - sto se 
to mene ticne; ускочііти в 
клопіт - upasti u nevolju 

клопотІіния, с. - molba, zau
zimanje, intervencija, prepo
ruka 

клопоІтаm, -чУ, -чеш - bri
nuti, uznemirivati; zalagati 
se, nastojati, intervenirati 

клопоІтаmся, -чУся, -чеmся 
- brinuti se, muvati se, trc
karati 

клоун, -а, м. klaun 
клуб1, -у, м. - klub 
клуб', -а oblak dima 
клубJок, -ка, м. - klupko; 

клуб6к пІдступйв до r6рла 
- stislo ga je u grlu 

клУмба, ж. - lijeha 
клУнІок, -ка, м. - vreca, za

veiljaj 
клюІваm, -Ю, -Єш - kljuvati, 

kljucati 
клЮнІути, -у, -еш - kljunuti, 

kljucnuti 
клЮч, -а, м. - kljuc 
ключИця, ж. - kljucna kost 
клЯкнІуm, -у, -em - kociti 

se, stvrdnjavati se 
клЯкса, ж. - mrlja, packa 
клЯІстИ, -ну, -не�п - kleti, 

proklinjati 
клЯJстйся, -нУся, -nешся -

kleti se, zaklinjati se 
клЯтва, ж. - zakletva, pri

sega 
клЯтьба, ж. - kletva, pro

kletstvo; zakletva 
кмітАЙВИЙ - pametan, bis

tar, dosjetljiv 



кмітАИвІІсть 

кмітАИвІість, -ості, ж. - do
sjetljivost, bistrina 

киИrа і ІСІІІЬкка, ж. - knji
ga; киИrа скарr - knjiga 
Zlllbe; кадастрові кнИrи -

zemljisne knjige 
книrарна, ж. knjiZara 
книrосх6вище, с. - knjiznica 
книжк6вий - knjiZni, za 

knjige 
кнИжний - knjiski 
кн6пка, ж. - cavlic, kopea, 

elektricno dugme 
ІСНЯrИня, ж. kneginja 
князівство, с. - knezevina 
кmізІь, -я, м. - knez 
коаліцfйний koalicioni, 

koalicijski 
коалfцІя, ж. koalicija 
к6бза, ж. - kobza (ukrajin

ski narodni instrument) 
кобзар, -Я, м. - kobzar (u-

krajinski narodni pjevac) 
кобИла, ж. - kobila 
ковадло, с. nakovanj 
ков&лІь, -Я, м. kovae 
к6ваний - kovan 
ковбаса, ж. - salama, koba

sica 
к6вдра, ж. - pokrivac, de-

ka, сеЬе, jorgan 
ковзанІн, -ів, мн. - klizaljke 
к6взаmuJ, с. - klizanje 
ковзанЯр, -а, м. - klizac 
к6взІати, -аю, -аєш - klizati 
к6взІатися, -аюся, -аєшся -

klizati se 
к6взнІути, -у, -еш - kliznuti, 

poskliznuti (se) 
ко:вmік, -8, м. - kapa 
ковтІати, -аю, -&єm - gutati, 

srkati 
ковтнІУти, -у, .еш - gutnuti, 

gucnuti, srknuti 
ковтІ6к, -ка, м. - gutljaj 

колекція 

ковчеr, -а, м. - kovceg, skri
nja 

к6декс, -у, м. - kodeks 
к6жиий - svaki; к6жвоі 

ХВИАІіни - svaki eas; на 
«6жвому кр6qі - па sva
kom koraku 

кожр, -а, м. - koZuh 
коза, ж. - koza; бачити вс{ 

к6зи в з6лотІ - vidjeti sve 
u IUZicastom svjetlu 

козак, -а, м. - kozak; сл& 
ний козак - mladi junak 

козІел, -ла, м. - jarac 
к6зир, -я, м. - adut 
козлЯчий - kozji 
к6Ііти, -ю, -іш - ciniti, pra

viti; к6іти шк6ду - nano
siti stetu, pakostiti 

кокетка, ж. - koketa, nami-
gиSa 

кокетІув&ти, -Ую, -уєш - ko-
ketirati 

к6клюш, -у, м. - hripavac 
к6кс, -у, м. - koks 
коктейлІь, -ю, м. - koktel 
колr6сп, -у, м. - kolhoz 
колr6спний - kolhozni 
колr6спник, -а, м. - kolhoz-

nik 
колr6спвиця, ж. - kolhozni

ca 
колеrа, м. і ж. - kolega, ko

legica 
колеrІ8льн\Ість, -ості, ж. -

kolegijalnost 
колеnум, -а, м. - kolegij 
колектйв, -у, м. - kolektiv 
колективІз8qія, ж. - kolek-

tivizacija 
колектйввий - kolektivan 
колекqіонІувати, -fю, -уєш -

kolekcionirati, skupljati 
колекція, ж. - kolekcija, 

zbirka 
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колесо 

колесо, с. - kotac, kolo, to
eak; ставити ш1лицю в ко
леса - bacati klipove pod 
noge; дивІітися на з8днІ 
колеса - postupati oprezno 

коліі - kad, kada; nekada; 
коліі це - kad odjednom; 
нема коліі - nema kad; 
як колй - kako kad; коліі 
хочеш, можеш - kad se 
hoce, sve se more 

коливаШня, с. - njihanje, lju
ljanje, oscilacija, treptaj 

коливІати, -аю, -&єш - njiha
ti, ljuljati, klatiti 

коливІатися, -&юся, -&єшся -
njihati se, lelujati se, lju
lujati se 

коліі-н�удь - ikad, nekad, 
kadgod 

колй-не-коліі - ponekad, po
vremeno 

колііска, ж. - kolijevka; від 
колііски - od kolijevke, od 
malih nogu 

коліісь - nekad, jednom 
колиІхати, -my, -шеш - nji

hati, ljuljati 
колнІхатися, -шУся, -шешся 

- njihati se, ljuljati se, le
lujati se 

колнхнІУти, -у, -еш - zanji
hati, zaljuljati 

коАИшнІй - nekada§nji, biv-
§i, prija§nji 

коліно, с. - . koljeno 
колІір, -ьору, м. - ьоjа 
коліщІа, -ати, с. - kotacic 
колія, ж. - kolotecina, kolo-

sijek; вИти з коАІі - ispas
ti iz kolotecine; увійтй в 

колію - uci u koloteeinu 
коло', с. - krug, kotac; kolo 
колсr ( + G.) - blizu, kod 
колобр61двтв, -джу, -диш 

lumpati, banciti 
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комаидвр\ув4'ІВ 

колода, ж. - klada, brvno 
колодязІь, -я, м. - bunar 
коломййка, ж. - kolomijka 

(vrsta ukrajinske pjesme) 
колона, ж. - stup, kolona 
колоніІільний - kolonijalan 
колонізІіцІя, ж. - koloniza-

cija 
колонізІувати, -Ую, -� -

kolonizirati 
коловія, ж. - kolonija 
колор:Вт, -у, м. - kolorit 
колорйтний - fivopisan, sli-

kovit 
колос', -а, м. - klas 
кол6с1, -а, м. - kolos, div, go-

rostas, velikan 
колосІільний kolosalan 
колосІйтися, -втся - klasati 
колосся, с. - klasje 
колJОтв, -Ю, -еш - bosti; klati 
колоJтйтв, -чУ, -тиш - tuCi, 

mlatiti 
колотвЬІ&, ж. - gurnjava, 

sva&, gu.Zva 
колЮчий і коАЬкйй - bodlji

kav, o§tar 
колЮчка, ж. - trn, bodljika, 

draca; grc 
коАЬНІуrи, -у, -em - ubosti, 

bocnuti 
кольоровий - obojen, §aren, 

u boji 
коАЬрабІ, нескл., ж. - ko

leraba 
кома', ж. - zarez; крІіпка з 

комою - tocka zarez 
ко1111а1, ж. - (med.) koma 
комUrда, ж. - momcad, eki

pa, eeta 
комавдЙІJ, -а, .м. - komandir 
комаидвровка, ж. - slufbe

ni put 
комаидврJувІіти, ·Ую, -уєш -

slufbeno poslati, poslati na 
slufbeni put 



комавдув8иия 

комавдувUоІя, с. - koman
da 

комІЬrдІувати, -ую, -уєm -
komandirati 

комІЬrдуючІвй, -oro, м. - ko
mandant 

комар, -Іі, м. - komarac 
комІіха, ж. - kukac, insekt, 

buba 
комбІійн, -а, м. - kombajn 
комбІійнер, -а, м. - kombaj

ner 
комбtнат, -у, м. - kombinat 
комбІвІіція, ж. - kombina

cija; kombine, kombinezon 
комбІвІуваітв, фо, -� -

kombinirati 
комедія, ж. komedija 
комеидІінт, -а, м. - koman

dant, zapovjednik; upravnik 
kuee, domar 

коментІір, -Я, м. і комевтІі
рІІй, -я, м. - komentar 

комевтІітор, -а, м. - komen
tator 

коментІувІітв, фо, -�m -
komentirati 

комерцfйнвй trgovaCki, 
trgovinski, komercijalni 

комерція, ж. trgovina 
комета, ж. - kometa 
коМІПІ, -у, м. dimnjak 
комік, -а, м. komiear 
комір, -а, м. ovratnik 
комісІір, -а, м. komesar 
комісарІІіт, -у, м. - kome$a-

rijat 
комісія, ж. - komisija 
комітет, -у, м. - komitet, od

bor; домовВй комітет -
kucni savjet 

комічний - komiean, smije
§an, §aljiv 

комора, ж. - smoЬiica, spre
ma 

компІіІс.пmй - kompaktan 
компІіиІя, ж. - kompanija, 

druZina, dru§tvo 
комmіртІя, ж. - kompartija, 

komunisticka partija 
компас, -а, м. - kompas 
компенсІіція, ж. - kompen

zacija, naknada 
компенсJувІіти, -ую, -уєm -

kompenzirati, naknaditi 
компетентний - kompeten

tan, mjerodavan 
компетенція, ж. - kompeten-

cija, nadle§tvo, djelokrug 
комплекс, -у, м. - kompleks 
комплект, -у, м. - komplet 
комплектJувІіти, -Ую, -� -

kompletirati, upotpunjava
ti, upotpuniti 

композйтор, -а, м. - kompo
zitor 

композІіцІя, ж. - kompozi
cija 

компонент, -у, м. - kompo
nenta, sastojak 

компонІуваіти, ·Ую, -'Уєш -
komponirati, skladati, sas
tavljati, sastaviti 

компОт, -у, м. - kompot 
компрес, -у, м. - oblog 
компресор, -а, м. - kompre-

sor 
компрометІіцІя, ж. - kom

promitiranje 
компрометІуваітв, -�. -уєm 

- kompromitirati 
компромfс, -у, м. - kompro

mis 
комсомол, -у, м. - Komso

mol 
комсомолІець, -ьця, м. 

komsomolac 
комсомолка, ж. 

molka 
комсомолr.а.кий 

molski 

komso-

komso-
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комУна 

комУва, ж. - komuna 
комувUьввй - komunalan 
комунізм, -у, .м. - komuni-

zam 
комуніст, -а, м. - komunist(a) 
комун1С"І:4чввй - komunis

ti�ki 
комуністка, ж. - komunist

kinja 
комуdтор, -а, м. - komuta

tor 
комф6рт, -у, .м:. - komfor 
комфорт4бем.вий - komfo

ran 
комювІкtS, иескл., с. - komu-

nike, bilten, izvje§taj 
коив8АІя, ж. - (Ьоt.) c1urc1ica 
конваtєр, -а, м. - konvejer 
коивевцІоиа.u.вий - konven-

cionalan 
ковв6рт, -а, м. - kuverta, ko

verta 
конв6Jй, -ю, .м:. - konvoj 
коввоір, -а, .м:. - sprovodnik, 

stra!ar, pratilac 
коввоюІUінвя, с. - sprovoc1e

nje, pratnja 
конвоІюваітв, -Юю, -Юєm -

pratiti stra!om, sprovoditi 
коІПр.SС, -у, м. - kongres 
ковдИrерськ.Jа, -оі, ж. - slas

ti�arna 
ковдУJС.тор, -а, м. - konduk

ter 
коиАвий - kona�. obave

zan, neophodan; ковtSчиа 
потр6Sба - neophodna po
treba 

ковкретвзJуваітв, -jlo, -уєш -
konkretizirati 

ковкрth'иий 
ков:кураrr, ". м. 

rent, rival 

konkretan 
konku-

ков:кп№щія, ж. - konku
rencija, rivalitet 
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контекст 

конкурс, -у, .м:. - natjeЬj, 
konkurs 

ковкурІуваітв, ·Ую, ·Уєш -
konkurirati, natjecati se 

коиопІАJ., -ель, ми. - konop
lja 

коисерватІівввй - konzerva
tivan 

коисерваітор, -а, м. - konzer
vator 

коисерват6рІя, ж. - konzer
vatorij 

ковсервJв, -Ів, ми. - konzer
ve 

коисервJуваітв, ·Ую, -Уєш 
konzervirati 

коисоАІдJуваітв, -"Ую, -уєш 
konsolidirati 

ковспtSкт, -у, м. - konspekt 
ковспектJуваітв, -Ую. -vєm -

praviti (napraviti) konspekt 
ковспІратІівввй konspira-

tivan 
ковспІр4qІя, ж. - konspira

cija 
ковстатJувІітв, -jю, -уєm -

konstatirati, ustanoviti 
коиствтуцfйв:вй - ustavan 
ковститУцІя, ж. ustav 
ковс:труктйвввй - konstruk-

tivan 
ковс:трfктор, -а, м. - kon

struktor 
коис:трfкqія, ж. - konstruk

cija 
ковс:труJюваітв, -Юю, -Юєm -

konstruirati 
консул, -а, м. - konzul 
консуАІоСТВО, с. - konzulat 
ковсульт4qІя, ж. - konzulta-

cija 
ковсультJуваітв, .у.о, -jеш -

konzultirati 
коитІікт, -у, м. - kontakt, do

dir 
IIOln'6tcт, -у, м. - kontekst 



коІІТІІІІr6вт 

ков11111dнт kontingent 
контиваn, -у, м. - kontinent 
коитивевтUьввй - kontinen-

talan 
коиrОра, ж. - ured, kance

larija 
ковтрабUrда, ж. - krijum

tarenje; krijumtarena roba 
ковтрабавдйст, -а, м. - kri

jumtar 
ковтрабІіс, -а, м. - kontra

bas 
ковтр-адмІрІіл, -а, м. - kon

traadmiral 
ковтрІікт, -у, м. - ugovor 
ковтрІіст, -у, м. - kontrast, 

suprotnost 
ковтрастJувІіти, .у.о, -уєm -

odudarati, odskakati 
ковтрол�, -а, м. - kontrolor 
ковтролІюв4ти, -Юю, -Юєш -

kontrolirati 
ковтр6л\ь, -ю, м. - kontrola 
ковтр6льввй kontrolni 
ковтрреволюqІов�, -а, м. -

kontrarevolucionar 
ковтрреволЮцІя, ж. - kon

trarevolucija 
ковтрр6:ndдка, ж. - kontra

§pijunafa, kontraobavje§taj
na slu!ba 

к6втур, -у, м. - obris, kon
tura 

конфедерІіцІя, ж. - konfede
racija 

конферанс�, нескл., м. -
konferansje 

ковферащія, ж. - konfe
rencija 

ковфІскІіцІя, ж. - konfiska
cija 

ковфІскJувІітв, фо, -Уєm -
konfiscirati, zaplijeniti 

ковфлfкт, -у, :м. - konflikt, 
sukob 

копfйка 

ковцевтрацfйввй - koncen
tracioni 

концевтраіцІя, ж. - koncen
tracija 

концевтр\увІіти, -Ую, -уєm -
koncentrirati 

концRqІя, ж. - koncepcija 
концерт, -у, м. - koncert 
концесія, ж. - koncesija 
КОІЩТІіб\Ір, -ору, м. - kon-

centracioni logor 
к6нче - svakako, obavezno; 

к6вче потрfбво - neophod
no potrebno 

кон'юнктура, ж. - konjunk-
tura 

к6НІОХ, -а, м. - konju§ar 
КОНІОппtва, ж. - djetelina 
конЯрство, с. - konjogojstvo 
ковьЯк, -у, :м. - konjak 
кооперапtв, -у, :м. - zadruga 
коопераnЬІний - koopera-

tivni, zadru!ni 
кооперІіцІя, ж. - koopera

cija 
кооптJув4ти, -jю, -Уєш - ko

optirati 
коорднвІітJв, -Ів, мн. - koor

dinate 
коордввІіцІя, ж. - koordina

cija 
коордвнJув4ти, ·Ую, ·Уєш -

koordinirati 
копІілвнJв, -, мн. - iskopina, 

ruda 
копJІіти, -Іію, -Іієm - kopati, 

rovati 
копJІітвся, 4юся, -Іієmся -

kopkati, teprkati, tra!iti 
КопевrІіrев, -а, м. - Kopen

hagen 
коmіто, с. - kopito, papak; 

3 коПІіта - smjesta, iz ovih 
stopa; ва своЄ коmіто 
па svoj natin 

копfйка, ж. - kopejka 
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коnіткИй 

копІткйй - spor, nepokretan, 
mukotrpan, pipav 

копІjю:вІітв, -Юю, -Юєш - ko
pirati 

копія, ж. - kopija 
копjтВти, -чУ, -пЬп - dimiti, 

su§iti па dimu; коптИти не
бо - dangubiti, krasti bo
gu dane 

копчений - dimljen, su§en 
na dimu 

корІі, ж. - kora 
корабj6Аь, -лЯ, :м. - brod, la

da 
кораб6м.ввй - brodski 
кораблебудувІіввя, с. - bro

dogradnja 
кореблекатастрОфа, ж. 

brodolom 
кордон, -у, м. - granica 
кор.SІєць, -йця, :м. - Korejac 
кор.sйськвй - korejski 
корt!ктвий - korektan 
коректjувІітв, ·Ую, -� 

korigirati 
корен.Sввй - korijenski 
коресповд.SВТ, -а, м. - kores

pondent, dopisnik 
коресповд.sвцtя, ж. - kores-

pondencija, dopisivanje 
Корея, ж. - Koreja 
кореJівка, ж. - Korejka 
корж, -Іі, м. - pogaca, lepi-

nja 
корзйва, ж. - ko§ara, ko§ 
коридор, -а, м. - hodnik 
корИСАИВІІІІЙ і корвстоЛJОб. 

вий - koristoljubiv 
корвсливjІсть, -ості, ж. - ko

ristoljubivost, koristoljublje 
корвсввй - koristan 
корвстувІіввя, с. - iskori§ta

vanje; тимчасове користу
вІіввя - privremena upo
treba 

144 

короткочІісвий 

корвстtувІітвСJІ, -YюCJJ, ·уєпІСJІ 
- koristiti se, upotreblja
vati 

корвстjь, -І, ж. - korist 
корjВти, -.О, -Вm - koriti, pre

koravati 
корjВтвСJІ, -Юся, -ВшСJІ - po-

koravati se 
корВто, с. - korito 
корИчвеввй - smed 
корІнвВй - korjenit 
корjІвь, -евя, м. - korijen; 

квадрІітвий корІвь - (mat.) 
drugi korijen 

корм, .у, м. - hrana, krmi-
VO 

кормІі, ж. - krma 
корОбка, ж. - kutija 
корова, ж. - krava; дfйва 

кор6ва - krava muzara 
корjок, -ка, м. - сер 
корол.Sва, ж. kraljica 
королівство, с. - kraljev-

stvo, kraljevina 
королjь, -.Я, м. - kralj 
кор6мисло, с. - obramenica 
кор6ва, ж. - kruna 
коронІіция, ж. і коровуваіввя, 

с. - krunidba, krunjenje 
коронjувІіти, ·Ую, � - kru

niti, okruniti, krunisati 
короп, -а, м. - §aran 
кор6ста, ж. - krasta; §uga, 

svrab 
корОстявий - krastav, !iugav 
корОтквй - kratak 
корОткjІсть, -ості, ж. - krat-

koca 
коротко - kratko, ukratko 
короткозОрвй - kratkovidan 
короткостроковий - kratko-

roean 
короткочІісвий - kratkotra

jan, kratkoroean 



корОтmІатв 

корОтmІатв, -ає - skrativati 
se; днf кор6тшВІОТЬ - da
ni postaju krati 

корпоратІЬІний - korporati
van 

корпус, -у, м. - korpus, trup, 
zgrada, blok 

корч, -В, м. - iskr�ni panj , 
krcevina 

корчІІ, -Ів, мн. - grc, grcenje 
корчмІі, ж. - krcma 
корчмІір, -Я, м. - krcmar 
корчІуваітв, -Ую, -уєш - kr-

citi 
корЯвий - hrapav, kvrgav 
косаі1, ж. - kosa, pletenica 
кос42, ж. - kosa 
косІір, -Я, м. - kosac, kosac 
косІірка, ж. - kosacica; ko-

silica 
к6сий - kos; §kiljav 
коІсИти1, -шУ, -сmп - kositi 
коІСІіти2, -шУ, -сmп - !ikiljiti 
косметика, ж. - kozmetika 
косметйчний - kozmeticki 
космічний - kozmicki 
космополіт, -а, м. - kozmo-

polit(a) 
к6смос, -у, м. - kozmos, sve-

mir 
косо - koso, krivo 
косовйця, ж. - kosidba 
косо6кий - !ikiljav, razrok 
косТІістий - ko§cat, ko!itu-

njav 
кострубІітий - dlakav, kos

mat; kvrgav, hrapav, nezgra
pan 

костЮм, -а, м. - odijelo, kos
tim; нацІоІІІLu.вий костЮм 
- narodna no!inja 

котІел. -л4, м. - kotao, kazan 
ко!тйтв, -чf, -тиш - kotrlja

ti, valjati, koturati 
коІТІітвся1, ...УСJІ, -ТИШСJІ 

kotrljati se, koturati se 

1 0 Menac - Koval: Rjel!nik 

крав� 

котJйтвсr, -вться - kotiti se 
котлета, ж. - odrezak, §nicla 
котрйй - koji; котрІі rодй· 

на? - koliko je sati? 
котУшка, ж. - kalem 
к6фе, нескл., с. - kava 
к6фта, ж. - bluza 
кох8иІець, -ця, м. - dragi, 

dragan, ljubavnik 
кох4иий - voljeni, dragi 
кох8ика, ж. - draga, draga

na, ljubavnica 
кох4ння, с. - ljubav 
кохІаітв, -Вю, -Вєm - voljeti, 

ljubiti; безімно кохаіти 
ludo voljeti 

кочеrІір, -а, м. - Iozac 
кочерrІі, ж. - zarac 
кочІвийк, -а, м. - nomad, Iu-

talac 
кочовйй - nomadski, luta

lacki 
кочІуваіти, фо, ·Уєш - lutati, 

seliti se 
коmевІЯ, -Яти, с. - mace 
коmвк, ". м. - ko!iara, ko!ia-

rica 
кошмаір, -у, м. - mora 
кошмаірний - jeziv 
кошт, -у, м. іЇ коштJи, -Ів, мн. 

- tro§ak, tr!ikovi, sredstva; 
своім кошrом - о svom 
tro!iku, za svoj racun; не
велйкнм кошrом - jefti
no, uz mali tro!iak 

кошт6вний - skupocjen, dra· 
gocjen 

кошт6виІІсть, -ості, ж. - sku
pocjenost, dragocjenost 

кошторис, -у, м. - proracun 
коштJувати, -ує - stajati, 

ko!itati 
кощІіввй - ko§tunjav, ko§. 

eat 
кравІітка, ж. - kravata 
кравІець, -цЯ, м. krojac 
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кравчйха 

кравчйха, ж. - krojaaca, 
svelja 

крІідений - ukraden 
крадіжка, ж. - krada 
крадькома - kradom, kra-

domice, kriomice, krisom 
краєвИд, -у, м. - pejzai, vi

dik, krajolik 
краІй', -ю, м. - kraj , konac, 

ivica, rub, brid, pokrajina; 
без краю - bez kraja і 
konca; з краю в край - s 
kraja na kraj 

краW ( +G.) - kraj , blizu, 
kod 

краіна, ж. - zemlja, drzava 
крайній - krajnji; крайній 

строк - krajnji rok; в 
крайньому рІізі - u kraj
njem slucaju; крайня міра 
- krajnja mjera 

крІUЬІІІсть, -ості, ж. і край
иощІІ, -Ів, мн. - krajnost, 
ekstrem 

крайовйй: - pokrajinski 
крІім, -у, м. - roba, tkanina 
крамиИця, ж. - duean 
крІін', -а, м. - slavina, ріра 
кр4и', -а, м. dizalica 
крІіпІати, -ає і -ле - kapati 
крапля, ж. і краплИна, ж. -

kap, kaplja 
крВпнІути, -е - kapnuti, ka

nuti 
краса, ж. - ljepota, divota; 

яка краса! - koja divota! 
красІевь, -евя і -ня, м. - lje

potan 
красИввй - lijep 
кра1сиий - lijep, krasan; 

красне пвсьм.Sнство - li
jepa knjiZevnost, beletristi
ka 

красно - lijepo, krasno; 
красно дЯкую - lijepa (ve
lika) hvala 
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кривUІвтв 

красномовний - krasnorje
civ, rjeeit 

красиомовнІІсть, -ості, ж. -
krasnorjecivost, rjecitost 

краІсти, -ду, -деm - krasti 
краІстиСJІ, -дуСJІ, -деmся 

prikradati se 
красУия, ж. - ljepotica 
кратний - djeljiv, parni 
крах, -у, м. - krah, lom, pro-

past 
краmений - obojen 
крІіщІати, -аю, -аmп - poljep

savati se, poboljsavati se 
краще - ljepse, bolje; на 

вс.S крІіще! - dovidenja! ,  
sretno ! ,  sve dobro! 

кращий - ljepsi, bolji 
кредИт, -у, м. - kredit 
кредйтор, -а, м. - vjerovnik, 

kreditor 
кредитІувІіти, -Ую, -уєm -

kreditirati 
кр.sйда, ж. - kreda 
кр.sйсер, -а, м. - krstarica 
крейсІувІіти, -ую, -уєm - krs-

tariti 
кр.sм, -у, м. - krema 
кремат6рІІй, -ю, м. - krema

torij 
кремІіцІя, ж. - kremacija, 

kremiranje 
крем.sзний - jak, cvrst 
кр.SМІІнь, -еню, м. - kremen 
кр.SмлІь, -.Я, м. - gradska zi-

dina, utvrda 
крkлеRRЯ, с. - crtanje, teh

nicko crtanje 
крtSслІити, -ю, -вш - crtati 
крес.мір, .а, м. - crtac, teh

nicki crtac 
креnЬІ, -а, м. - kreten 
крІІВІівнй - krvav; крнвІіва 

помста - krvna osveta 
крнвІівІвти, -лю, -вш - krva

riti 



крйвда 

крйвда, ж. - nepravda, kriv
da; робйти крИвду - ci
niti nepravdu 

крі."..:!ІІдити, -джу, ·ДІDП - vri
jedati 

кривИй - kriv, iskrivljen, 
kos;  sepav, hrom; дивИтися 
кривйм 6ком - gledati kri
vim okom; кривйй кfнь в
везе - і eorava koka na4e 
zmo 

крйво - ukrivo 
крйrа, ж. - led; :взJітися 

крйrою - pokriti se ledom, 
zalediti se 

криrолам, -а, м. - ledolomac 
крижанйй - leden, od leda 
крижИна, ж. - ledena san-

ta, santa leda 
крйза, ж. - kriza 
крІtзисний - akutan 
крйк, -у, м. - krik, vapaj, 

vrisak, vika, dreka 
крйкиJути, -у, -еш - viknuti, 

kriknuti 
крилатий - krilat; крилате 

сл6во - krilatica · 
крил6, с. - krilo 
Крйм, -у, м. - Кrim 
кримІюіАьний - kriminalan, 

krivicni 
кринйця, ж. - bunar; izvor, 

vrelo 
критірІJй, -ю, м. - kriterij 
крйтик, -а, м. - kriticar, kri

tik 
крйтика, ж. - kritika 
критикJувІітв, фо, ·"Уєш -

kritizirati 
крИТІі'ІНИЙ - kritiean, kritiC-

ki 
крвхкВй - krhak, lomljiv 
крйхта, ж. - mrva, mrvica 
крвчJати, -у, -йш - vikati, 

krieati, jaukati, vapiti 

10• 

кропЮІ'яиий 

кришJйти, -у, ·ИПІ - mrviti, 
drobiti, kruniti 

крйшка, ж. - poklopac 
криштІілІь, -ю, м. - kristal 
крЬь (+А) - kroz; крЬь 

сль6зи - kroz suze 
крІfй, -6ю, м. - kroj 
крІfАь, -омі, м. - kunic 
крім ( + G.) - osim, pored 
крІmік, -8, м. - kmet 
крісло, с. - naslonjac, fote-

lja 
крІfт, -ота, м. - krtica 
кр6в, -І, ж. - krv; ПІіти чиЮ 

кр6в - piti komu krv; 
кр6в людська не воДІЩя -

krv nije voda 
кр6виий - krvni; кр6виий 

в6роr - krvni neprijatelj 
крововИлив, -у, м. - izljev 

krvi 
кровож�рливий Іі кровож�р

иий - krvolocan, krvoze
dan 

крово6бІr, -у, м. - krvotok 
кровопролиттЯ, с. - krvo

prolice 
кровоrеча, ж. - krvarenje 
кровоточjйти, -вть - krva

riti 
кров'ЯІІЙЙ - krvni; кров'я

нйй mск - krvni tlak 
кр6Jіти, -ю, -іш - krojiti 
кр6к, -у, м. - korak; кр6ком 

рУш! - naprijed mars ! ;  
кр6к за кр6ком - korak 
ро korak 

крокn, -а, м. - kroket 
крокодйл, -а, м. - krokodil 
крокJувІіти, ·Ую, -уєш - kro-

citi, koracati 
кр6мка, ж. - brid, rub 
кр6на, ж. - krosnja 
кропввІі, ж. - kopriva 
кропйв'яиий - koprivni 
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кро:хм4лІитв 

кро:хм4лІвти, ·Ю, •ИІП - §kro-
biti, §tirkati 

крохм4лІь, -ю, м. - §krob 
кpjr, -а, м. - krug 
крjrАВЙ - okrugao 
круrозJір, -Ору, м. - vido-

krug, vidik 
круr6м - naokolo, okolo, 

unaokolo; круr6м сирота 
puko siroce 

кружлІ.Яти, -Яю, -.Яєm - kru· 
ziti 

кружІ6к, -ка, м. - krug, kru
zok; сісти кружка - sjesti 
u krug 

круш\, ж. - krupa, krupica 
крУпиий - krupan, zama§an; 

крУпиий землевласник -
veleposjednik 

крутИй - strm; naprasit, pla
hovit, krut 

круІтИти, ·чУ, -тиш - vrtje
ti, obrtati; крутИти в"Уха -
vuci za u§i 

круІпtтися, ·чУся, -тишся -
okretati se, vrtjeti se, mo
tati se 

крутfІй, -Я, м. - varalica 
крутнJУrи, ·у, ..em - zavrtjeti 
круqа, ж. - obronak; strmi-

na, padina 
кУб', -а, м. - kocka 
кУб'. ·а, м. (mat.) - kubus 
кубик, -а, м. - kockica 
кубічний (mat.) - kubni, ku-

bicni 
кубл6, с. - gnijezdo; jazbi

na, brlog 
куІвати, -Ю, -Єm - kovati, 

potkivati 
куделя, ж. - kudjelja 
кудИ - kamo, kud(a) ; кудИ 

не так! - eto ti ga па! ,  gle 
ti njega; такИй, що кудИ 
тобі! - takav da mu nema 
para; кудИ завr6дно -
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купfатв 

kud bilo da bilo; нема ку
дИ - nema kuda, nema ka
mo 

кудИ-небудь - nekamo, ne-
kuda, kamogod, kudgod 

кудИсь - nekamo, nekuda 
кУзня, ж. - kovacnica 
кУзов, -а, м. - karoserija 
кукурfк.Jати, -аю, -аєm - ku-

kurijekati 
кукурудза, ж. - kukuruz 
кулак, .а, м. - §aka, pesnica 
кулем�, -а, м. - mitraljez 
куліса, ж. - kulisa 
кульnівий - hrom, §epav 
кульrІати, .аю, -аєm - hra-

mati (і pren.) 
кульміmіцІя, ж. - kulmina

cija 
культ, -у, м. - kult 
культив6ваннй - kultiviran, 

pitom 
культивІув&ти, ·Ую, ·Уєm 

kultivirati 
культjра, ж. - kultura 
культjрннй - kulturan 
куля, ж. - kugla, metak, ta-

ne 
кУм, -а, м. - kum 
кума, ж. - kuma 
кум�дннй - smije§an, komi

can, zabavan 
кУмкІати, -аю, -аєm - kreke

tati 
кумjувати, фо, -Уєm - ku

movati 
кунИця, ж. - kuna 
кУпа, ж. - hrpa, gomila; дер

жатися кУпи - ddati se 
па okupu 

куш\льннй - kupaci 
купальник, м. - kupac 
куш\льня, ж. - kupaonica, 

kupelj , kupatilo 
купання, с. - kupanje 

, купІати, .аю, -&єm - kupati 



купІатися 

купІатися, -8ІОся, -Вєшся -
kupati se 

куп6, нескл., с. - kupe 
куп16ць, ·ц:Я, м:. - trgovac 
купІИти, -лrО, -иш - kupiti; 

купйти кота в мІmку -
kupiti maёka u vreCi 

купfвля, ж. - kupovina 
купІувати, фо, -уєш - kupo-

vati 
курІ6ць, ·ц:Я, м:. - рu§аё 
кур'Єр, -а, м. - kurir, glasnik 
курІИти, ·ІО, ·ИDІ - pu§iti 
курІfнь, -енЯ, м. - koliba (od 

pruca) 
курІfти, ·йть - pra§iti 
к"УРка, ж. - koko§ 
куркулІь, -Я, м. - kulak 
курнИй - pra§an, pra§njav 
кур0рт, -у, м. - ljetovali§te, 

ljeёili§te, toplice 
куРс, -у, м. - kurs, teёaj, 

pravac, smjer 
курсант, ·а, м. - pitomac, 

dak 
курсІувати, ·Ую, ·'Уєш - sao

braeati 
к'Уртка, ж. - kratki kaput, 

vjetrovka 
куртуІізІя, ж. - kurtoazija 
курчІа, .ати, с. - pile 
к'УРява, ж. - pra§ina 
к'УРятина, ж. - piletina 
к'УРячий - pileci 
кус, -а, м. - komad 

кіщ 

кусІати, .аю, -Вєm - gristi 
кvсІатися, .аюся, .аєшся -

ujedati 
кусІень, ·НЯ, м. - zalogaj 
куснІУтв, -у, -6ш - ugristi, 

ujesti 
кустар, -Я, м. - obrtnik, za

natlija 
кустарний - obrtniёki, za· 

natlijski 
кУт, .а, м. - kut, ugao; заr

нІіти в rлухйй кут - otje
rati u eor-sokak 

кУтІати, -аю, -аєm - zamata· 
ti, umatati 

кУтІатися, -аюся, -аєmся -
zamatati se, umatati se 

кУхня, ж. - kuhinja 
куховар, -а, м. і кjхар, -я, м. 

- kuhar 
куховІірка, ж. і кухарка, ж. 

- kuharica 
к"УхІоль, -ля, м. - vrё 
кУций - kratak, kusav 
кfчер, ·Я, м. - uvojak, pra-

men 
кучервий - kudrav, kovr

ёav 
кучуrуРа, ж. - bre!uljak, uz-

visina, snjezni nanos 
куm6тка, ж. - ldaj , ku§et 
купmір, .а, м. - krznar 
куштІувати, -ію, -уєш - ku-

sati, okusiti 
кУщ, -а, м. - grm 
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лабетІи лавQІОrОвий 

Л, 11 

лабетІи, ·Ів, мн. - �аре; zam-
ka, ldopka 

лабfАьввй - labilan 
лабораінт, -а, м. - laborant 
лаборат6рІя, ж. - laborato-

rij 
лІіва', ж. - ldupa, ldupica 
лІіва', ж. - red, stroj 
лІіва1, ж. - lava 
лавйна, ж. - lavina 
лавірІувати, -ую, -уєm - la-

virati 
лІівка, ж. - duean, proda

vaonica, ldupa; мІиЯльиа 
лІівка - mjenjaCnica 

лІівр, -а, м. - lovor; пожи
mіти лІіврв - brati lovori
ke; спочивати ва лІіврах 
- spavati na lovorikama 

лІівра, ж. - samostan, mana
stir 

л4rІдввй - miran, krotak, 
pokoran, mio, umiljat, blag, 
mekan 

л4rІдиІІсть, -ості, ж. - bla
gost, umiljatost, krotkost 

л4rІдиІІтв, -ю, -єш - smek!ia
vati se 

лаіrоІдвти, -джу, -двm - po
pravljati; pripremati, spre
mati, opskrbljivati 

лаrУва, ж. - laguna 
лdд, -у, м. - nacin, sklad, 

red, poredak; на свfй лад 
- na svoj nacin; до ладу 
- kako treba, dobro, umjes-
na; стІіти ДО лdду - stu
piti u stroj ; вйвести з ладу 
- izbaciti iz stroja 

А1ідан, -у, м. - tamjan 
л4Ідитв, -джу, -двm - slagati 

se, Zivjeti u slozi; poprav
ljati 
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ладнІати, -аю, -4єш - slagati 
se, Zivjeti u slozi; poprav
ljati; spremati, opskrbljiva
ti, dogovarati, ugovarati 

ладнJатися, -4юся, -4єшся -
spremati se, pripremati se; 
dogovarati se, pogadati se 

лаз, -у, .м. - otvor, rupa 
лазарет, -у, м. - vojna bol

nica 
л4JЗJfПІ, -жу, -зиш - penjati 

se, verati se 
л4зня, ж. - pamo kupatilo 
лазfр, -І, ж. - plavetnilo 
лІійка, ж. - psovka, grdnja, 

pogrda, psovanje 
лайлйвий - pogrdan, uvred· 

ljiv 
лайнІУти, -у, �m - opsovati 
лІік, -у, м. - lak 
лак.6ваввй - lakiran 
лаконічний - lakonski 
лак.Іувати, фо, .-vєш - Iaki-

rati 
ламІати, -аю, -4єш - lomiti, 

kr!iiti; ламати r6лову 
razbijati glavu, mozgati 

ламкйй - lomljiv, krhak 
л4мпа, ж. - lampa, svjetilj · 

ka 
л4мпочка, ж. - zarulja, sija

lica 
лан, -у, м. - njiva, polje, ora

nica 
лІіидвm, -а, м. - (bot.) dur

c1ica 
ланка, ж. - karika; grupa, 

jedinica 
лаінтух, -а, .м. - vreea 
ланцЮr, -4, .м. - lanac 
лаицюr6вий - lancan; лав-

цюr6ва ре4кц1я - laneana 
reakcija 



лапа 

лІіпа, ж. - §ара 
лаіпJати, -аю, -аєш - dirati, 

pipati, opipavati 
лапJкй, .Ок, ми. - navodnici 
лапunі, ж. - rezanci 
ларJьОк, -юі, м. - kiosk 
лаісий - ukusan, teCa.n; la-

kom 
лаіJситвся, -шус:я, -сишся 

biti lakom, lakomiti se 
лаіска, ж. - njefnost, dra

ganje, milovanje, milost: 
будь лаіска - molim (te) , 
izvoli, budi ljubazan 

ласюівий - umiljat, njefan; 
будьте ласюівІ - molim 
(vas), izvolite, budite lju
bazni 

лаісошJІ, -Ів, ми. - poslastice, 
slatki§i 

ластатий - pjegav, pun pje
ga 

лаJститися, -щуся, -стишся -
- umiljavati se, maziti se; 
laskati 

лаістІвка, ж. - lastavica 
ластовйиня, с. - pjege (па 

licu 
лаісJувати, -ую, -уєш - sladiti 

se 
ласун, -8, м. - sladokusac 
лІіта, ж. - zakrpa, krpa 
латJІіти, -Іію, -Вєш - krpati 
латвfJєць, -йqя, м. - Letonac, 

Latvijac 
латвійка, ж. - Letonka, Lat

vijka 
латвійський - letonski, lat

vijski; Латвійська РСР, ж. 

- Letonska (Latvijska) SSR, 
Latvija 

латІіmщя, ж. - latinica 
лаnЬІський - latinski; lati

nicki 
лаnЬІJь, -І, ж. - latinski je

zik 

леrковІ1жввй 

латИ:ський - litavski, litvan
ski 

латВш, -8, м. - Litavac, Lit
vanac 

латИ:шка, ж. - Litavka, Lit
vanka 

лафJь, -1, ж. - !uta mjed, 
mesing 

лауреат, -а, м. - lauerat, do
bitnik (nagrade) 

лахмІітий - dlakav, kosmat, 
cupav 

лахміття, с. - dronjci, pmje, 
krpe 

лаштJувІіти, Ую, -ієш - pri
premati, opremati, snabdi
jevati 

лІіJяти, -ю, -єш - psovati, gr
diti 

лІіJятвся, -юся, -єшся - sva-
c:tati se, psovati 

дібJІдь, -едя, м. - labud 
лів, -а, м. - lav 
левада, ж. - livada 
лів'ячий - lavlji 
леrаЛІзJувІіти, фо, -уєш 

legalizirati, ozakoniti, ozako
njavati 

лепільннй - legalan, zakonit 
леrівда, ж. - legenda 
леrендІірнвй - legendaran 
леrенОий - plucni 
леrінJІ, -ь і -Ів, ми. - pluca 
леrІон, -у, м. - legija 
лігJІт, -оту, м. - vjetric, la

hor 
леrкИй - lagan, lak, lagodan, 

lezeran; леrюі промислО. 
вість - laka industrija 

лПJІсть, -ості, ж. - lakoea 
леrкоатлЬ, -а, м. - lakoatle

ticar 
леrковІіж.Jитв, -у, ·ИПІ - oma

lovafavati, olako shvacati 
леrковІіжний lakomislen, 

neozbiljan 
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леrковВжнJІсть 

леrковВжнІtсть, -остІ., ж. -
lakomislenost, lakoumnost 

леrковfрввй - lakovjeran 
леrковір'я, с. - lakovjemost 
леrкодУмввй - lakomislen, 

bezbri!an 
леrкодумиІІсть, -ості, ж. -

lakomislenost, bezbrifnost 
леrкодухий malodu§an 
МrшІати, -аю, -аєш - posta

jati lak§i 
лwр, -я, м. - lijencina, ne

radnik 
ледарІюв'ти, -іво, -Юєш -

besposliciti, ljencariti 
ледачий - lijen 
ЛедащіІти, -Ю, -ЄШ - lijeniti 

se 
ледаіщо, м. і с. - lijencina, 

neradnik, vucibatina 
AiNJe - jedva; cim, tek §to; 

лЦве-ледве - jedva jedvi
ce, па jedvite jade 

лежІ4ти, -у, -Шп - lehti; 
л� леж4ти - stalno le
hti, ne micati se; леж4ти 
на с6нцІ - suneati se 

лезо, с. - o§trica, §iljak 
лейкемія, ж. - leukemija 
лейкоцІітІа, -Ів, мн. - leuko-

citi 
лейтешінт, -а, м. - porucnik 
лексика, ж. - leksik(a), vo

kabular, rjeCnik 
лексикон, ". м. - leksikon 
лектор, -а, м. - predavae, 

lektor 
. 

лекцІя, ж. predavanje 
леле і лелечко - kuku, lele, 

jao, joj 
лелека, ж. - roda 
леліІтн, -в - blistati, sjati, 

prelijevati se 
лемент, -у, м. - vika, jauka

nje 
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лементJувІіти, фо, -� -
kukati, vikati, vapiti; lajati 

ЛевІвrр4д, -а, м. - Lenjin
grad 

ленІнrр4дІець, -ця, м. - Le-
njingractanin 

ленІнІець, -ця, м. - lenjinist 
ленінізм, -у, м. - lenjinizam 
ленІнськвй - lenjinski 
лепеІтати, -чу, -чеш - tepati, 

mucati 
леІстити, -щу, -стиm: - laska-

ti 
лестощр, -Ів, ми. - laskanje 
леІтітн, -чу, -тІЬп - letjeti 
летучий - leteci, isparljiv; 

летУча МІШІа - §i§mi§ 
лженаука, ж. - pseudonauka 
лжеприСJіrа, ж. - lafna pri

sega, krivokletstvo 
лжесвідчення, с. - lafno 

(krivo) svjedoeanstvo (svje
docenje) 

лжесвfдчІити, -у, -иm - krivo 
(lafno) svjedociti 

либОнь - vjerojatno, ocito 
лйжа, ж. - skija 
лйжний - skija§ki 
лйжиик, -а, м. - skija§ 
лирати, -жу, -жеm - lizati 
АИЗНІУти, -у, -еш - Iiznuti, 

polizati 
АИмар, -я, м. - sedlar, reme-

nar 
АІІІІІІОИ, -а, м. - limun 
лИнІути, -у, -em - letjeti; ju

riti 
ливІЯти, -Яв - linjati se; bli-

jedjeti 
лИпа, ж. - Ііра 
лйпІень, -вя, м. - srpanj, juli 
липкйА - ljepljiv 
АІDІВОИЙ - srpanjski, julski 
АІіс, -а, м. - lisac 
АІісий - celav 



лйсина 

лИсина, ж. - eela 
лис:Иця, ж. - lisica 
лисіІти, -ю, -єш - eelaviti 
лйст1, -8, м. - (Ьоt.) list 
АВ:сr, -а, м. - list (papira і1і 

metala) ; pismo; tepsija, 
pleh; рекомандований АИст 
- preporuceno pismo; су
провfдиий лИст - popratni 
dopis 

листівка, ж. - dopisnica, 
razglednica; letak 

листоноша, м. і ж. - listo
nosa, postar 

листоmід', -у, м. - padanje 
lisca 

листоmідz, -а, м. - novem
bar, studeni 

листоmідовий novembar-
ski 

лисі-ування, с. - dopisivanje, 
prepiska 

листІуваітися, фося, -Уєшся 

- dopisivati se 
лйстя, с. - lisee 
АВ:ти, ллІЮ, -Єш - liti, lije

vati; АИти rlpJd САЬ6зв -

prolijevati gorke suze; АJіти 
в6ду на свfй 1ІrІАЙН - tjera
ti vodu na svoj mlin 

литОвІець, -вця, м. - Litavac, 
Litvanac 

лит6вка, ж. - Litavk.a, Lit
vanka 

лит6вський - litavski, litvan
ski; Лнт6вська РСР - Li
tavska (Litvanska) SSR, Lit· 
va 

литт.Я, с. - odljev 
АИХВар, -Я, м. - lihvar, zele

nas 
АІDШй - zao, zloeest, los; ли

ха приr6да - nesreea, nez
goda; АИХа доля - nesret
na sudbina 

мвІий 

І лИхо, с. - nesreca; до лИха 
- mnogo, masa; вчинИти 
лИхо - nanijeti zlo 

АИХовісний - zlokoban 
АИХодіІй, -я, м. - zlocinac 
АИХодійство, с. zlocin 
АИХОАіття, с. - teska vreme-

na 
АИХомаака, ж. - groznica 
АІіцар, -я, м. - vitez, junak 
лиц,, с. - lice; бути до мщЯ 

- pristajati; лиц• в АИЦ4 
- licem u lice; лиц' і вНво-
рІт - Іісе і nalicje 

ЛІЩемір, -а, м. - licemjer. 
licemjeran eovjek 

лицемірІити, -ю, ·ИDІ - lice
mjemo postupati 

лицемірний licemjeran, 
dvolican 

лицемірство, с. - licemjerje. 
dvolicnost 

лицІ.tітися, -Яюся, -.Яєmся 
udvarati (se) ; ljubakati 

личШІка, ж. - licinka 
АИчІити, -ить - priliciti, slici

ti, pristajati, odgovarati, 
konvenirati 

лишаіІй, -Я, м:. - Iisaj , maho
vina 

лишІати, -аю, -Іієш - ostav
ljati, napu§tati 

лишІійник, -у, м. - (Ьоt.) gu
ba 

АВІП' - samo 
АВШІВти, -у, -Юп ostaviti, 

napustiti 
АЙІІІІок, -ку, м. ostatak. 

visak 
лІберІіА, -а, м. - liberal 
лІбералІзІувати, • .ую, -уєm -

liberalizirati 
лІберІільний - liberalan 
АівІий' -oro, м. - (polit.) lje

vicar 
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лівий 

лfвий" - lijevi (і polit.) ;  лfва 
руха - lijeva ruka, ljevica 

ЛІвоберЄжжя, с. - Ukrajina 
па lijevoj obali Dnjepr.a 

лlв6руч - lijevo, nalijevo 
лlвmа, м. і ж. - ljevak 
ліrа, ж. - liga 
лівище і ліrво, с. - jaz

bina, leglo; lezaj 
лfд, Аь6ду, м. - led; лfд пі

ІіІ6в (рУшив) - led je kre
nuo (і pren.) 

лfдер, -а, м. - lider, voda, 
prvak 

Аfжко, с. - krevet, krevetic, 
lezaj 

АізІти, -у, -em - penjati se, 
verati se, ulaziti, miljeti; 
не лfзе в r6лову - ne ide 
(mi) u glavu 

лfй, л6ю, м. - loj 
лікар, -я, м. lijecnik 
лікарка, ж. - Цjecnica 
лІюіриа, ж. - bolnica 
лікарський - lijecnicki 
ліквtдацІя, ж. - likvidacija 
ліквІдІувати, фо, ·'УЄJП - lik· 

vidirati 
лікер, -у, м. - liker 
лfкІи, ·ів, мн. - lijek 
лікІоть, -тя, м. lakat 
лікувальний - zdravstveni, 

ljekovit 
лікування, с. - lijecenje 
лікІувати, ·Ую, ·"УЄШ - lije

citi 
лікІуватися, ·Уюся, ·'УЄJПСЯ -

lijeciti se 
лілея, ж. - ljiljan 
ліміт, -у, м. - granica, limit 
лінrвfст, -а, м. - lingvist(a) 
лінrвfстика, ж. - lingvistika 
лlнИвий - lijen 
лІиfйка, ж. - ravnalo 
лfнія, ж. - linija, crta 
лfиощІІ, ·ів, мн. - lijenost 
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літератУРа 

лІнІуватися, -уюся, -уєmся і 
АІнІИтися, -Юся, ·ИШСЯІ -
lijeniti se, ljeneariti 

лlичІувати, ·Ую, ·"УЄШ - lin
eovati 

ліиІь, ·І, ж. - lijenost 
ліпІИти, -лЮ, ·ИШ - vajati, 

modelirati 
ліплення, с. - vajanje, mo

deliranje 
лІпота, ж. - ljepota 
лfmпІати, -аю, -аєm - pobolj-

§avati se 
лfmпий - bolji 
лірика, ж. - lirika 
лірйчиий - lirski 
ліс, -у, м. - §uma; :хв6йиий 

лfс - cmogorica, cmogo
ritna §uma; ч6риий ліс -
bjelogorica, bjelogoricna §u
ma 

ліснИй - §umski 
ліснИк, .а, м. - lugar, §umar 
лІснИчІий, -oro, м. - §umar, 

upravnik §umarije 
лісовИй - §umski; лІсовИй 

ropfx, м. - lje§njak 
лісоохор6иа, ж. - za§tita §u-

me 
лісорУб, -а, м. - drvosjeca 
ЛІссаб6н, -а, м. - Lisabon 
лfт, ль6ту, м. - let 
літJа, ·, мн. - godine; дитЯчі 

літа - djetinjstvo; мУжні 
літа - zrelo (mиZevno) do
ba; на старості літ - pod 
stare dane 

літах, .а, м. - avion 
літІільний - letacki, za lete

nje 
літера, ж. - slovo; мала лі

тера - malo slovo; велйка 
літера - veliko slovo 

літератор, -а, м. - knjizevnik 
· літератУРа, ж. - knjizevnost, 

literatura 



літератУРвий 

літератУРвий - knjiZevni, li
terarni 

літній' - ljetnji 
лfтній2 - stariji, postariji, u 

godinama 
лfто, с. - ljeto; qьor6 лfта -

ljetos, ovoga ljeta 
АітОІПІс, -у, м. - ljetopis 
літр, -а, м. - litar 
лfфт, -а, м. - lift, dizalo 
ліхтар, -Я, м. - svjetiljk.a, fe-

njer 
лічба, ж. - racun 
лічйльник, -а, м. - brojae 
лічІИти, -у, -вш - brojati, ra-

cunati 
ліПUіна, ж. - lijeska, lesnjak 
ллянИй і АЬІІЯІШй - lanen 
лОб, -а, м. - eelo 
лов, -у, м. - lov 
ловелас, -а, м. - zavodnik, 

doniuan 
ловІИти, -лЮ, -нш - loviti 
лоrарйфм, -а, м. - logaritam 
лоrіка, ж. - logika 
лоnчний - logican, logicki 
ложа, ж. - loza 
ложе, с. - lezaj 
л6жка, ж. - zlica, k.asik.a 
лоза, ж. - loza; vrba 
лозИна, ж. - loza; prot, siba 
л6зунr, -а, м. - lozinka, pa-

rola, geslo 
локалізІуваіти, -Ую, -уєm -

lokalizirati 
лою.іАьний - lokalni, mjesni 
локомотйв, -а, м. - lokomo

tiva 
локон, -а, м. - uvojak 
локШина, ж. - rezanci, tjes-

tenina 
лом', -у, м. - lom, krs 
лом', -а, м. - euskija, poluga 
ломака, ж. - batina, toljaga 
ломбард, -у, м. - zalagaonica 
ломІИти, -лЮ, -нш - lomiti 

луска 

лом!Итися, -лЮся, -иmся -
lomiti se; prodirati 

лоМКІій - lomljiv, krhak 
Лондон, -а, м. - London 
лоно, с. - prsa, njedra, krilo 
лоmіта, ж. - lopata 
лопІати, -аю, -аєm - pucati 
лопнJути, -еш - puknuti, cik-

nuti 
лопо\тати, -чУ, -чеш і лопо\тf

ти, -чУ, -тШп - lepetati, 
pljeskati, sustati 

лопУх, -а, м. - cicak; lopoc 
лОскрт, -оту, м. - skakljanje 
лоско\тати, -чУ, -чеш - skak-

ljati, golicati 
лоскотлйвий - skakljiv 
л6с\ь, -я, м. - (zool.) los 
лотерu, ж. - lutrija 
лош\а, -ати, с. - zdrijebe 
лошак, -а, м. mazga 
лояльвий - lojalan 
лоЯльнJість, -ості, ж. - lojal-

nost 
дVr', -у, м. - livada, tratina 
луr, -у, м. - alkalij, potasa, 

lug 
луЖІЩький - luZicki; лу

жйцькі серби - LиZicki 
Srbi 

лужний - luZni, alkalicni 
луз\ати, -аю, -аєm - ljustiti, 

grick.ati, krckati 
лука, ж. - livada 
луюівий - lukav, prepreden, 

podmukao 
-

лукаівІість, -ості, ж. - luk.a
vost, prepredenost 

лукавство, с. - luk.avstvo, lu-
kavost 

луна, ж. jeka, 
лувкИй - zvonak, 
лУнник, -а, м. 

odjek 
. ьucan 

lunik 
луска, ж. - ljuska, kora, 

ljustura 
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лускІати 

луск\атв, -аю, -аєш - pras
kati, pucati, pljeskati; jesti 
sjemenke 

лусн\ути, -у, �ш - prasnuti, 
pljusnuti, udariti 

лучИна, ж. - luc 
лушmійка, ж. - kora, ljuska 
лушпИнвя, с. - ljuske, kore, 

otpaci 
лУщІвти, -у, ·ВІП - ljШtiti, 

trijebiti, guliti; grickati (sje
menke) 

лУщІвтися, -уся, -иmся -
lju§titi se, guliti se, kruniti 
se 

лЮбІа, -оі, ж. - draga 
лЮбІd1, -oro, м. - dragi, dra

gan 
лЮбиW - mio, drag 
любй-мев6, нескл., ж. 

(Ьоt.) potocnica, nezaЬora
vak 

любйтелІь, -я, м. - ljubitelj , 
amater, diletant 

любйтельсквй - amaterski, 
diletantski 

люб\йтв, -ЛJО, ·ВІП - voljeti, 
ljubiti, mariti 

любОв, -1, ж. - ljubav; не до 
любОвІ - nije ро eudi, ne 
svic:la se 

люб'Я3НИЙ - ljubazan, su
sretljiv, uslиZan; будьте 
люб'Язні - budite ljubazni, 
ucinite uslugu 

Л!Од, -у, м. - ljudi, celjad 
Л!Од\и, .ей, мн. ljudi 
АІОдJ\:на, Ж. � covjek, Celja-

de, osoba; АІОдJ\:на на своЄ
му місці - eovjek na svom 
mjestu; АІОдйна стар6rо 
nірту - covjek staroga ko
va; відома АІОдйна - eov
jek na glasu; ділова АІОдВ· 
ва - eovjek od djela; дУ· 
ш6вва АІОдJ\:на - dШа od 
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ляльковий 

covjeka; літна АІОдJ\:на -
covjek u godinama 

АІОДИНОПОдfбввй - CoVjeko
lik 

лЮдний - naseljen, pun ljudi 
АІОДОЖ6р, -а, М. і АІОдОід, -а, 

м. - ljudozder 
лЮдство, с. - eovjecanstvo 
АІОДСЬКЙЙ - ljudski, eovje

canski, eovjecji; рfд АІОДСЬ
КЙЙ - ljudski rod 

лЮдяввй - eovjecanski, Co-
vjecan, human 

ЛJОдянІІсть, -ості, ж. - Co
vjeenost, humanost 

лЮлька, ж. - lula 
Л!От\ий1, -oro, м. - veljaea, 

februar 
лЮтий" - ljut, gnjevan, zes

tok, jak, okrutan, neeovje
ean; лЮтий мор6з (мirra 
зим8) - сіеа zima; ЛJОтий 
як рйсь - ljut kao ris 

АІОІтйтвся, -чуся, -тйmся -
ljutiti se, srditi se, bjesnjeti 

лютн6вий - februarski 
лют\увати, -Ую, ·'!/ЄШ - bjes

njeti 
Л!От\ь, -1, ж. - ljutina, ogor-

cenost, ozlojec:lenost 
,мі, нескл., с. - (muz.) Іа, а 
ляrІІітв, -ІіІо, -аієш - lijegati 
ляІrтй, -жу, -жеш - Іесі 
лЯк, -у, м. - strah; з лЯку -

od straha 
лякІатв, -Шо, -аієш - plditi, 

stra§iti 
ляклйвий - pla§ljiv, stra§. 

ljiv, bojafljiv 
ляклйво - pla§ljivo, bojaf

ljivo, kukavicki 
лЯлька, ж. - lutka 
ляльковий - lutkarski, za 

igru; АЯАЬК6вий теаітр 
kazali§te lutaka 



Шавня, с. - brbljanje, Ь 
vrljanje 

АJіпас, -а, :м. - adka, s;:.mar 
АJіпІати, -аю, -аєm - karttti ,  

prskati, udarati · Ь: ·- � j::i t i  
gluposti 

АJіпвІути, -у, -em -- kaprшti, 
prsnuti, lupnut 1 ,  bubn· 1ti, iz
brbljati 

лЯсІи, ·Ів, мн . - brbljarija, 
lala; точйп1 лЯси - mlati· 
ti praznu slamu; пІдпуск&· 
ти лЯси - dobacivati rijeci 

лЯскІати, -аю, -аєm - uJara
ti, pljeskati, puckati 

май6р 

І, лЯснІути, ·v, -em - udariti, 
pljesnuti, pucnuti 

лЯчно - stralno, strah І лящІ4ти, -у, ·ЙІП - buciti, lu
' mi ti, kloparati; у в"Ухах 
: лящ:rrь - lumi u ulima 

льодовИй - leden 
льодовйк, -4, м. - ledenjak, 

glecer 
льоДЯІІІЬс, -4, м. - kiseli Ьom

bon 
льодохІід, -6ду, м. - kretanje 

leda 
ль6в, -у, м. - lan 
ль6ТІПІЙ - pogodan za let 
ль6х, -у, м. - podrum 

м, м 

м4буть - vjerojatno, moMa, 
ро svoj prilici, sigurno 

мапзолеІй, -я, м. - mauzolej 
мавка, ж. - lumska vila 
мІівпа, ж. - majmun 
маrазйн, -а, м. - ducan, pro-

davaonica 
маІістріілІь, -І, ж. - magis-

trala 
маnПт, -у, м. - magnet 
мапПТІDІЙ - magnetski 
маndтоф6в, -а, м. - magne-

tofon 
маrометаінин, -а, м. - musli

man 
маrомет4вський - musliman

ski, islamski 
маrомет4иство, с. - musli· 

manstvo, islam 
Мадрід, -а, м. - Madrid 
мадЯр, ·а, м. Мadar 
мадЯрка, ж. Mac1arica 
мадЯрський - mac1arski 
маестро, нескл., м. - maes-

tro 

маЄтІок, -ку, м. - majur, ima
nje 

маж6р, -у, м. - (muz.) dur 
м4Ізати, -жу, -жеш - mazati, 

prljati 
мазун, -4, м. - maza, razma

zenko 
м4зІь, -1, ж. - mast; krema 
майбутиІе, -ьоrо, с. - buduC

nost; в майбУтньому -
ubuduce, nadalje 

майбутвlй - buduci; в май
бУтвьому p6Qi - dogodi
ne, iduce godine 

майбУтвІtстr., -остt, ж. і май-
буття, с. buducnost 

майдІін, ·У, м. - trg 
майдІінчик, -а, м. - igralilte 
юійж.е - skoro, gotovo 
м4йка, ж. - maja, majica 
майв6, с. - imetak, imovina, 

vlasniltvo; рух6ме майво 
- pokretna imovina 

майор, -а, м. - major 
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м&йстІер 

м&йсrІер, -ра, м:. - majstor 
майСТ.SрнІість, -ості, ж. і май· 

СТ.Sрство, с. - majstorstvo, 
vje§tina, zanat 

майстерня, ж. - radionica 
майсrрІув&rи, ·Ую, -� -

izradivati 
МІік, -у, м. - mak; як за 

rpfm мІіку - bez broja, 
vrlo mnogo; сісти МІіком -
nasjesti 

македонІець, -ця, м. - Make· 
donac 

Македонія, ж. - Makedonija; 
СоціалістИчна РеспУбАіка 
Македонія - SR Makedo
nija 

македонка, ж. - Makedonka 
македонський makedon

ski 
максима.u.ний maksima· 

lan 
мІіксимум, -у, м. - maksi

mum 
маленький malen, sitan; 

neznatan, male§an 
ма.uій - malen 
1118АНна, ж. - malina 
МВАJіновий - malinov, od 

maline; мамІновий сік 
malinov sok, malinovac 

маіло - malo; мало не 
skoro, gotovo, malone; маі· 
ло що! - vrlo vaZпo! kako 
da ne! ;  мВло-помаілу - ma
lo pomalo 

малодуmний - malodu§an 
малоймовірний - malo vje

rojatan 
малолітній - maloljetan 
малочис� - malobro

jan 
малювІіння, с. - slikanje, sli

karstvo 
малІюв&rи, .ЮJо, -Юєш - sli· 

kati, crtati, bojati, liciti 
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малЮнІок, -ка, м. - crtez, sli
ka 

малІЯ, ·Яти, с. - mali§an, dje
te§ce 

малJір, 4, м. - soboslikar; 
licilac 

малярія, ж. - malarija 
мал.ЯrкІо, -а, м. - mali§an 
мальовиИч:ий - slikovit, zivo-

pisan 
мама, ж. - mama 
ма1мнн - mamin; МІЬппІ СВ· 

нок - mamin si:h, mamina 
maza; ма1мнна доня - ma
mina kci, mamina maza 

манастйр, .Ji, м. - samostan, 
manastir 

мандарІін, -а, м. - mandarin-
ka 

мандат, -а, м. - mandat 
мандолfна, ж. - mandolina 
мІіндрІи, ·ів, мн. - lutanje, 

potucanje 
мандрівІІЙК, 4, м. - putnik; 

skitnica, lutalica 
мандрІувіrи, ·Ую, ·Уєш - pu

tovati; lutati, skitati se 
манор, -у, м. - manevar 
маневрІувіrи, ·Ую, ·УЄІП -

manevrirati 
манеж, -у, м. - manez, trka· 

li§te 
ман6ра, ж. - nacin, manira 
манжn, -а, м:. і манжnа, ж. 

- maпZeta 
манІИти, -Ю, ·ИШ - mamiti, 

vabiti 
маиівІ6ць, .QJi, м. і манівцІf, 

·fв, мн. - zaobilazan put, 
okoli§anje 

манік:Юр, -а, м. - manikir; 
робйти мавІкЮр - maniki· 
rati 

маніфkr, -у, м:. - manifest, 
proglas, proklamacija 



маиlфестІіqія 

манІфестІіцІя, ж. - manifes
tacija 

маніфестІvв'ти, -�. -уєш -

manifestirati 
м8иІя, ж. - manija 
манІЯк, -а, м. - manijak 
марІі, ж. - prividenje, utva-

ra, vizija 
марrарИн, -у - margarin 
мІірево, с. - prividenje, fata

morgana; magla 
мІірения, с. - ma§tanje, sno

vi, sanjarenje; buncanje 
мариmід, -у, м. - marinada 
маривІувІіти, -Ую, -уєш -

marinirati 
мІірІити, -ю, -mп - ma§tati, 

sanjati; buncati, trabunjati 
маріонетка, ж. - marioneta, 

lutka 
мІірка, ж. - marka 
марксИзм, -у, м. - marksi

zam 
марксИзм-ленІнfзм, -у -у, м. 

- marksizam-lenjinizam 
марксйст, -а, м. - mar

ksist(a) 
марксйстсьІСИЙ marksis-

ticki 
мІірля, ж. - gaza 
мармелІід, -у, м. - vocni zele 
мІірмур, -у, м. - mramor 
мармуровий mramorni 
мІірннй - uzaludan, besko-

ristan; neznatan 
марнfІти, -ю, -єш - mr§aviti, 

slabiti, propadati 
мІірно - uzalud, zaludan 
марновірний - praznovjeran 
марновірство, с. - prazno-

vjerje 
мариІувІіти, -Ую, -уєш - tra

titi, uludo tro§iti 
мароккІінСЬІСИЙ - marokan

ski 

матер1'А 

Мар6кко, нескл., с. - Ma-
roko 

марсІІівни, -а, м. - Marsovac 
мІірm, -а, .м:. - mar§ 
мІірmал, -а, м. - mar§al, 

(zast.) vojvoda 
марmрУт, -у, м. - mar§ruta 
мІіса, ж. - masa, mno§tvo 
масаіж, -у, м. masaZa 
масажйст, -а, .м:. - maser 
масажйстка, ж. - maserka 
масИв, -у, м. - masiv 
масИвннй - masivan 
масирІуваіти, -ію, -уєш - ma-

sirati 
мІіска, ж. - maska, krinka 
маскараід, -у, м. - maska

rada 
маскІуваіти, -ію, -Уєш - mas

kirati, kamuflirati 
маскІувІітися, -іюся, -Уєшся 

- maskirati se 
маслИна, ж. - maslina 
мІісло, с. - maslac, ulje 
мІіслянІа, -оі, ж. і мІісІІНЦЯІ, 

ж. - poklade, karneval 
маенІій - mastan, lojan, za

ma§een; sladunjav, laskav, 
pohlepan 

мІісовий - masovan 
маІстйти, -щу, -стиm - ma

zati, mastiti ; словІімн мас
тИтн - laskati 

мІіт, -а, м. (§ah.) mat 
матемІітика, ж. - matema

tika 
матерІік, -8, м. - kontinent, 

kopno 
материковий - kontinental

ni, kopneni 
матерИнськвй - materinski, 

majcinski 
матерИвство, с. - materin

stvo 
матер1'А, -у, м. - materijal, 

gradivo 
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матеріалізм 

матерІалізм, -у, м. - materi
jalizam 

матерІаАІ.зJуваіти, ·Ую, ·УЄІП -
materijalizirati 

:матерІалfст, -а, м. - materi
jalist(a) 

:матерІаАJ.стИчний - materi
jalisticki 

:матерІІільний - materijalan 
мат6рія, ж. - materija, ma

terijal 
матJи•, -ері, ж. - mati, :tnaj

ka; :хрещ4Sиа мати - krsпa 
kuma 

маJти2, ·Ю, -6111 - imati; мати 
збИтки - biti па §teti, ima
ti gubitke; мати в rоловf -
imati na pameti; мати ... 
думці - imati па umu, mis· 
liti; мати квІтjче здор6в'я 
- pucati od zdravlja; маі
ти хор6mий настрій - biti 
raspolozen, biti dobre vo
lje; мати д6бру mім'ять -
imati dobro pamcenje; ма
ти право - imati pravo (па 
§to) ; мати сйлу - vaziti, 
biti па snazi; мати поnіну 
славу - biti na zlu glasu; 
мати сjтичку - doci u su
kob, sukobiti se; мати на 
увІізІ - imati u vidu, pam
titi; от тобf й маєш! - eto 
ti ga па! 

матка, ж. - majka; matica; 
(anat.) maternica 

матрац, -а, м. - madrac 
матриця, ж. matrica 
матр6с, -а, м. - mornar 
матч, -у, м. - utakmica, mec 
махJати, -аю, .Вєш - mahati 
махиІУти, ·Yt· ..Sm - mahnuti 
мВц:Іати, -аю, -аєш - pipati, 

opipavati 
мацнІjти, -у, ..Sm - opipati, 

pipnuti 
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межJуМтв 

мачта, ж. - katarka, jarbol 
мачуха, ж. - maeeha 
мапDіва, ж. - stroj , ma§ina; 

дробйльна маппtна - dro
bilica; пІдй6:мна маmИна -
dizalo; шввша мапnіна -
§ivaci stroj (ma§ina) 

мІUПІІІUільиий - makinalan, 
automatski, nehotican 

маmниfст, -а, м. - strojar, 
ma§inist 

маmинfстка, ж. - tipkacica, 
daktilografkinja 

мавпtнка, ж. - pisaci stroj 
(ma§ina) 

маmйиввй - strojni, ma§in
ski 

маmииобудувВиия, с. - stro
jogradnja 

маmин6пис, -у, м. - daktilo-
grafija; natipkani tekst 

маючий - imuean 
ма.ЯК, -а, м. - svjetionik 
мВятннк, -а, м. - klatno 
маJічІйти1, -у, ·dІп - buncati, 

trabunjati 
маJічJИти2, ·v. -Юп ІЇ маячіJти, 

-ю, -еш - vidjeti se, pro
micati, svjetlucati 

меблІі, -ів, ми. - namje§taj , 
pokucstvo 

меблJювати, -Юю, -Юєm -
meblirati 

м�д. -у, м. - med 
медВлJь, -1, ж. - medalja, od-

likovanje 
медицИна, ж. - medicina 
меДИQЙНський - medicinski 
мед6вий - medeп 
медЯиик, -а, м. - medeпjak 
:межа, ж. - granica, mec!a, 

razmec!a; :в1ійти за м�жі 
прист6йиостІ - prijeci gra
nice pristojnosti 

межJуМти, -�. -уєш - ome
divati; graniciti 



мелаихолfйвий 

меланхолfйвий - melankoli
can 

меланхолія, ж. - melanko
lija 

мелодія, ж. - melodija 
меморандум, м. - memoran

dum 
меморІаільиий - memorija

lan; мемор1"'ьва доппса -
spomen-ploca 

мемуарІв, -Ів, ми. - memoari 
менше - manje 
менший - manji 
меишІtсть, -ocrt, ж. - manji

na 
менЮ, нескл., с. - jelovnik, 

meni 
мережа, ж. - mreia 
мережаний - vezen, ukra

Aen, pun ukrasa 
ме.,ежІатв, -аю, -аєш d мере. 

жІити, -у, -иm - vesti, u
kraAavati 

мереживо, с. - cipka, ukras 
мерехтІfтв, -Иrь - svjetluca

ti, treperiti 
мерзенний - mrzak, odvra

tan, gnusan 
мерЗЛJІКувВтий - zimogro

zan 
мерзІнутв і мерзІти, -ну, -неш 

zepsti 
мерз6та, ж. - gadost 
меридІаа, -а, м. - meridijan 
меркнІvти. -е - mraciti se, 

tamnjeti 
мертвий - mrtav; мертвий 

сезон - mrtva sezona 
мертвfІти, -ю, -єJІІ - trunuti 
мертв'Як, -аі, м. - mrtvac 
месник, -а, м. - osvetnik 
меІстИ, -тj, -тем - mesti 
мет,, ж. - cilj , meta; з ме-

т6ю - u cilju, s ciljem; 
мати на метf - namjerava
ti, imati namjeru; вИзначв-

1 1  Menac - Koval: Rjel!nik 

тв собf метt postaviti 
(sebi) za cilj 

метал, -у, м. - metal, kovina 
металевий - metalan 
метал"УРr, -а, м. - metalurg 
метал.урrtя, ж. - metalurgija 
меІт,тв, -таю, -таєш і -чУ, 

чеш - bacati 
метелик, -а, м. - leptir; letak 
мmлиqя, ж. - vijavica, me

cava; vrsta plesa 
мете6р, -а, м. - meteor 
метеоролоrfчнвй - meteoro

loAki 
меткйй - okretan, spretan, 

snala!ljiv, promeeuran, do
vitljiv 

м.SТКІІсть, -ості, ж. - okret
nost, spretnost, snala!lji
vost, dovitljivost 

метнІУтв, -у, .em - baciti; 
метнУтв оком - pogledati, 
baciti pogled 

метод, -у, м. metoda 
мет6днка, ж. - metodika 
метр, -а, м. - metar 
метро, нескл, с. - metro, 

metropoliten, podzemna fe
ljeznica 

метрополія, ж. - metropola 
метуmІІітнся, -уся, -Ишся -

muvati se, vrzmati se 
метушлйвий - Шurban, brzo

plet 
метушюі, ж. - vreva, muva

nje, gufva, vaAar 
ІІrІеХ8ІdзаЩія, ж. - mehaniza

cija 
механfзм, -а, м. - mehani

zam, naprava 
мехаиІзІувВти, -Ую, -уєm -

mehanizirati 
мехІінік, -а, м. - mehaniear 
мехІініка, ж. - mehanika 
мехавfчний mehanicki 
меч, -аі, м. - mac 
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мечЄтІь 

мечет1ь. -і, ж. - dZamija 
м�Іець, -ця, м. - stanar, 

podstanar; stanovnik 
м6ппс.Іатв, ·аю, -аєш - stano

vati 
юt, mic - mi 
мвrдВАІь, -ю, м. - badem, ba

jam 
миrІотітв і мвrІт:fти, -тИп. -

svjetlucati, blije§tati, trepe
riti 

мвrцім - odmah, ueas, brzo, 
u tren oka 

милІвй1, -oro, м. - dragi, dra-
gan 

мИАий - mio, drag 
милІйти, -Ю, ·ИІП - sapunati 
МЙАІЩЯ, ж. - §taka 
мйлІІсть, -ості, ж. - milost; 

мати мИАість - smilovati 
se 

мйло', с. - sapun 
мйлd - milo, drago 
миловИдий - ljubak, drdes-

tan 
миловИдІІсть, -ості, ж. - mi· 

lina, ljepota 
милосердний - milosrdan 
мИАоСТІОІЯ, ж. - milostinja 
мвлІуваіти, -yro, -уєш - ma-

ziti, milovati 
МВАІуваітвся, -jюся, -ієшся -

maziti se; diviti se, иZivati 
юtля, ж. - milja 
мйльний - sapunski, sapunav 
мИмо ( + G.) - mimo; мймо 

в6Аі (бажВввя) - protiv vo
lje 

мимохідь - usput, uzgred 
мимохіть - nehotice; protiv 

volje 
мивІаітв, ..aiJo, -аієш - prolazi

ti, protjecati; mimoilaziti; 
йому а мииаіє - njemu 
sve polazi za rukom 
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миппічий 

минУлІе, -oro, с. - pro§lost 
мивjлий - pro§li, prija§nji; 

минулої зимй - zimus, 
pro§le zime; минjлоrо рО
ку - pro§le godine, lani, 
lanjske godine 

минулорfчний - lanjski, pro
§logodi§nji 

минІУти, -у, .em - proci, pro
teci, isteci; minuti, mimoici 

юtр, -у, м. - mir, pomirenje 
мир!Ити, -Ю, ·ИІП - miriti, 

smirivati, krotiti 
мир!Итися, -Юся, ·ИІПСЯ - mi

riti se 
юtрний - miran, mirovan, 

miroljubiv 
миролЮбний - miroljubiv, 

pomirljiv 
мИ:с, -у, м. - rt, greben 
Шіска, ж. - zdjela 
мИ:слення, с. - mi§ljenje 
мислйвІець, -ця, м. - lovac 
мислІівство, с. - lov 
Ші:слІвти, -ю, ·ИІП - misliti, 

razmi§ljati, umovati, zami§. 
ljati 

мистеЦЬІС.ИЙ - umjetnicki 
мистецтво, с. - umjetnost; 

приuадне мистецтво 
primijenjena umjetnost 

мистІець, -цЯ, м. - umjetnik, 
majstor 

юtІти, -ю, -єш - umivati, pra
ti 

МJітmщя, ж. - carinarnica 
мііто, с. - carina; без мйта 

- osloboc1eno od carine 
МЙТ1'ІО - u tren oka, zacas, 

odmah 
мйт!ь, -і, ж. - mig, tren, tre

nutak 
МІІ'ІТЬОВЙЙ і миnЄвий - tre

nutaean, trenutan 
мdша, ж. - mі! 
МJППаічий - mi!ji 



мншол6вка 

миmол6вка, ж. - mi§olovka 
миm'.як, -у, м. - arsenik, ar-

sen 
мf; нескл" с. - (muz.) mi, е 
мідний - bakren, broncan 
мfд\ь, -І, ж. - bakar, bronca 
між і межй ( + G., І.) - me-

du; між ваіми кажучи -
medu nama receno; між 
дв6х воrнfв - izmedu dvi
je vatre 

мІжrfр'я, с. - klanac 
мІжмІськйй - medugradski 
мІжнар6двий - mec1unarod-

ni 
мІзИн\ець, -ця, м. - mali prst 
мІзк\ув&ти, -ую, -уєm - moz-

gati, razmi�ljati 
мій, моr6 - moj 
мІкр6б, -а, м. - mikrob 
мІкроск6п, -а, м. - mikro-

skop 
мІкроф6н, -а, м. - mikrofon 
мІлиюі, ж. - plieak, sprud 
мІлІм�, -а, м. - milimetar 
мІлІтарйзм, -у, м. - militari-

zam 
мІлІтариз\увати, -jJo, -уєш -

militarizirati 
мІлІцІои�, -а, м. - milicio-

ner, milicajac 
мІлfцІя, ж. - milicija 
мІлкйй - sitan; plitak 
мfль, м6лІ, ж. - moljac 
мІльй6и, -а, м. - milijun 
мfна, ж. - mina 
мІиерІіл, -у, м. - mineral 
мІиерал6rІя, ж. - mineralo-

gija 
мІиерІільиий mineralni; 

мІиерІільна вода - mine
ralna (kisela) voda 

мfнІмум, �. м. - minimum 
мІнfстр, -а, м. ministar 
мІвІстірство, с. - ministar-

stvo 

1 1 •  

місце 

мІнлйвий - promjenljiv, ne
postojan, nestalan, provizo
ran 

мІномс§т, -а, м. - minobacac 
мІион6с\ець, -ця, м. - raza-

rac, torpiljer 
мІн6р, -у, м. - (muz.) mol 
мінус, -а, м. - minus 
мІи!Jіти, -Я.О, -.Яєm - mije-

njati 
мІн\Ятися, -.Я.Ося, -.Яєшся -

mijenjati se 
Мінськ, -а, м. Minsk 
міра, ж. - mjera; без міри 

- neizmjemo; зиачн6ю мі
рою - u znatnoj mjeri; 
зверх міри - preko mjere 

мірка, ж. - mjera, mjerica 
мІркувІіння, с. - mШjenje; 

за власним мІркув&нням 
- ро vlastitom nahoc1enju; 
корнсливІ мІркувІіння -
koristoljubive pobude 

мІрк\ув&ти, -Ую, -\'ЄШ - raz
mШjati, suditi, premi§ljati, 
rasudivati 

мІр6ІПІПІК, -а, м. - mlinar 
мір\яти, -яю, -ЯЄІП - mjeriti; 

міряти лозИною - §ibati, 
bicevati, tuci 

мІ\сИти, -шУ, -сиm - mijesiti, 
gnjeciti 

місlя, ж. - misija 
міст, моста, м. - most 
мІmрІя, ж. - misterij, tajna 
мІсПчко, с. - gradic, palan-

ka 
мІ\стИти, -шУ, -стиш - sadr

favati, obuhvaeati 
мІсткйй - prostran, obiman, 

opsefan 
місто, с. - grad 
місце, с. - mjesto; ва місці 

- na licu mjesta; місце 
вар6джевия - mjesto ro
denja, zavicaj ; місце про-
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живаіння 

живаіння - mjesto borav
ka; в друn)му місці -
drugdje, па drugom mjestu 
місце страти - strati§te 

місцевий - mjesni, lokalni; 
місцевий вІдмfвок 
(gram.) lokativ 

мІсцев\Ість, -ості, ж. - kraj, 
predjel, okolina, zalede 

місцевком, -у, м. (місцевий 
комітет профспfАки) 
mjesni sindikalni odbor 

місцезнаходжеІПІJІ, с. - na
lazi§te 

місяц\ь, -я, м. - mjesec (ne
besko tijelo), mjesec (dio 
godine) ; молодйй (новйй) 
місяць - mladi mjesec; 
повний міСJІць - u§tap, 
pun mjesec 

міс.ячний - mjesetni 
міськИй - gradski 
міТИІП', -у, м. miting 
мі\твти, -чу, -тиш - oznaca-

vati, obiljefavati 
мітка, ж. - oznaka, obilje-

zavanje, biljeg 
мітла, ж. - metla 
мfф, -а, м. - mit, legenda 
міфічний - mitski, legenda-

ran 
мfх, -у, м. - mijeh; krzno 
м1цнйй - cvrst, jak, krepak, 

jedar, kr§an, mocan; міц
нйй rpwu - {pren.) cvrsto 
tlo 

мfцн\Ість, -ості, ж. - cvrsti
na, snaga, jacina 

міцнf\тн, -ю, -єш - jacati, 
ucvr§civati se, pojacavati se 

мІцнfш\ати, -аю, -аєш - kri
jepiti se, jacati, postajati 
jaci (evr§ci) 

міць, моці, ж. - snaga, jaci
na, moe 

мfшавий - mijdan 
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мова 

мІпuuоЬІа, ж. - mje§avina; 
мІшанІЬІа поиЯть - zbrka 
pojmova 

міш\атн, -аю, -Іієm - mije§a-
ti; brkati 

мІшеа\ь, -І, ж. - meta, cilj 
мІшеч\ок, -ка, м. - vrecica 
міш\ок, -ка, м. - vreea 
мІщанВн, -а, м. - malogra-

c1anin, gradanin 
мІщ&нство, с. - malogradan

§tina 
мІщ8нськвй - malogradan-

ski 
мла, ж. - magla, sumaglica 
млJін, -8, м. - mlin, vodenica 
млвн&р, -Я, м. - mlinar, vo-

denicar 
млнн\ець, -цЯ, м. - palacinka 
мл\fсть, ..QстІ, ж. - ceznja, 

slabost; omaglica 
млЯвий - mlitav, trom, slab 
мнймвй - toboznji, laZni 
мнОжевня, с. - mnozenje, 

mnozidba 
-

множина, ж. mnozina 
МНОЖ\ИТИ, -у, -ІDП - mnoziti, 

umnozavati 
МНОЖ\ИТИСJІ, -уСJІ, -ШПСJІ -

mnoziti se 
множник, -а, м. - (mat.) 

mnozitelj 
мобілІзІіцІя, ж. - mobiliza

cija 
мобІлІз\ув&ти, -Ую, -'Уєш 

mobilizirati 
мов - kao (da), tobofe 
мова, ж. - jezik, govor; мо. 

ва йде про что - rijet 
je о eemu; вестй мову 
до чоrо - navoditi raz
govor па §to; розпочати 
мову про чт6 - zapoeeti 
razgovor о eemu; м&рва 
м9ва - prazne {puke) rije-



мовлЯв 

сі; частйии мови - (gram.) 
vrste rijeci 

мовмів - navodno, kaze se 
мовний - jeziCni 
мовозшівство, с. - lingvisti-

ka 
мовчазнІій - §utljiv; bez ri-

jeci 
"\ІовчІівня, с. - §utnja, muk 
мовчІати, -j:, -Шп - §utjeti 
мовчки - §utke 
моrИла, ж. - grob; запІІіти 

в моrИлу - otjerati u grob; 
моrИла невІдомоrо солда
та (rер6я, вQjна) - grob 
neznanog junaka; одніЄю 
ноrою в моrйлl - (s) jed
nom nogom u grobu 

моІrrИ, -жу, -жеm - moei 
моrУтиtй - jak, snaZaп, mo

can; моrуrнІй РУх - sna
zan pokret; моrУтвьоrо 
складу - snвZne (cvrste) 
grade 

моrУrнІІсть, -ості, ж. - moc, 
jacina 

мода, ж. - moda 
моделІювати, -Юю, -Юєш 

modelirati 
моделІь, ·І, ж. - model 
модернІзІувати, ·Ую, ·Уєш -

modernizirati 
модистка, ж. - modistkinja 
модифІкІувати, ·Ую, -� -

modificirati 
модний - moderan, modni 
може і може бути - mozda, 

valjda 
можлИ:вий - moguc, eventu

alan 
можлИ:вІІсть, -ості, ж. 

mogucnost, eventualnost; 
по мож.лИвостJ. - ро mo
gucnosti 

можлИ:во - mogu�e. valjda 

мОлодjь 

можна - moguee, more se; 
не можна - ne moze se, 
ne smije se, nije moguee 

мозаїка, ж. - mozaik 
мОзІок, -ку, м. - mozak 
мозолИ:стий - zuljevit 
мозОАЯІ, ж. Іі мозОл\ь, -я, м. 

- zulj 
мокІнути і мок!ти, -ну, -иеш 

- mociti se, kisnuti 
мОкрий - mokar 
молдавІінвн, -а, м. - Moldav

ljanin 
молдаванка, ж. - Moldav

ljanka 
молдавський - moldavski; 

Молдавська РСР - Mol
davska SSR 

молИ:тва, ж. - molitva 
мол!Ити, ·ІО, ·ВШ - moliti, 

preklinjati 
молодІець, -цЯ, м. - momak, 

delija 
молодИ:й - mlad; за моло

дИ:х літ - u mladosti, u 
mladim danima; до моло
дИ:х світ залmmіється -
па mladima svijet ostaje 

молодИ:к, .а, м. - mlad mje-
sec 

молодйця, ж. - mlada, sna§a 
молодfжвий - omladinski 
молод!Ість, -ості, ж. - mla-

dost 
молодіІти, -ю, -єш - pomla

divati se 
молодwік, .а, м. - podmla

dak, omladina; mladuncad; 
mlada §uma 

молодожон, -а, м. - mlado-
zenja 

молодожони, мн. - mladenci 
молодший - mladi 
мОлодІь, -І, ж. - mladez, 

omladina, mladarija, pod
mladak 
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молок6 

молок6, с. - mlijeko 
молокос6с, -а, м. - futoklju

nac, balavac 
м6лот, -а, м. - malj , mlat 
молотарка, ж. - vr§alica, 

mlatilica 
мол6ти, мелІЮ, -em - mljeti 
молоІтИти, -чу1 -тиm - vr§iti, 

mlatiti 
молотІ6к, -ка, м. - cekic 
молотьба, ж. - vr§idba 
мол6чвІа, -ої, ж. і молочар-

ня, ж. - mljekamica 
мол6чний - mlijecni; мол6ч

не кафе - mlijecni resto
ran; мол6чна промисл6вІс
ть - mlijecna industrija 

момент, -у, м. - moment, cas, 
trenutak 

момент8льний - momenta
lan, trenutan, trenutacan 

монарх, -а, м. - vladar, mo
narh 

мон&р:хІя, ж. - monarhija 
монах, -а, м. - monah, kalu-

der, redovnik 
монr6л, -а, м. - Mongol 
Монr6лІя, ж. - Mongolija 
монr6лка, ж. - Mongolka 
монr6льський - mongolski; 

Монr6льська Нар6дна Рес
Щ/бАіка - Narodna Repub
lika Mongolija 

монета, ж. - moneta, kovani 
novac 

моноrрафІя, ж. - monogra
fija 

монол6r, -а, м. - monolog 
монополізІувати, -Ую, -� -

monopolizirati 
моноп6лІя, ж. - monopol 
монтаж, -у, м. - mont&Za 
монт8жний - mont&Zni 
монтіSр, -а, м. - monter 
монтJув&ти, -jю, -уєm - mon-

tirati 
· 
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мотИв 

монумент, -а, м. - spomenik 
мор&лІь, -4, ж. - moral, pouka 
мор8льний - moralan 
морІільвІlсть, -ості, ж. - mo-

ralnost, moral 
морrJати, -аю, -аєm - migati, 

namigivati, zmirkati 
морmJУти, -у, -em - namig-

nuti, mignuti 
м6рда, ж. - nju§ka 
м6ре, с. - more 
морепл8вання, с. - plovid-

ba; pomorstvo 
морепл&вJець, -ця, м. - more

plovac, pomorac 
мор!Ити, -Ю, -шп - moriti, 

uni§tavati; umarati 
м6рква, ж. - mrkva 
мор6з, -у, м. - mraz; мор6з 

йде поза :mкfрою - podi
laze me zmarci, hvata me 
jeza 

мор6зиво, с. - sladoled 
мор61зити, -жу, -зmп - smr

zavati 
м6рок, -у, м. - mrak, tama, 

tmina 
морськйй - morski, pomor

ski; морська рйба - mor
ska riba 

м6рщJитися, -уся, -иmся -
mr§titi se 

мор.ЯК, -а, м. - mornar, po
morac 

Москва, ж. - Moskva 
Москва-ріюі, ж. - rijeka Mo

skva 
москвйч, 4, м. - Moskovlja

nin 
москвйчка, ж. - Moskov

ljanka 
моJстИти, -щу, -стиm - po

plocavati; мостИти rнІзд6 -

svijati gnijezdo 
мотІати, -аю, -Іієm - motati 
мотйв, -у, м:. - motiv 



мотивІув&ти 

мотивІувати, -\'іію, -уєm 
motivirati 

мотИка, ж. - motika 
мотлох, -у, м. - starudija, 

krpe 
мотор, -а, м. - motor 
мотОрний - motomi 
мотороІІІНИЙ - mucan, jeziv, 

strasan 
мотоцйкл, -а, м. - motocikl 
мотfзка, ж. і мотузІок, -кІі, 

м. - konop, Ше 
моту:ЮчІок, -ка, м. - vrpca 
мох, -у, м. mahovina 
мочало, с. d мочалка, ж. -

spuiva 
мочІИти, -�, -иm - mociti, 

kvasiti 
мошка, ж. - musica; (zbir

no) musice 
мрець, мерцЯ, м. - · mrtvac 
мрія, ж. - masta, fantazija, 

san 
мріІяти, -ю, -єm - mastati, 

sanjati, snivati 
мряка, ж. - magla, izmaglica 
мстИвий - osvetoljubiv 
мстИтися, мщуся, мстИmся 

- osvecivati se, svetiti se 
мУАРий - mudar 
мудрІlсть, -ості, ж. - mud

rost 
мVдрствJувати, -ую, -уєm і 

мудрJувати, -Ую, -� -
mudrovati, umovati 

� - muzevan, odva.Zan, 
muski, jak duhom 

мужиJість, -ості, ж. - mu
zevnost, odvainost, hraЬ
rost 

мужнfJти, -ю, -єm - sazrije
vati, jacati 

мужчИнJа, -и, м. - muskarac, 
musko, muska glava 

музеJй, -ю, м. - muzej 

мУзика, ж. - muzika, glaz
ba, svirka 

музикІіит, -а, м. - muzicar, 
glazbenik, svirac 

мУка. ж. - muka, mucenje; 
мУка мені з ийм - on je 
moja muka; муки с6вlсті 
- griZnja savjesti 

мУк.Іати, -аю, -аєm - mukati 
мУл1, -у, м. - mulj , blato 
мУл2, -а, м. - mazga 
мf ляр, -а, м. - zidar 
мУлJяти, -яю, -яєm - pritis-

kati; uznemiravati 
мундИр, -а, м. - unifonna 
муцmтук, -Іі, м. - cigarluk 
муяІqипа&Іт6т, -у, м. - op-

Cina 
мУІJ, -а, м. - zid 
мурІішка, ж. - mrav; му

раІПІСИ по cmЬd бігають -
podilaze me zmarci 

мурІішник, -а, м. - mravi-
njak 

мурмоJтати, -чі, -чеш - mnn
ljati 

мурJувати, -\ЇЮ, � - gra
diti, zidati · 

муІсити, -my, -сиm - morati 
мfскул, -а, м. - misic, mus

kul 
мускулйстий - mШcav, mi

sicni 
мусульмІінив, -а, м. - musli

man 
мусульмІіика, ж. musli-

manka 
мусульмІіиський musli-

manski 
муJтИти, -чУ, -твm - mutiti 
мУmий - mutan 
мутвіJти, -є, і мутнfшJати, -ае 

- mutiti se, postajati mu
tan 

мfха, ж. - muha; крутИти
ся як мУха в окр6пl -
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мУченик 

muvati se kao muha bez 
glave 

мУченик, -а, м. - mucenik 
мучИтелІь, -я, м. - mucitelj 
м"УчІити, -у, -mп - muciti, 

ti�tati, mrcvariti 
цfчІитися, -уся, -mпся - mu

citi se 
мУпп<а1, ж. - mu�ica 
мУІшка2, ж. - пі�аn; :взЯти 

на мУшкУ - uzeti па ni�an 
муштрІУJІ&ти, ..ую, -� -

mu�trati, dresirati 
мчІати, -у, -mп - juriti 

наблйІзити 

м'.Яз, -а, м. - mi§iC, mi§ica, 
muskul 

м'якИй - mek, mekan; po
pustljiv 

м'якйна, ж. - mekiпje 
м'ЯкнІутв, -у, -еш - razmek-

�avati 
м'яснИй - mesni 
м'яснИк., -а, м. - mesar 
м'Ясо, с. - meso 
м'ята, ж. - (Ьоt.) metvica 
м'Яти, мнtу, -em - gnjeciti, 

guivati 
м'Ятий - otrcaп, zgufvan 
м'Jіч, -а, м. - lopta 

Н, в 
на (+А., L.) - па, prema, ро, 

za; на все крІіще! - sve 
пajbolje! ; на зmіІС. дружби 
- и zпak prijateljstva; на 
кІнцf - па kraju; на зорf 
- и zoru; на іншому мfсцІ. 
- drugdje, па drugom mje-
stu; на жаль - пafalost; 
на перший п6rляд - па 
prvi pogled; на мій: п6rляд 
- ро mome mШjeпju; на 
щастя - па srecu, srecom; 
п6ізд на Москву. - vlak 
za Moskvu; бачити на вла
сні 6чl - vidjeti vlastitim 
ocima 

набаrато - mпogo, jako, vrlo 
набалІікІатися, -аюся, -аєmся 

- пaprieati se, пabrbljati 
se do mile volje 

нІібережнІа, -ої, ж. - obala, 
kej 

набивІати, -аю, -аєm - пabi
jati, zabijati, trpati; наби
вати цЬW - пabijati cijeпu 
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набирІати, -аю, -Іієm - sabi
rati, skupljati, slagati, gra
biti, primati 

наІбИтв, -б'Ю, -б'Єm - паЬіtі, 
zabiti, pretrpati, пatrpati; 
набІіти киmеню - пapuni
ti dZepove, obogatiti se; на
бJітв руку - izvjefbati se, 
postati vje�t 

набfrІатися, -аюся, -аєmся 
пatrcati se 

набІій, -6ю - паЬоj 
набік - ustranu, ukrivo 
набІір, -6ру, м. - primaпje, 

slagaпje; komplet 
наближІати, -аю, -аєm Іі. на

блИжІувати, -ую, -уєm -

priblizavati, zblizavati 
наближІатися, -аюся, -Іієmся 

- bliziti se, priblizavati se; 
наближатися до кЬщЯ -

bliZiti se kraju, poпestajati 
наблИжеІПІЯ, с. - priblizava

пje 
наблйІзити, -жу, -зmп - pri

bliZiti, zbliZiti 



наблИІзитися 

наблИІзитися, -жуся, -зиmся 
- pribliZiti se 

набІрати, -еру, -epem - po
brati, sabratl, nakupiti, sku
piti, zagrabiti, sloZiti, primi
ti; набрати сІtАн - stupiti 
na snagu; skupiti snagu; на
брати ф6рми - poprimiti 
oblik 

набреІхатися, -шУся, -memcя 
- nalagati se, nagovoriti 
mnogo lazi 

набрндІати, -аю, -&єm - do
sadivati, dodijavati, gnjavi
ti, zanovijetati 

набрндливий - dosadan, na
srtljiv 

набрнднІути, -у, -em - dosa
diti, dodijati, dozlogrditi, iz
gnjaviti 

набрякІати, -аю, -аєm - otje
cati, napuhivati se 

набр.Яклий - nabrekao, ote
cen 

набрЯвнІути, -у, -em - na
breknuti, oteci, nabubriti 

набубнJівіІти, -ю, -єm - oteei, 
nabubriti, prozeti 

набувІати, -аю, -аієm - stje
cati, dobivati, privrijediti; 
набувати вапі - dobivati 
na teZini 

наОуІти, -ду, -деm - steci, 
dobiti, privrijediti; набУти 
освfту - steci obrazovanje; 
набУтн розмаху - uzeti 
maha; набУти славу - ste
ci slavu 

набухІати, -аіє - otjecati, ras
ti, navirati, bujati 

набУхиІvти, -е - nabreknuti, 
oteci, navreti, nabujati 

навалІИти, -Ю, -вm - navali
ti, natrpati, pretrpati, nago
milati, natovariti 

навІілІювати, -юю, ·ЮЄІП -

navaljivati, natrpavati, na
gomilavati, pretrpavati 

наввтаіження, с. - tovarenje, 
teret, opterecenje 

навантаіжІити, -у, ·ИПІ - na
tovariti, ukrcati 

навmпаіжІувати, -ю, -уєm -

natovarivati, tovariti, ukr
cavati 

наввИпередки - utrkujuci se 
навднвовИжу - zacudo; neo-

bicno 
навздоrfн - za kim 
навезІти, "у, �m - navesti 
навернtуrи, -у� � - svrati-

ti, okrenuti, obratiti 
навернІУтиСJJІ, -уся, �mся -

naviti se, namotati se, na
vratiti; навернУтнся на очі 
- doci pred осі, pojaviti se 

навертІатися, -аіюся, -аєmся 
- - navijati se, namotavati 
se, navracati 

наверх - gore 
вавеснf - u proljeee 
навеІстИ, -дУ;, -деm - navesti, 

dovesti, usmjeriti; навестИ 
пор.Ядок - uvesti red, sre
diti 

навзнак - nauznak 
навИворіт - naopako 
навик, -у, м. - navika 
нависІати, -аю, -аієш - nad-

nositi se, visjeti 
навнснІути, -у, -em - nadni

jeti se; нависла небезпека 
- prijeti opasnost 

навівІати, .аю, -аієm - navi
jati; nanositi (snijeg) ; suge
rirati 

навfдІатнся, -аюся, -аєmся� -

svratiti, navratiti 
навідІуватвся, -уюся, -уєmся 

- svracati, navraeati 
навіжений - ІщІ, §a§av 
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навік - zauvijek; навfк-:вікfв 
- na vijeke vjekova 

вавІсвйй - mahnit, lud, bi
jesan 

навlсніІти, -ю, -єm - gubiti 
razum, mahnitati, ludovati, 
bjesnjeti 

иІівіть - dapace, cak 
навіщо - cemu, zaiito 
навіювання, с. - nanos (sni-

jega) ; sugestija 
· 

навкоАІІІІІній - okolni, obliz
nji; навкоАІІІІІній світ -
okolina, okolni svijet, svijet 
koji okruzuje 

вавкрУІ' і навкруrй - okolo, 
naokolo 

навманнЯ - nasumce, па sre
cu 

навмІіснвй - smШjen, hoti
mican, narocit 

иавмИ:сио і навмІісие - ho
timicno, hotice, smiiiljeno, 
narocito 

нав6Ідити, -джу, -диш - na
voditi, usmjeravati, iznositi; 
наводити на р6зум - pri
voditi pameti, urazumljivati 

иІіволочка і нІіволока, ж. -
navlaka 

навпакй - obratno, naprotiv, 
dapaee 

навперейми - presijecajuci 
put; upadajuci u rijee 

вІівпІл napola, popola 
навпомацки - pipajuci, na

slijepo 
навпростець preeacem, 

pravo, otvoreno, bez okoli
sanja, naprecac 

наврJід - teiiko da 
н8вскІс і навскосй - ukoso 
иІівстіж - iiirom 
иавчаільиий - nastavni, iikol-

ski; вавч8льний рfк 
skolska godina 
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наrАJІДІатв 

иавчІіиня, с. - obuka, nasta
va, iikolovanje, izobrazba; 
товарищ по иавчаіиию -
iikl>lski drug 

навчІати, -аю, ..аєm - uciti, 
poucavati, izobrafavati 

навчІатися, -Вюся, -Вєшся -
uciti, iikolovati se 

иавчІйти, -у, -ІЬп - nauciti 
навчІйтися, ,.Уся, -ІЬпся -

nauciti (se) , izuciti se 
нав'.яІзаіти, -жу, -жеm - na

plesti, naturiti, nametnuti; 
nakalemiti 

иав'Язливий - nametljiv 
иав'ЯзІувати, -ую, -уєш - na

vezivati, plesti, nametati; na
kalemljivati 

иаrадІати, -аю, -аєш - pod
sjetiti, napomenuti; sjetiti 
se 

наrаідуваиия, с. - napomena 
иаnідІувати, -ую, -уєш - pod

sjecati, napominjati, sjecati 
se 

наrВльиий - hitan, neodlo
zan, neodgodiv; nagao; на
rаільна спрІіва - neodgodiv 
posao; иаrаільиа п�а -
prijeka potreba 

наrаиІЯти, -.Я.О, -.Яєш - nago
niti, tjerati 

наrииІати, -аю, -8єш - nagi
njati, sagibati 

иаППІІатися, -Вюся, -аєmся -
naginjati se, sagibati se 

иаrлий - nagao, iznenadan, 
neocekivan; померти mir
ЛOIO смертю - umrijeti 
naglom smreu; иаіrла по
треба - prijeka potreba 

ваrло naglo, iznenada 
иаіrляд, -у, м. nadzor 
иаrлядІати, -аю, -аєш - nad-

zirati, nadgledati, motriti, 
paziti 



наrл.Ядач 

ваrлЯдач, -а, м. - nadgled
nik, nadzornik, nastojnik 

ваrлЯнtути, -у, -em і наrлЯ
д\іти, -дж.у, -диm - pripa
ziti, promotriti 

ваІnпіти, -жену, -женеш -
nagnati, natjerati 

ваrнІУrи, -у, -em - nagnuti, 
sagnuti, pognuti 

ваrнІУrися, -уся, -еmся -
nagnuti se, sagnuti se 

ваrОда, ж. - slucaj , prigoda, 
prilika; трІіпилася наrОда 
ukazala se prilika; при 
першій наrОдІ - prvom pri
likom 

ваrодІувати, ·Ую, -"Уєш - na
hraniti, nasititi, zasititi 

вІіrолос, -у, м. - naglasak, 
akcent; робІіти юіrолос на 
чому - nagla§avati, isticati 
§to 

ваrоло\сВти, -шУ, -сшп - na
glasiti 

наrолоmІувати, -ую, -уєm -
nagla§avati 

наrорода, ж. - nagrada; pla
ca; наrор6да за заслуrами 
- nagradivanje ро ucinku 

наrор6дж.Іувати, -ую, -уєm -
nagradivati, odlikovati 

ваrороІдІіти, -дж.у� -диm 
nagraditi, odlikovati 

наrОру - gore, uzbrdo 
наrостр\Ііти, -Ю, -иm - nao

§triti, nabrusati, izbrusiti, 
na§iljiti 

вагОстрJювати, -юю, -юєm -
o§triti, brusiti, §iljiti 

ваrрів\ати, -аю, -Іієm - za
grijavati, grijati 

ваrрfІти, -ю, -em - zagrijati, 
ugrijati; наrрfв чУба (чуп
рШІу) - izmucio je (koga); 
izmucio se 

наrромІідж.ення, с. - gomi
lanje, akumulacija, nagomi
lavanje 

наrромаідж.Іувати, -ую, -уєm 
- gomilati, nagomilavati, 
natrpavati, pretrpavati 

наrромІідж.Іуватися, -уюся, 
уєmся - nagomilavati se, 
gomilati se 

ваrромаІдити, -дж.у, -диm -
nagomilati, natrpati, pretr
pati, nakupiti 

наrромаІдитися, -дж.уся, -диm

ся - nagomilati se, nakupi
ti se, natrpati se 

ваrрЯвІути, -у, -еш - nagr-
nuti 

вад (+А., І.) - nad, iznad; 
над аечІр - predveee(r) ; 
над пfвиІч - oko ponoCi; 
над мfру - preko mjere; 
над усе - iznad svega 

надаІвати, -Ю, -Єm - davati, 
prepu§tati, dodjeljivati, po
davati; нада.вати значення 
- pridavati va!nost; нада
вати rлІісностІ - iznositi 
u javnost 

надаілІ - ubuduee, nadalje 
над\атІ, -ам, -асИ - dati, pre

pustiti, dodijeliti, podati 
надбання, с. - stjecanje, te-

kovina, imetak 
надбудова, ж. - nadgradnja 
надвОрІ vani, napolju 
надзвичайний - neobican, 

izvanredan, iskljucivo 
надзвуковйй - nadzvucni, 

brZi od zvuka 
надив\Итися, -лЮся, -ишся -

nagledati se 
надвх:Іати, -аю, -Іієm і надИ

х\увати, -ую, -уєm - nadah
njivati, odu§evljavati 

надихнІУти, -у, -em - nadah
nuti, odu§eviti 

171 



надів І ати 

иадівІати, -аю, -Іієш - obla
citi, navlaciti 

иадfйиий - pouzdan, siguran, 
cvrst 

иадійІтй, -ду, -д� - pribli
ziti se, prici, doci, nadoci 

иадІАІ.tіти, -.ЯЮ, -Яєш - dodje
ljivati, obdarivati 

иадІАІйти, -Ю, -вш - dodije
liti, obdariti 

иадІрвІати, -у, -em - povrije
diti, izderati, prenapeti 

иадІІслати, -шлЮ, -шлеш -
poslati 

иадfІти, -ну, -иеш - obuci, 
navuci 

надія, ж. - nada, izgled; ма
ти иадfю - nadati se; по
давІі'І'И надfю - davati na
du, obecavati; плекати ва
дію - gajiti nadu 

надіІяrися, -юся, -єmся - na
dati se, uzdati se 

иадлШпІок, -ку, м. - vi§ak, 
suvi§ak 

надлюдИиа, ж. - natoovjek 
иадлr.Одський - natcovjecan 
юідмір, -у, м. - suvi§ak 
иадмfрний - prekomjeran, 

pretjeran, neumjeran 
надовrо - zadugo, na dulje 

vrijeme 
иадокучІати, -Іію, -Іієm - do

sadivati, dodijavati, zanovi
jetati, gnjaviti 

надокУ..Іити, -у, -иm - dosa
diti, dodijati, dozlogrditi, iz
gnjaviti 

нІідпнс, -у, м. - natpis, na
slov 

надпиІсати, -шУ, -mem - nat
pisati, staviti natpis 

надпйсІувати, -vю, -уєm -
natpisivati, stavljati natpis 

вадпрнр6двий - natprirodan 
нІідрІа, -, ми. njedra 
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иадривІати, -аю, -Іієш - de
rati, povrec1ivati, prenapi
njati 

надрfз, -у, м. - zarez, zasjek 
иадрукІуваіти, -ую, ·Уєш -

na§tampati, od§tampati, na
tipkati 

иадсилІати, -аю, -Іієm - slati 
надто - previ§e, suvi§e, od

vi§e, preko mjere; надто 
п6вний - prepun; иІідто 
nоспІпntти - preuraniti; 
надто чутлйвий - preosjet
ljiv 

вадтрfсиІути, -у, -em - na
puknuti 

иадувІати, -аю, -Іієm і иади
мІати, -аю, -Іієш - nadima
ti, napuhivati 

иадуживІати, -аю, -аєш - zlo
upotrebljavati, pretjerivati 

иадУмІати, -аю, -аєm - smis
liti, zamisliti, naumiti 

иадІУти, -мУ, -меш - naduti, 
napuhati; prevariti 

иадІУтися, -мус.я, -мешс.я -

naduti se, napuhati se; na
ljutiti se 

над:ходженн.я, с. - dolazak, 
stizanje, ulazak 

над:хоІдити, -джу, -диm 
priblizavati se, dolaziti, sti
zati 

иаживІати, -аю, -Іієm - pri
vredivati, zaradivati 

нажИІти, -ву, -веш - privri-
jediti, zaraditi 

назавжди - zauvijek 
назавтра - sutradan 
назад - natrag, natra§ke, na

zad 
назва, ж. - naziv, ime; мати 

нІізву - zvati se, nazivati 
se; дати вІізву - nazvati, 
dati ime (naziv) 



назJв&ти 

вазJв&ти, -ову, -ов6ш - naz. 
vati, prozvati, zakazati 

називJати, ..аю, -аєm - nazi. 
vati, prozivati, zakazivati; 
називати рАі своїми Імен&
ми - reei bobu ЬоЬ, а po
pu рор 

вазивJатися, -&юся, -&єmся -
zvati se, nazivati se 

И83А6 - usprkos 
наз6внІ - van 
назустріч - ususret; :вІійти 

вазУстрІч - izici u susret 
наівний - naivan, prostodu

san, priprost 
наівнJІсть, -остІ, ж. - naiv

nost, prostodusnost 
наідJатися, -&юся, -&єmся -

zasicivati se 
наїжачений - nakostrijesen, 

najefen 
наіжачJитися, -усв, -иmся -

nakostrijesiti se, najeziti se 
наіжJитися, -уся, -иmся 

najeziti se 
наіJстися, -мся, -шся - na: 

jesti se, nasititi se 
найбільш і найбільше - naj

vise 
найбільший - najveci; най

більша mвйдкІсть - maksi
malna brzina; найбtuше 
щастя - vrhunac srece 

вайвШцнй - najvisi; найвй
ща кара - najveca kazna; 
вайвJЬцнй ступІвь 
(gram.) superlativ 

вайrірше - najgore 
найкраще - najljepse, naj

bolje 
найкраіщий - najljepsi, naj

bolji 
наймавJець, -ця, м. - plaCe

nik 

н8ймаввй - najamni, najm
ljen; в8ймава праця - na
jamni rad 

наймJати, ..аю, -&єm - iznajm
ljivati, unajmljivati 

наймач, -а, м. - unajmljivac 
вайменуваіння, с. - naziv, 

imenovanje 
найм� - najmanji; по 

лЬdі найм�оrо 6пору -
linijom najmanjeg otpora; 
ві найм�еrо сУмнівУ -
ni t�a �umnje . вайJmіти, -му, -меш - unaJ
miti, iznajmiti 

наказ, -у, м. - naredba, za
povijed, narel1enje; з нака
зу - ро zapovijedi 

накаJзати, -жу, -жеш - na
rediti, zapovjediti, naloziti ; 
(zast.) kazniti 

вак&зJувати, -ую, -уєm - na
reffivati, zapovijedati, nala
gati; (zast.) kaZпjavati 

наквдJати, ..аю, -&єm - naba
civati, namicati 

накидJатисв, -&юся, -&ешся -
nasrtati, bacati se, jagmiti 
se 

вакйдка, ж. - ogrtac 
НВКІінJути, -у, -em - nabaciti, 

namaknuti 
наюІнJутися, -уся, -ешся -

nasmuti, navaliti, baciti se 
накладJати, ..аю, -&єm - stav

ljati ; накладати стJЇrнеІПІЯ 
- kafnjavati, podvrgavati 
kazni 

накл8Jсти, -ду, -дав - stavi
ti, namaknuti; накласти rо
лов6ю - platiti glavom; 
накласти ва себе рУки -
dici ruku па sebe 

наклеп, -у, м. - kleveta; 
зв6двти наклеп - klevetati 

наклtSпввк, -а, м. - klevetnik 
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иакл� - klevetni<!ki 
ваколІОти, -Ю, -em - пabosti 
вакривІІіти, -ІіІо, -Іієm - po-

krivati 
вакрйІти, -ю, -em - pokriti; 

вакрІh'в м6крвм рядн6м 
- napasti prijekorima; za
prepastiti 

вакрнmjйтв, ·f, ·НІD - nadro
biti 

вакупjйтв, ·АЮ, -иm - naku· 
povati, pokupovati 

валІіrоджjуватв, -ую, -уєm -
urectivati, srectivati, pripre
mati 

вал�іrоІдитв, ·джv, ·диm -
urediti, srediti, pripremiti 

валамІІітв, -ІіІо, -Іієm - nalo
miti; валамІітв др6в - na
praviti mnogo gluposti; ва
ламІіти рfку - izvjezbati 
se; валамІітв хребтІі - па· 
mu<!iti se 

валІім!Уватв, -ую, -уєm - lo
miti 

нал•Іатв, -у, ·ИІП - pripa
dati; .як вал� - kako 
treba, kako je red 

вал�жввй - potreban, ade
kvatan, odgovarajuci, пad
lezan; вал� всЯкому 
- sva<!iji, dostupan svako
me; в вал� мfрІ - od· 
govarajueom mjerom, па 
odgovarajuCi па<!іn; з ва· 
А�ОЮ увІіrою - S duf· 
nom (potrebnom) pa!njom; 
вІддІітв вал9сиу чkть -
odati dufno priznanje; на· 
л� ЧІівом - propisno, 
kako trela 

валеІтfтв, ·чf, -пЬп - nalet
jeti 

118АИВІІітв, -ІіІо, -Іієш - nalije
vati, to<!iti 

валйвка, ж. - vocni liker 
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намІчІІітв 

ваІлйтв, ·AAJO, -ллЄш - naliti, 
nato<!iti 

ваІлйтися, ·ЛАЄться - na
breknuti 

валІfт, -ь6ту, м. - nalet 
налічІІh'в, -у, ·нm - izbro

jati, izrafunati 
яалfчІуватв, -ую, -уєm - bro

jiti, rafunati 
яалЯкаяяй prestra!en, 

upla§en 
ваАJІКІІітв, -ІіІо, -Іієm - pre

stra§iti, upla§iti, popla§iti 
налякІІітися, -ІіІося, -Іієшся -

prestra§iti se, upla§iti se, 
popla§iti se 

намаrІіяня, с. - poku§aj , пa
stojanje, proba 

намаrІІітвся, -Ііюся, -Іієmся -
poku§avati, пastojati, teZiti 

намІіІзати, -жу, -жеm - na· 
mazati, premazati, pomaza· 
ti; п'Яти сІіА.ом яамІізатв -
dati petama vjetra 

намІізІувати, -ую, -уєm - ma
zati, premazivati 

яамалІювІітв, -Юю, -Юєш -
nacrtati, narisati 

яамІіцІати, -аю, -аєm - парі· 
pati 

намІіцІуватв, -ую, -уєm - рі· 
pati, opipavati, trafiti 

яамеr, -у, м. - §ator; nanos, 
namet 

вамйсто, с. - ogrlica 
яІімІр, -у, м. - namjera, na

kana; мІітв яІімІр - namje
ravati, kaniti; з д6бримв 
яІімІрами - u dobroj па· 
mje� • . 

намІрІятвся, ·JІІОСЯ, -яєmся -
namjeravati, kaniti 

ваміІтвтв, -чу, -тнш - odre
diti, ozna<!iti 

намічІІітв, -ІіІо, -Іієш - odre
ctivati, ozna<!ivati 



намова 

намова, ж. - пagovor, su
gestija; dogovor 

намокнІутн, -у, -еш - pokis
пuti, smociti se 

вамотІати, -аю, -аєш - пa
motati, пaviti 

вамотІувати, -ую, -уєm - mo
tati, пamatati, navijati 

намочІИти, -у, -нш - pokva
siti, smociti, пamociti 

нанесІтИ, -у, ..em - пanijeti 
наmфати, -жу, -жеш - па

піzаtі, пadjeпuti 
нанИзІуватв, -ую, -уєш - ni

zati, пadijevati 
наноІснти, -шу, -свm - папо

sіtі 
наодИнцІ - пasamo 
наостанку і наостШщі - па 

kraju, пароkоп, пajzad 
наочний - ocigledan, ocevi

dan, zoran, pregledaп; наоч
не прнлІіддя - ucilo, zorno 
pomagalo; наочний свідок 
- ocevidac 

напад, -у, м. - пapadaj, па
раd, prepad, пajezda, jurB; 
істерйчний напад - histe
ricaп пapadaj 

иападІатв, -аю, -аєш - пapa
dati, пasrtati, juri�ati ; spo
padati 

наmікоІстити, -щу, -ствm 

пapakostiti 
нашім'ять - пapamet 
наmісннк, -а, м. - napasnik 
напаІсти, -ду, -деш - пapasti, 

пasrnuti, пahrupiti, spopasti 
напевно і напевне - sigurno, 

zacijelo 
наперед - пaprijed, unapri-

jed 
напередодві - uoci 
наперекір - unatoc, usprkos 
наперстІок, -ка, м. - пapr-

stak 

вапрІівІвти 

напйлІок, -ка, м. - turpija 
Н8ПІDІІатв, -аю, -8.єш - napi

пjati ; пatezati; oblaciti, пa
vlaciti 

н8.пнс, -у, м. - пatpis, пaslov 
напнІсатв, ·m\r, -mem - na

pisati; nacrtati, пaslikati 
наІпИтися, -п'Юс.я, -п'Єшся -

паріtі se 
напихІати, -аю, -8.єш - пabi-

jati; пagomilavati 
напівrолосно - poluglasпo 
напівдорс)зі - па pola puta 
вапІfй, -Ою, м. - ріее, пapi-

tak; спіртні напОі - alko
holпa ріса 

наплаІкатися, -чуся, -чешся -
пaplakati se 

наплИв, -у, м. - пavala, пavi
ranje, dolazak 

напнІУтв, -у, ..em - пареtі, 
пategnuti; obuci, пavuci 

наповнІнти, -ю, -иш - пapu
niti, ispuniti 

наповнІювати, -юю, -юєш і 
наповнІЯти, -Яю, -Яєш - pu
niti, ispunjavati, пapunjati 

напоrотОві - u pripravnosti 
напоІіти, -Ю, ·ЇJП - пapojiti, 

паріtі, opiti 
напоказ - za pokazivanje 
наполеrливнй - uporan 
наполовйну - пароlа 
наполяnівня, с. - inzistira-

пje 
напоЛЯІ'Іатв, -аю, -аєш - пa

valjivati, inzistirati, urgirati 
напо\rмІнти, -лю, -вm - ura

zumiti, opametiti 
напоумлІЯти, -Яю, -Яєш - ura

zumljivati 
вапрІівІитв, -лю, -вm - upu

titi, usmjeriti; пao§triti; пa
hШkati; ugoditi (instru
ment); вапрІіввти ва пр4-
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ваправл/Яти 

ведну � - izvesti па 
pravi put 

направл/Яти, -Яю, -Jієш - upu
civati, usmjeravati; o§triti; 
hu§kati; ugac!ati (instru
meпt) 

напризволЯще - bez пadzo
ra, bez pomoci; покИнутн 
напризвоміще - prepusti
ti sudbini 

наприкЬщі - па kraju, na-
pokon, пajzad 

напрИклад - па primjer 
напрокат па posudbu 
вапророк/увати, фо, -JЄІІІ -

predskazati, prorokovati, 
predvidjeti 

напр6тн - protiv, prema, 
nasuprot 

наnр6чуд - cudno, neobicno 
lllUIPira, ж. - пароn, nape

tost; вис6ка напруrа - vi
soki пароп 

напружений - пареt, пateg
nut; наnружена атмосфіра 
- napeta atmosfera; на
nружеиі ман6ри - usiljeno 
pona§anje 

напруження, с. - napetost, 
napon, napor 

напруж/ити, -у, ·ИІП - nape
ti, napregnuti 

иапруж/итнся, -уся, -ИІПСJІ -
napeti se, napregnuti se 

вапруж/увати, -ую, -уєm -
napinjati, пaprezati 

вапруж/уватвся, -уюся, -уєm
ся - пapinjati se, napreza
ti se, sili ti se 

в8пр.ям/ок, -ку, м. і в8пр.ям, 
-у, м. - pravac, smjer 

напувjати, .аю, ..аєш - pojiti, 
пapajati, napijati 

вапуск/атвся, -8юся, -8.єшся 
- bacati se, okomljavati se 
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в8рІзво 

напух/ати, ..ає - otjecati, na
dimati se 

напУх/нути, -не - oteci, na
duti se 

напх/ати, -Іію, -8.єш - natrpa
ti, natuci, nagurati, napuniti 

на/п'ястй, -пву, ·ПНЕ - па
реtі, nategnuti; obuci, пa
vuci 

нарада, ж. - vijeCaпje, sa-
vjetovanje, konferencija; 

· родИнна (сІмейна) нарада 
- obiteljsko vijeee 

нарах6в/уватв, -ую, -уєm -
brojiti, racunati, izracuna
vati 

нарах/увІіти, ·1/Ю, ·Уєш - iz
brojati, izracunati 

иарв/аТИ', -у, -Q - nabrati, 
pobrati 

нарв/аТИ', -е - zagnojiti se 
наречеu/а, -оі, ж. - zarueni

ca, vjerenica 
наречен/вй, -oro, м. - zaru6-

nik, vjerenik, prosac 
нарешті - napokoп, konacпo, 

najzad 
нарІD, -у, м. - cir 
нарив/ати', .аю, -Вєm - isko

pavati, rovati, kopati 
нарнв/ати2, -ає - gnojiti se 
нарис, -у, м. - пacrt, skica, 

pregled, esej 
нарис6в/ець, -ця, м. - ese

jist(a) 
нарйjти, -ю, -єm - narovati, 

izrovati, iskopati 
в8рfвнІ - jednako, па rav

пoj поzі; стІівити в8рfвнІ 
- stavljati u isti red, iz. 
jednacivati 

варі/затв, -жу, -жеш - nare
zati, izrezati 

в8рІзно - odvojeпo, роsеЬпо 



наріІфіти 

иарІкІ4тв, -Вю, -аієш - gun
dati, tu.Ziti se; нарІюітв на 
себе - kriviti samog sebe, 
sam si kriv 

наріччя, с. - narj�je, dija-
lekt 

нарк6з, -у, м. - narkoza 
наркоме, -а, м. - narkoman 
наркОтик, -а, м. - narkotik 
наробІйти, -мО, -иm - napra-

viti, naciniti, izraditi; наро
бйти б6ІПІС.ету - uciniti ne
red; наробйти борrfв -

uci u dugove, prezadиZiti 
se; наробйти крйку - po
dici viku (galamu) 

наробІйтися, -мОся, -иmся -
naraditi se 

нарОблІюватв, -юю, -юєm -
izradivati, praviti 

иар6д, -у, м. - narod, puk, 
pueanstvo 

нар6дження, с. - rodenje; 
да.ь иар6джеиия - roden
dan 

нар6джуванІість, -ості, ж. -
natalitet 

нар6джІуватв, -ую, -уєm -

radati 
нароІдйти, -джу, -диm - ro

diti 
нароІдйтися, -джуся, -диmся 

- roditi se, doci па svijet; 
народйтися під щаслШюю 
зорею - roditi se pod sret
nom zvijezdom 

нар6диий - narodan 
иар6дн1J.сть, -ості, ж. na-

rodnost 
нар6дно-визв6ЛЬІІІІЙ - na

rodnooslobodilacki; нар6д
но-визв6льна боротьбаі -
narodnooslobodilacka bor
ba; нар6дно-визв6льиий � 
- narodnooslobodilacki po
kret 

12 Menac - Koval: Rjetnik 

наСІШІатв 

народонаселення, с. - sta
novni§tvo 

нalJYra, ж. - poruga, sprd
nja, ruganje 

нарJІІДЖІ4тв, -Вю, -аієш - kiti
ti, rediti, dotjerivati 

наряджІ4тися, -Вюся, -4єшся 
- kititi se, rediti se, dotje
rivati se 

нар.яІдйти, -джУ, -диm - oki
titi, urediti, dotjerati, ukra
siti 

нар.яІдйтвся, -джр, -диmся 

- nakititi se, urediti se, do
tjerati se 

нар.tідиий - dotjeran, ukra
§en, elegantan 

нас4джІуватв, -ую, -уєm -
saditi, usadivati, nasadivati, 
§iriti, naticati 

насаІдйти, -джу� -диm - po
saditi, usaditi, nasaditi, na
taknuti 

нас4мперед - najprije, prije 
svega, u prvom redu 

населений - napueen, nase
ljen 

населення, с. - stanovni§tvo, 
pucanstvo 

населІйти, -Ю, -иm - naseliti, 
napuciti 

населІЯти, -.Я.О, -.Яєm - nase
ljavati 

насВ:льство, с. і насйлл.я, с. 
- nasilje 

насйлу - jedva 
насИльник, -а, м. - nasilnik, 

napasnik, siled.Zija 
насИльницьквй - nasilan, na

silnicki 
н4сип, -у, м. - nasip 
насипІ4тв, -Вю, -4єm - nasi

pati, nagrtati 
насИпІатв, -лю, -леm - nasu

ti, nagrnuti 
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наснІтити 

наснІтити, -чу, -тиш - пasiti
ti, zasititi 

наснІтитися, -чvся, -тишся -

пasititi se, пajesti se 
насНчений - zasiceп, рип 
насНчІувати, -ую, -уєш - siti

ti, zasiCivati 
насідІати, -аю, -аєш - пava

ljivati, пavirati; pritiskati 
насіння, с. - sjemeпje, sje

me; залиmНти на насіння 
- ostaviti za sjeme 

насІfсти, -Яду, -Ядеш - пava
liti, пagmuti; pritisпuti 

наскільки - koliko, do koje 
mjere 

наскрізь - skroz, пaskroz 
наслІдІок, -ку, м. - rezultat, 

posljedica, ishod 
наслідІувати, -ую, -уєш - пa

slijediti, пasljeaivati; opo
пasati, пasljedovati, imiti
rati 

наслідувач, -а, м. - podraza
vatelj , оропаsас, imitator 

насмілІнтися, -юси, -иmся -

usuditi se, odvaziti se 
насмfлІюватися, -юся, -юєшся 

- usuaivati se, odvaZivati 
se 

насміІтНти, ·чУ, ·ТИПІ - zapr
ljati, umrljati 

насміхІатися, -аюся, -аєшся -

ismjehivati se, rugati se, 
podrugivati se, sprdati se 

насміч\увати, -ую, -уєш 
prljati, mrljati 

насмішІНти, -у, -Нш - пasmi
jati, пavesti па smijeh 

насмішка, ж. - rugaпje, pod
smijeh 

насмішкуватий - podrugljiv 
насміІЯтися, -Юся, -Єшся 

izrugati se, пarugati se, is
mijati 
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настНрливнй 

наснаrа, ж. - odusevljeпje, 
zaпos, sпaga 

наснІіжІувати, -ую, -уєш -

odusevljavati; puпiti, ispu
пjavati 

наснІіжІнтн, -у, -иш - odu
seviti; napuniti, ispuпiti 

насолІНти, -Ю, -иш - posoliti, 
osoliti 

насолода, ж. - uzitak, uziva
пje, slast, пaslada; мати 
насолоду - пasladiti se 

нас6лІювати, -юю, -юєш -

soliti 
нас6с, -а, м. pumpa 
наспfвІувати, -ую, -уєш -

pjevusiti 
насподі - dolje, па dпu 
наспрІівді - u stvari, zaista, 

zapravo 
настІавати, -аЄ, - пastajati, 

пastupati 
настІівІнтн', -лю, -иш - sta

viti, postaviti, metпuti, pod
metпuti, dodati ;  наставити 
носа - ostaviti па cjedilu, 
пasamariti; наставити вfха 
- пaculiti usi 

настав\ІІТИ', -лю, -иш - pou
citi, uputiti 

наставлІЯти', -Яю, -аєш 
stavljati, postavljati, meta
ti, dodavati 

наставлІЯти', -аю, -аєш - po-
ucavati, upuCivati, uCiti 

наставник, -а, м. - пastavпik 
настання, с. postaпak 
настаІти, -не - пastati, пastu-

piti 
настелІнти, -Ю, ·ИПІ - prostr

ti, razastrti, prekriti 
настелІЯти, -Яю, -Яєш - pro

stirati, razastirati, prekri· 
vati 

настНрливий пametljiv, 
uporaп 



ш1стільки 

настільки - toliko, do te 
mjere, utoliko 

настовбУРчІитися, -уюся, 
-уєmся - nakostrijesiti se; 
namrgoditi se 

настор6жі - па oprezu 
настО\ювати, -юю, -юєm 

nastojati, inzistirati, uріrа-
неактуІільиий - neaktualan 

bro 
неабнякий - neobican, ne

ti, navaljivati 
нш:то\Яти, -ю, -im - uznasto

jati, inzistirati, uprijeti , na
valiti 

настр\ій, -ою, м. - raspoloze
nje, volja; бУти в д6брому 
(поrа1иому) настрої - biti 
dobre (zle) volje 

наступ, -у, м. - dolazak, pri
blizavanje, napad, ofenziva 

наступа1льний - ofenzivan, 
napadacki 

наступІати, -аю, ..аєш - na
stupati, gaziti, navaljivati ; 
nastajati ; наступа1ти на 
п'Яти - biti za petama 

наступІнти, -АЮ, -иш - nastu
piti , navaliti; nastati, pri
bliziti se, doci 

наступний - slijedeci, nared
ni, iduCi ; настfпним ра1зом 
- slijedeci put; иастУпнt 
поколfиня - buduce poko
ljenje 

насту,пник, -а, м. - nastav
ljac, nasljednik 

насув\ати, ..аю, -аєm - nami
cati, primicati, priblizavati 

насувІатися, -а.юси, -аєшся -
priblizavati se, nailaziti 

насУиІvти, -у, -em - namak
nuti, primaknuti, pribliziti 

насун\утися, -уся, -ешся -
nadviti se, naici, pribliziti 
se 
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иат.Rrнен\ість 

насУпІитися, -люся, -нmСЯJ -
naoblaciti se, namrgoditi se 

нас�ений - oblacan, nao
blacan, natmuren, namrgo
den 

натиск, -у, м. - pritisak, sti
sak 

натИ:скІувати, -ую, -уєm і на
тиск\ати, ..аю, ..аєш - pri
tiskati, stiskati 

натИ:сн\ути, -у, -em - pritis
nuti, stisnuti 

натовп, -у, м. - gomila, mno
stvo, rulja 

натОмІсть - mjesto toga, u 
zamjenu 

натраn\ити, -АЮ, -нm - nalet
jeti, naiCi, natrapati 

натрапл\Яти, -.Яю, -яєm - na
lijetati, nailaziti 

натреи\увіти, -ую -уєш - iz
vjezbati, istremrati 

натрен\уватися, -�я, -уєшся 
:---- izvjezbati se, istrenirati 
se 

натfра, ж. - narav, priroda, 
cud, karakter 

натуралізм, -у, м. - natura
Iizam 

натурільний - prirodan, na
ravan 

натхнеІПІИЙ - nadahnut, odu
sevljen, produhovljen, pole
tan; натхненне обличчя -
produhovljeno Іісе; натх
ненна промова - zanosan 
govor 

натхнення, с. 

zanos 
nadahnuce, 

натхнІУти, -у, -em - nadah
nuti 

натщесерце - nataste 
натяr\ати, -аю, -аєm - nate

zati, navlaciti 
натЯrнев\ість, -ості, ж. - na

tegnutost 
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натяrJиУти 

ватяrJвУrи і ватяrІтй ·вУ, ·веш 
- nategnuti, navuCi 

натяк, ·У - aluzija 
натякІати, .аю, -8єш - nago

vje§civati, aludirati 
натяквJУ,1'11. -у, .еш - nago

vijestiti, aludirati 
науnід - nasumce 
наУка, ж. - urenje, znanost, 

nauka 
науковий - znanstven, nau

Can. 
науко:во-дОс:АІдний - znanst· 

veno-istra.Zivacki 
иафарбІуваітв, -ую, ·ієш -

obojiti, namazati, пa§min
kati 

нафта, ж. - nafta 
нафтОвий - naftni 
нафтопровІfд, .Оду, м. - naf-

tovod 
вахаіба, м. і ж. - bezobraz

nik, drznik; bezobraznica, 
drznica 

нахабний - drzak, bezobra
zan, bezocan 

нахабство, с. - drskost, be
zobrazluk, bezocnost 

ваіхил, -у, м. - nagib; sklo
nost 

иахилІИти, -Ю, ·ИІП - sagnuti, 
пagnuti, nakloniti 

иахилІИтися, -Юся, -ишся -

sagnuti se, nagnuti se, na
kloniti se 

иахилІЯтн, -Яю, -Яєm - sagi
bati, naginjati, naklanjati 

иахилІЯтнся, -Яюся, -Яєmся -
sagibati se, naginjati se, na
klanjati se 

нахлИнІути, -у, -em - nagr
nuti, navaliti, zapljusnuti 

118Х1118риІтися, -ться - nao
blaciti se 

вацІІдИти, ·джУ,, ·АИІП - na
cijediti, natociti, naliti 
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націзм, -у, м. - nacizam 
націлІвтися, ·ІОСЯ, -ишся -

nani§aniti 
ваціовВАІз8цlя, ж. - nacio

nalizacija 
ваціонаАізІув&ти, фо, -уєm -

пacionalizirati 
націовалfст, -а, м. - naciona

list(a) 
вацІонІільиий - nacionalan 
ваціон8льиІість, -ості, ж. -

nacionalnost 
націст, -а, м. - пacist(a) 
нацlстСЬІСВЙ - nacisticki 
нІіqія, ж. - nacija 
нач8льник, -а, м. - §ef, пa-

celnik, rukovodilac 
наче - kao, kao da 
начекІатися, -Вюся, ..аєшся -

nacekati se 
начерк, -у, м. - nacrt, skica; 

esej , crtica 
начвн!йти, -Ю, ·ИШ - nadje

nuti, napuniti 
начнн!Jітв, .Jію, -Яєш - nadi-

jevati, puniti 
начисто - nacisto 
начИтаний - nacitan 
mim - па§ 
нашвидкуруч Іі наПІВНДк,У -

brzo, na brzu ruku 
нашестя, с. - najezda, inva

zija, navala 
наmкоІдвти, -джу, ·АИІП -

na§koditi, nauditi, napakos
titi 

наmтовхиІУrв. -у, .em - gur
nuti, navesti; наmтовхиУти 
на дРпс.у - nametnuti mi
sao; наmтовхвуrи на АШаS 
- пavesti па zlo 

наштОвхІуватв, -ую, -уєm -
gurati, navoditi 

нащ&дІок, -ка, м. - potomak 
mіщо - za§to, zbog rega 
muіввий - prisutan 



1 1аяву 

наяву - na javi, u zbilji 
не - ne 
неабйяк - ne lo!ie, dosta do

bro 
неабИякий - izvanredan, ne

svakodnevan, natprosjeean 
неакуратний neuredan 
небаnіто - malo; небаrато 

хтО - malo tko; вебаnіто 
щ6 - malo §to 

небажаний - nepoieljan 
небачений - nevi4en 
небезпека, ж. - opasnost 
небезпечний - opasan 
небІІж, -ожа, м. - neCak, si-

novac 
небіжчик, -а, м. - pokojnik 
небо, с. - nebo; бУтв на 

с:Юмому небі - biti u de
vetom nebu; з неба впасти 
- pasti s neba; пр6сто не
ба - pod vedrim nebom 

небосхйл, -у, м. - nebeski 
svod 

неважлИвий - beznacajan, 
nevazan 

невартий - nevrijedan, ne
dostojan 

невблаrІінний - neumoljiv 
неввічливий - neuljudan, ne

pristojan 
невrам6вний neukrotiv, 

neobuzdan 
вевдІілий - neuspio, neuspje

§an 
невдІіча, ж. - neuspjeh, ne-

daea · 
невдов6лений - nezadovo

lj an 
невдЯчний nezahvalan 
невдЯчнІІсть, -ост.І, ж. - ne-

zahvalnost 
вевелйкий - nevelik, malen 
невже - zar, 1і 
вевнбІіrАІІВИЙ skroman, 

umjeren, bez zahtjeva 

невfАьшщя 

вевИrІдвий - nekoristan, ne-
unosan 

невИдимий - nevidljiv 
вевйзнаний - nepriznat 
невИзваченвй - neodre4en, 

neopredijeljen 
невИкористаний - neiskori§. 

ten 
ве:вилtк6вний neizljeeiv 
веВRМ6вний - neizreciv 
вевим6rливий - skroman, 

koji malo trafi 
вевймушений neusiljen 
веВІівний - nevin, nedufan, 

bezazlen; вевЙВІОІЙ жарт 
- bezazlena §ala; прикидІі· 
ТИСЯ! невІЬпmм яrвЯм -
praviti se nevina§cem 

вевІЬmІlсть, -ості, ж. - ne
vinost 

иеВІПІ6сввй - nepodno!iljiv 
невИправдавий - neoprav· 

dan 
вевираізвий - neizrazit, ne

jasan, maglovit 
иевИхований neodgojen, 

neotesan 
невичерпний neiscrpan 
невfrлас, -а, м. - neznalica 
невІддfльний - neodvojiv, ne-

razdvojiv 
вевІд'Ємний - neodvojiv, neu

skrativ 
вевlдклІідний - neodgodiv, 

neodlozan, hitan 
невІд6мІе, -oro, с. - (mat.) 

nepoznanica 
вевІд6мий - nepoznat, ne

znan 
невідповідний - neodgovara

juci, neprikladan 
невfльвий - neslobodan 
иевfАьнвк, -а, м. - rob, su-

Zaпj 
невfАьшщя, ж. - ropkinja, 

robinja 
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невірний 

невірний nevjeran; neisti-
nit, netoCaп; невірна дУмка 
- netocna misao; Хома 
невірний - nevjerni Toma 

невістка, ж. - snaha, nevjes
ta 

невлад - nezgodno, neumjes
no, bez veze 

невмнрУщий besmrtan, 
neumrli 

невмfлий - nevje§t 
невОля, ж. - ropstvo, suianj

stvo 
невпевненІІсть, -ості, ж. -

nesigumost 
невІІЙННИЙ - neumoran, ne

zadrZiv 
невпізнанний - neprepoznat-

ljiv 
невралrfя, ж. - neuralgija 
неврамічний - neuralgican 
неврастенік, -а, м. - neura-

stenik 
неврастенfя, ж. - neuraste

nija 
невр6з, -у, м. - neuroza, ner

voza 
неврожаІй, -ю, м. - nerodica, 

slaba ljetina 
невснпУщий - neumoran, ne

prekidan 
невтіmний - neutje§an, neu

tje§iv, nepovoljan 
· невтомний - neumoran 
невтручання, с. - nemije§a

nje 
невчасний - neumjestan, ne

zgodan 
неrІійний - hitan, neodgodiv 
неrайно - odmah, smjesta, 

trenutno, neodlozno 
неrаразд - lo§e, nedovoljno, 

nezgodno; справа неrаразд 
- stvar lo§e stoji 

неrарний - ru.Zan, nelijep 
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недовір'я 

неrармонійний - neharmoni
can, neskladan 

неrармонійнІість, -ості, ж. -

neharmonicnost, nesklad 
неrатйв, -а, м. - negativ 
неrатйвний - negativan, od

recan 
неrідний - neprikladan, ne

dostojan, ilevrijedan 
негідник, -а, м. - podlac, nit

kov, hulja, propalica, vuci
batina, nevaljalac 

неrовІркйй nerazgovorljiv 
неrода, ж. - nepogoda, ne

vrijeme 
неrр, -а, м. - cmac 
недавній - nedavni, skora/1-

nji 
недавно - nedavno 
недалеко - nedaleko 
недарма - ne uzalud 
недбайАйвий і недбІілий 

nemaran, nehajan, aljkav 
недбалj.fсть, -ості, ж. - ne-

mar, aljkavost, aljkav 
недвозначний - nedvoslislen 
неделІюітний - indiskretan 
недиСЦИПАінованнй - nedis-

cipliniran 
недійсний - neaktivan, ne-

djelotvoran, nestvaran 
неділІімнй - nedjeljiv 
неділя, ж. - nedjelja 
недобре - lo§e, zlo 
недОбрнй - lo§, zao, zlocest 
недоброс6вісний - nesavjes-

tan 
недобро.Якісний - nekvalite-

tan 
недовrнй - kratak 
недовrо - kratko, nedugo 
недовrочасний - kratkotra-

jan 
недовfрАИВНЙ - nepovjerljiv 
недовір'я, с. - nepovjerenje 



ш:доrляд 

11сдоrляд, ·у, м. - propust; 
через недоrляд - nepaz. 
njom, zbog nepaZn.je 

11едоrлЯ\дІти, -джу, ·дюп -
previdjeti, propustiti 

11едозволеннй - nedopu§ten, 
zabranjen 

11едозрfлнй - nezreo 
недоідІіння, с. - pothranje-

nost 
недокрівний - slabokrvan 
недокрів'я, с. - slabokrvnost 
недокур\ок, -ка, м. - opu§ak, 

cik 
недолік, ·v, м. - deficit, ma

njak, nedostatak, mana 
недонос\ок, -ка, м. - nedo

no§ce 
недооцІн\Ити, -Ю, ·ИІП - pot

cijeniti, zapostaviti 
недооцін\ювати, -юю, -юєm -

potcjenjivati, zapostavljati 
недоречний - neumjestan, 

deplasiran, nepogodan 
недорікуватий - mucav 
недороrйй - jeftin 
недорозвІінений - kdljav, 

nerazvijen 
недосвfдченнй neiskusan, 

nevje§t 
недосконалий nesavr§en 
недостатній - nedovoljan, 

nedostatan 
недостача, ж. - nestanak, 

manjak, nedostatak 
недостойний - nedostojan 
недос.Яжний nedostizan 
недоторканий - netaknut, 

nedodirljiv, neprikosnoven 
недоторканн\Ість, -ості, ж. -

netaknutost, neprikosnove
nost 

недо\імкуватий priglup, 
blesav 

недочУти, ·ую, ·vєm - precu
ti, slabo cuti 

незважаючи 

недочув\атв, .аю, -аієш - sla-
bo cuti, biti nagluh 

недружний - neslozan 
нед"Уrа, ж. - bolest, boljetica 
нежитr'Євий bezivotan 
нежнт\ь, -ю, м. - hunjavica, 

prehlada, nazeb 
нежонатий - neozenjen 
незабаром - uskoro, ubrzo, 

u dogledno vrijeme 
незабезпечений - nesiguran, 

neopskrbljen 
незабудка, ж. - potocnica, 

nezaboravak 
незабУтній - nezaboravan 
незадовrо - malo prije 
незадовільний - nedovoljan, 

nezadovoljavajuci 
незадовільно - nedovoljno, 

nezadovoljavajuce 
незадов6леннй - nezadovo

ljan, nezadovoljen; незадо
волене бажаіния - neostva
rena zelja 

незадовОлення, с. - nezado
volj stvo 

незайманий - netaknut 
незІійнятий - neangaZiran, 

nezauzet 
незакінчений - nedovr§en 
незаконннй - nezakonit, pro

tuzakonit 
незалежний nezavisan 
незалежн\Ість, -ості, ж. 

nezavisnost 
незаможний - neimucan, si

roma§an 
незаперечний nepobitan, 

neosporan 
незаслуженнй nezaslиZen 
незбаmенннй nedokuciv, 

neshvatljiv, nepojmljiv 
незважаючи (на) - bez obzi

ra (па to §to), usprkos (to
me §to), premda 
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везвичВАнвй 

везввч8йввй - neobian, iz. 
vanredan 

веавй'ІІІІІЙ - nenaviknut, neo
bian 

везr6да, ж. - nesloga, nesla
ganje, nesklad, nesuglasice; 
Яблуко везr6ди - kamen 
smutnje 

везrрІібвий - neskladan, nez
grapan, nespretan 

вездІітввй і вездfбввІ - ne
sposoban 

вездІйсн� - neostvaren, 
neostvarljiv 

везду.жаввя, с. - neraspolo
fenje, bolest 

вездУж.Іатв, -&ІО, -аєш - po
bolijevati, bolovati, biti bo
lestan 

везІпс6вавий - nepokvaren 
везл4мвий - neuni§tiv, nesa

lomljiv 
везлІч� - nebrojen, bez

brojan 
везлобJtвий - bezazlen 
везмfнвий - nepromjenjiv, 

stalan, konstantan 
везвай6мвй1 - nepoznat, nez

nan 
везвай6мІвй2, -oro, і ве-

зиайомІець, -ця, м. ne-
znanac, stranac 

везвайомІа, -оі і везвакомка,
ж. - neznanka, strankinja 

незианюі, с. neznanje 
везвачвйй - neznatan, neva

fan, bezna�jan, sitan 
везрІвиЯвнвй: - neusporediv, 

nesravnjiv 
незрозумілий - nerazumljiv, 

neshvatljiv 
везрУчввІ - nezgodan, ne

pogodan, nepodesan, nepri
kladan, nespretan 
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вемйлІІсть 

везрУчвІtсть, -остІ, ж. - ne
prikladnost, neudobnost, ne
ugodnost, neprilika 

везчисл� - bezbrojan 
везчУІтвся, -юся, -єшся - ne 

opaziti, propustiti 
вез'яс:ОВІІВЙ - neobja§njiv 
веІміщиА - siroma§an, osku

dan 
веймо:вfрввІ - nevjerovatan, 

nezamisliv, bajoslovan 
нейтралІзаіція, ж. - neutra

lizacija 
вейтралІз1Ув4ти, фо, -уєш -

neutralizirati 
вейтралІm, -у, м. - neutral· 

nost 
вейтр4льввІ neutralan
веквалlфІковавий - nekva

lificiran 
векомпет8пвий - nenadle

fan, nekompetentan 
веко�тввй - nekorektan, 

nuvi4avan 
векраеіЬшй - rufan, nelijep 
векролоr, -а, м. - nekrolog 
некульфний - nekulturan 
велеrВльиий - ilegalan 
велеrаільнІІсть, -ості, ж. - ile-

galnost 
велоrfчвий - nelogi� 
в6люб, -а, м. - nevoljeni 
в�д, -а, м. - necovjek, iz. 

rod, zvijer 
иелЮдський necovjean 
велЮдс:ькІІсть, -остІ, ж. - ne

oovjeenost 
вемІі і вемаіє - nema; вемаіє 

за що - nema па cemu; 
вемІіє сумвІву - nema
sumnje 

вемйлІtсть, -остІ, ж. - nemi
lost; 8°'ств в вемйлІсть -
pasti u nemilost 



11еминУчий 

немввУчвй - neizbjefan, ne
minovan 

немІtч, -очt, ж. - nemoc, iz
nemoglost, slabost 

немічний - nemoean, nejak, 
slab; mlohav, mlitav 

немов - kao, poput, kao da 
немовлІЯ, -Яти, с. - dojence 
неможлИввй - nemoguc, ne-

vjerojatan 
ненІівиІдtm, -джу, -диш -

mrziti 
ненависний - mrzak; pun 

mrznje 
ненавистJь, -І, ж. - mdnja 
ненавмйсне - nehotice, ne

namjerno 
ненавмйсний - nenamjeran, 

nehotican 
ненадfйний - nepouzdan, ne

siguran 
невадовrо - na kratko vrije

me 
ненажерливий - profdrljiv, 

nezasitan 
ненапад, -у, м. - nenapada

nje 
ненарс)ком - nehotice, slu

cajno, nenamjerno 
ненасRтний - nezasitan 
ненатЯmений - nenategnut, 

labav, mlohav 
неначе - kao, poput; kao da 
ненормальний - nenormalan, 

abnormalan 
ненормІільнJІсть, -ості, ж. -

nenormalnost, abnormalnost 
ненька, ж. - mama, majcica, 

nana 
необачний і необдУмаиий -

nepromШjen, nesmotren 
необrрунтОваний - neosno

van, neopravdan 
необережний - neoprezan, 

nepafljiv 

неперебОрний 

необережн\tсть, -ості, ж. -

nepafnja, nepafljivost, neo
prez 

необізнаний neupueen, 
neobavije�ten 

необмежений - neogranicen 
необов'язковий - neobave

zan 
необхfдний - neophodan, nu

fan 
необхfдн\tсть, -ості, ж. 

neophodnost, nufnost 
неодмfнно - svakako, neizo

stavno, obavezno 
неодноразОво - vi�e puta, 

ne jednom 
неозбр6єний - nenaorufan, 

goloruk; иеозбр6єним оком 
1 - golim okom 
' неозначений - neodrec:ten 
І неоз6рий - neizmjeran, bes-

krajan, nepregledan, bezgra
nican 

неологізм, -у, м. - (lingv.} 
neologizam 

нес>иовий - neonski 
неорrанічний - anorganski 
неосвічений - neobrazovan, 

neprosvijecen 
неотеса, м. і ж. - prostak. 

neotesanac 
неотесаний - neotesan, prost 
неохІійний - neuredan, ne

cist, aljkav, traljav 
неохІійнJІсть, -ості, ж. - neu

rednost, aljkavost, tralja
vost 

неохоче - nerado, bezvoljno, . 
protiv volje 

неоqІненний - neprocjenjiv
иenlipний - neparan 
непевний - nesiguran, neu-

vjeren, sumnjiv, nepouzdan 
неперебОрний - nesavladiv,. 

nepobjediv, neodoljiv 
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иепереверІПений 

неперевершений - nenadma
sen 

непередбачений - nepredvi
den 

непереконливий - neuvjer
ljiv 

непереможний - nepobjediv, 
neodoljiv 

неписьменний - nepismen 
непідrотовлений - nepripra

van, nespreman 
непідкУпиий - nepodmitljiv, 

nepotkupljiv 
непідходЯІЦІІЙ - nepogodan, 

neprikladan 
неповаrа, ж. - nepostovanje 
неповний - nepun, nepotpun 
неповноцінний - nepunovri-

jedan, inferioran, manje vri
jedan 

непоrаиий - ne los, ne ru
zan, dosta dobar, dosta lijep 

непоrаао - ne Iose, prilicno 
(dosta) dobro 

непоrода, ж. - nepogoda, ne
vrijeme 

неподільний - nedjeljiv 
непод6бний - nedolican, ne-

pristojan, nepodoban 
непоказнИй: - neugledan 
непокірний - nepokoran 
иепоко\іти, -ю, -ЇІП - uznemi-

rivati, uzbudivati 
непокора, ж. - nepokomost, 

neposlusnost 
непомірний neumjeren, 

nesrazmjeran 
непомітний - neprimjetan, 

neupadljiv 
непоправний - nepopravljiv 
непопулЯрний - nepopularan 
непорозуміння, с. - nespora-

zum 
непорочний - neporocan, ce

dan, nevin 
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неприсrойний 

непорУшний - nepomican, 
nepokolebljiv, nerazrusiv, 
neunistiv 

непосйльний - prekomjeran, 
pretezak, nepristupacan 

непОСАІдовний - nedosljedan 
непостійний - nestalan, pri

vremen, provizoran 
непостУплив\ість, -ості, ж. -

inat, prkos, neprilagodlji
vost 

непотрібний - nepotreban . 
непохИтиий - nepokolebljiv 
непоmкодхс.ений - neoste-

cen, nepovrijeden 
неправда, ж. neistina 
неправдИвий - neistinit; не

правдИве обвинувачеІDІЯ -
laina optuiba 

неправильний - nepravilan, 
pogresan, kriv; непрІіівИЛІ.
ний mлЯх - krivi put 

неправильно - nepravilno, 
krivo; неправильно зрозу
міти - krivo shvatiti 

непрацездатний - nesposo-
ban za rad 

непривітний neljubezan, 
nabusit 

непридатний nepodesan, 
neprikladan, neupotrebljiv 

неприЄмиий - neugodan, ne
prijatan 

неприЄмн\ість, -ості, ж. -
neugodnost, neprijatnost, 
neprilika 

непримиренний nepomir-
ljiv 

неприпустИмий nedopus-
tiv 

неприродний - neprirodan, 
izvjestacen 

неприродн\ість, -ості, ж. -
neprirodnost, izvjestacenost 

неприсrойний - nepristojan 



непристУпний 

непристУпний nepristupa-
ёan 

неприт6мний besvjestan, 
onesvijesten, u nesvijesti, 
bez svijesti 

неприт6мнІість, -ості, ж. -
nesvijest, nesvjestica 

неприт6мніІти, -ю, -єш 
onesvjescivati se, gubiti svi
j est, padati u nesvijest, oba
mirati 

неприх6ваний - neprikriven, 
otvoren 

непроз6рий neproziran 
непролІізний neprohodan 
непронИкний: - nepromoc1v 
непростИмий - neoprostiv 
непроходИмий - neprohodan 
непрямйй - indirektan, neiz-

ravan 
иеп'Ющий - koji ne pije, aps

tinent 
нерв, -а, м. - zivac, nerv 
нерв6вий - nervni, zivёani; 

nervozan; нерв6ва людйна 
- nervozan covjek 

нерв6зний - nervozan 
нервІувати, -ую, -уєm - ner

virati; nervirati se 
нереальний - nestvaran, ne

realan, irealan 
нереrумірний - neredovit, 

neregularan 
нерівний - nejednak, nera

van, kriv 
нерівнІість, -ості, ж. - ne

jednakost 
нерівня, ж. neprilika 
нерішУчий - neodlucan, ko

lebljiv 
неріп.rУчІість, -ості, ж. - ne

odluёnost, kolebljivost 
нер6ба, м. і ж. - neradnik, 

besposlicar; neradnica, bes
posliёarka 

нескlнченний 

нер6бство, с. - nerad, bes
poslica 

неродЮчий - nerodan, ne
plodan 

нерозбірливий - neёitljiv, 
nejasan 

нерозважний - neutjesan; 
bezizlazan; nepromiSljen 

нерозвИнений - nerazvijen, 
zaostao, zatucan 

нерозв'Язний - nerjesiv · 
нероздільний - nerazdvojiv, 

nedjeljiv, zajedniёki 
нерозлучний - nerazdvojiv 
нерозрйвний - neraskidiv 
нерозрИвнІість, -ості, ж. -

neraskidivost, neprekinu-
tost, kontinuitet 

нерозсfдливий - nerazborit, 
nerazuman 

нерозумfння, с. - nerazumi
jevanje, neshvacanje, nedo
umica 

нерозумний - nerazuman, 
nerazborit 

нерозчіінний - nerastopiv, 
nerastvorljiv 

нерух6мий - nepomican, ne
pokretan, krut; нерух6ме 
майн6 - nepokretna imo
vina, nekretnine 

несамов:Итий - bijesan, izvan 
sebe, neodgovoran 

несвідомий nesvjestan 
несвіжий - ustajao, star 
несвоєчасний - nepravovre-

men, neumjestan 
несвоєчаснІість, -ості, ж. -

nezgodan cas, nevrijeme 
несерй6зний - neozbiljan, 

lakouman, djetinjast 
нес:Итий - nezasitan, gramz

ljiv 
несказанний - neopisiv 
нескlнченний beskonacan, 

beskrajan 
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нескр0мнвй 

нескр0мний neskroman, 
indiskretan 

неслухнЯнвй neposlu§an, 
nevaljao 

несмачшut - neukusan, bez 
ukusa 

несоАfдний - nesolidan 
неспецtалfст, -а, м. - nestrue> 

njak 
неспИнний - nezaustavljiv, 

nezaddiv; neprekidan 
несподіваний - neocekivan, 

iznenadan, nenadan 
несподіванка, ж. - iznenac!e

nje 
несподівано - neoeekivano, 

iznenada, naglo 
несп6кІІй, -ою, м. - nemir, 

uznemirenost, uzbuna 
неспокfйний - nemiran, ne

spokojan 
несправедлИвий - neprave

dan 
несправедлИвІІсть, -ості, ж. -

nepravednost, nepravda 
несприЯтлнвий - nepovoljan 
неспром6жнвй - nemoean, 

nesposoban; неспром6жна 
те6рІя - neodrZiva teorija 

неспрост6вний - neoboriv 
несталий - nestalan, nepo

stojan, privremen, provizo
ran 

нест&тІок, -ку, м. - nedosta
tak, pomanjkanje, oskudica 

нестача, ж. - nedostatak, 
manjak, nesta§ica 

нес:-Nрпний - neizdrZljiv, ne
podnoЩiv, nesnosan 

нectnt, -у, -еш - nositi; вео
тй в8хту - fuvati strafu, 
biti na stra!i; вестй к&ру 
- izdrZavati kaznu; Мдве 
вестй в6rв - jedva vua 
noge 

188 

нП:\fть 

нестUЬаtй - nestalan, koleЬ
ljiv, labilan, provizoran 

нестfйкІІсть, -ості, ж. - rie
stalnost, kolebljivost, labil
nost, provizomost 

нестрймавний - nesuzddan, 
neuzddljiv 

несумfсний - nespojiv 
несумлfвввй - nemaran, ne

pafljiv 
весdбний - tOCa.n, precizan, 

bez pogre§ke 
нетвердИй - labav, labilan, 

nestabilan 
нетерпfнвя, с. - nestrpljenje, 

nestrpljivost 
нетерплЯчвй nestrpljiv 
нет6чний - neto&n 
нетривкйй - nestabilan 
н�Іf, -Ів, ми. - §ikara 
неуваіrа, ж. і неув8жнІfсть, 

-ості, ж. - nepaZпja, ne
mar, nehaj 

неув8жний - nepafljiv, neha-
jan, nemaran І 

неузвич8єний - neuobicajen, 
neobican 

неузr6джеввй nesloian 
неук, -а, м. neznalica 
неурІвнов&жений - neurav-

notezen 
неухИльиий - evrst, nepoko

lebljiv 
неухйм.нІІсть, -ості, ж. - cvr

stina, nepokolebljivost 
неуцтво, с. - neznanje 
нефахІвІЦь, -цЯ, м. - ne

strucnjak 
вехІій - neka; неDй живе� 

- zivio! ;  веDй тобі всВчв
. ва! vrag te odniol 
вП:Іfть, -оті, ж. - neraspolo

fenje, antipatija 



н6хтІувати 

н6хтІуватв, -'flO, -уєш - oma
lova!avati, potcjenjivati, 
prezirati; нехтувати СМ�ТЬ 
(см�) - prezirati smrt; 
в6хтуватв зак6в (зак6ном) 
- kditi zakon 

вечаший - neuljudan, ne
pristojan 

веч� - nepo§ten, necas-
tan 

вечислеШІИЙ - malobrojan 
вечІткйй - necitljiv 
нечУваний - necuven 
нечутАИвнй neosjetljiv 
нечУтний - necujan 
вепоdдАИвнй - ne§kodljiv 
вешмОбний vanbracni 
нещІідний - nemilosrdan, ne-

po§tedan; вещаідна спека -
neizdrZiva fega 

нещадно - nepo§tedno, ne
milosrdno, nemilice 

нещаслйввй і нещВсний -
nesretan; нещаслйвий ВJ\:
падок - nesretan slucaj ; 
зробйтв нещасним - uci
niti nesretnim 

нещІісвнк, -а, м. - nesretnik 
нещІісющя, ж. - nesretnica 
нещастя, с. - nesreea, nezgo-

da, nedaea 
нещИрнй - neiskren, lice

mjeran 
неЯсний - nejasan; mukao 
неЯснІІсть, -ості, ж. - nejas-

noca 
вЮІа, ж. - njiva, oranica 
нйжнІй - niZi; donji 
вWкче - nize 
ВІіжчнй - nizi; тр6хи ВІіж

чнй - malo niZi; ВІіжча 
освіта - niZe obrazovanje 

ввІзІітв, -жу, -жеm - nizati; 
нвзІіти очйма - prodomo 
gledati; ннзІіти плечйма -
slijegati ramenima 

нf:вечІитв 

ввзнвІі, ж. - nizina 
нИзка, ж. - niz, niska, slijed; 

нИзка дУмок - slijed misli; 
наtзка подій - slijed doga
c1aja 

ІІИЗОВивІі, Ж. - nizina 
ннзьІС.ІШ - nizak 
вйнІ - sada 
нИнЬпнІй - sada§nji 
н:Ирка, ж. - bubreg 
нврковйй - bubreZni 
нйтка, ж. - nit, konac; про

м6кнути ДО нИтки - pokis
nuti do koze 

нИтяний - koncan 
нИшк.ом - tiho, potiho; чв

тІіти нИппс.ом - citati u 
sebi 

нііщІити, -у, -вш - uni§tavati, 
istrebljivati 

вищІввйй - razoran, ru§ilac
ki, porazan 

нІ - niti, ni; нІ душі - ni 
zive du§e; вІ сл6ва про це! 
- ni rijeci о tome ! ;  немІі 
нІ ріски - nema ni za li
jek, nema ni mrvice; нІ до 
хол6дноі водst (не брІітвся) 
- ne raditi pod milim bo
gom ni§ta; нІ в чомУ не 
повИнний - ni kriv ni du
zan; нІ за Яку ціну - ni 
ро koju cijenu, ni za zivu 
glavu 

нІ • • •  вІ - пі " . ni; нІ сл"Ухv 
нІ дУхУ - ni traga ni gla
sa; нІ сіло нІ впІіло - s 
neba ра u rebra; вІ двІі нІ 
пІвторІі (не знати) - ne 
znati ni§ta, ne znati ni »а« 
ni •Ье« 

нібито - kao da, toboze 
вІвелІювІітв, -.О.О, -Юєш - ni

velirati 
нівечІити, -у, -вm - kvariti, 

mrcvariti, muciti 
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ніrілізм 

ніrІлfзм, -у, м. - nihilizam 
ніr1оть, -тя, м. nokat 
ніде - nigdje, nema gdje; ні-

де правди діти - sta da se 
krije 

Нідерл&нд\и, -ів, мн. - Nizo
zemska, Holandija 

нідерлаіид\ець, -ця, м. - Ni-
zozemac, Holandanin 

ніж', ножа, м. - noz 
ніж' - nego 
ніжний - njezan, blag 
ніжнІість, -ості, ж. - njez-

nost, blagost 
ніздря, ж. - nozdrva 
ніколи - nikada, nema kada 
нікуди - nikamo, nikuda, ne-

ma kud, nema kamo 
нікчемний - nistavan, nezna

tan, beznacajan 
нім\ець, -ця, м. - Nijemac 
німецький - njeмacki; ні

мецька вівчарка - njemac
ki ovcar 

Німеччина, ж. - Njemacka 
німИй - nijem; німІі тИша -

potpuna tisina; німИй як 

рнба - nijem kao riba 
німf\ти, -ю, -єш - nijemjeti, 

postajati nijem 
німка і німкеня, ж. 

Njemica 
ніс, носа, м. - nos; за6рати 

НОсоМ у землІ0 - poljubiti 
majcicu zemlju; сУнvти нО
са - gurnuti nos; ніс ко
раблЯ - pramac broda 

нісенітний - besmislen, ap
surdan 

нісенітшщя, ж. - besmisli
ca, glupost; плестИ нісеніт
НИЦІО - govoriti gluposti 

ніскільки і нітрОхи - nima
lo 

ні\хтО, -коrо - nitko 
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новонар6джен\ий 

ніч, ночі, ж. - noc; ніч у 

ніч - svake посі; не прОти 
ночі - ne budi uroka; ціЄі 
ночи - nocas; цілу (цілі
сіньку) ніч - cijelu cjelca
tu ПоС 

нічІій - niciji 
нічлfr, -у, м. - nocenje, pre

nociste, konak 
нічнИ:й - nocni 
нічоrо - nista, nema sta; ні

чоrо більше - nista vise; 
з нічоrо робнти - iz do
kolice, od dosade 

ніІщо, -чоrо - nista 
ніяк - nikako, niposto, ne

moguce 
ніЯкий - nikakav 
ніяковий - nezgodan, nes

pretan, zbunjen; ніякове 
становище - nezgodan po
lozaj 

ніJіковІІсть, -ості, ж. - nes
pretnost, zbunjenost 

ніякові\ти, -ю, -єm - zbunji
vati se, osjecati se nelagod
no 

но - de, deder, pak; підfть
·но! - samo idite ! 

новІітор, -а, м. - novator 
новаторство, с. - novatorst

vo 
новела, ж. - novela 
новИ:й - nov; новнй час -

novi vijek 
новm1а, ж. - novina, novost 
новИ:нка, ж. - novitet, novo

tarija, novost 
новобрІін\ець, -ця, м. - re

grut 
новобудова, ж. - novograd

nja 
нововведення, с. - novost, 

novina, novotarija 
нововар6джен\ий, -oro, м. -

novorodence 



новорічний 

новорічний - novogodisnji 
новоселІець, -ьця, м. - novi 

stanar 
новосілля, с. - novi stan, na

selje 
ноrа, ж. - noga; до ноm -

svi do jednoga; н6rи на 
плечі - dati petama vjet
ra; доrорІі ноrІіми - na
glavce, naopako 

н6ЖІЩІІ, -ь, ми. - skare 
но.жнІій - nozni 
н6мер, -а, м. - broj ; hotel-

ska soba; tocka {programa) 
нора, ж. - rupa 
Норвеrtя, ж. - Norveska 
норвЄжІець, -ця, м. - Nor-

vezanin 
норвезький - norveski 
н6рма, ж. - norma 
нормалізІувати, -wa, -уєm 

normalizirati 
нормІільний normalan 
нормІувати, -Ую, -уєш - nor

mirati 
и6ров, -у, м. - narav, cud 
норовлІівий - svojeglav, hi

rovit ' 
норовлІівІlсть, -ості, ж. -

svojeglavost, hirovitost 
носІілІки, -ок, мн. - nosila, 

nosiljke 
ноІсІіти, -шУ, -сиm - nositi ; 

носІіти в6ду решетом -
musti jarca u reseto 

носfІй, -я, м. - nosac, nosilac 
носовІій - nosni; носова :хУ

сточка - rupcic, maramica 
носІ6к, -ка, м. - kratka ca

rapa, sokna, muska carapa 
носор6r, -а, м. - nosorog 
ностальrfя, ж. - nostalgija, 

ceznja 

Нью-R6рк 

н6та, ж. - nota 
нотатка, ж. biljeska 
нотІуваіти, -Ую, -уєm - bilje-

ziti 
н6чІви, -6в, ми. - korito, nac-

ve 
ночІувІіти, -Ую, -уєm - nociti 
н6mа, ж. - teret, breme 
н6mений - nosen, rabljen, 

otrcan 
нуІдити, -джу, -ДІПІІ - dosa

divati, muciti; izazivati muC-
ninu 

нуднІій 
нуд6та, ж. 

nina 
нудьrІі, ж. 

tuga 

dosadan; mucan 
dosada; muc-

dosada, sjeta, 

нудьrІуваіти, -Ую, .Уєm - do
sadivati se, tugovati 

нуждІі, ж. - potreba, nuida; 
терпіти нужду - trpjeti 
oskudicu 

нУлІь, -Ji, м. - nistica, nula 
нумерІуваіти, -Ую, -уєm - nu

merirati 
нумізмат, -а, м. - numizma

ticar 
нумІзмІітика, ж. - numizma

tika 
нутр6, с. unutrasnjost 
нУтРощІІ, -Ів, ми. - iznutrica, 

utroba 
нюІівс, -у, м. 

нЮх, -у, м. - njuh 
nijansa 

нЮхІати, -аю, -аєm - njusiti 
нюхнІУти. -у, -em - onjusiti, 

smrknuti 
нявчІІіти, -у, -:Шо - mijaukati 
нянька, ж. - dadilja 
нЯньчІити, -у, -иm - njego-

vati 
Нью-R6рк, -а, м. - New York 
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о обrороJд*rв 

О, о 
о, об (+А., L.) - о, u; о 

п'ЯтІй rод.ьd - u pet sati; 
об обfднІй порf - u vrije
me rucka; о цЮ пору - u 
to vrijeme 

оІізис, -у, м. - oaza 
обабіч - s obje strane, па 

obje strane 
обачний - oprezan, sracunat 
об&чнІІсть, -ості, ж. - oprez 
оббивІільиик, -а, м. - tape-

tar 
оббивІатв, .аю, -Вєш - tape

cirati, prevlaciti, presvlaciti, 
obijati; оббивати пороrи -
obijati pragove 

оббйвка, ж. - tapeciranje, 
presvlacenje 

оббирІати, .аю, -Вєш - obira
ti, cistiti, guliti, potkradati 

обІбйти, -Іб'Ю, -Іб'Єш - tape
cirati, presvuci, prevuci, оЬі· 
ti 

оббреІхати, ·шУ, -mem 
oklevetati, obijediti 

оббрfхІvвати, -ую, -уєш 
klevetati, objedivati 

обвВА, -у, м. - odron, odro
njavanje, lavina 

обвалІйти, -Ю, ·ИІП - sru§iti, 
oboriti, odroniti 

обвалІйтися, -Юся, ·ИІПСЯ -
sru§iti se, odroniti se 

обвВАІювати, -юю, -юєm - ru
§iti, obarati, odronjavati 

обвВАІюватися, ·ЮЮСЯ, ·ЮЄІПСЯ 
- ru§iti se, odronjavati se 

обвеІстй, -ду, -деm - povesti 
(naokolo), zaokruziti, prevu
ci, ograditi; обвестИ круrом 
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шіАьця - omotati oko prs
ta, namagarciti 

обвивІати, .аю, -аєш - ovija
ti, omatati 

обвинувВльввй - optиZЬeni, 
tиZbeni 

обвивувВІтвтв, -чу, -тиш -
optиZiti, okriviti 

обвинувач, .а, м. - tиZilac, 
tиZitelj ; rромІідський обви
нувач javni tuZilac 

обвивувВчевІd, -oro, м. -
optиZeni, optиZenik 

обвинувВчения, с. - optиZba, 
optuZnica 

обвивувВчІувати, -ую, -уєш -
optиZivati, okrivljivati 

обІвйтв, -tв'Ю, -Ів'еm - oviti, 
obaviti, omotati 

обвівчІати, .аю, -Вєm - vjen
cati 

обв61днти, -джу, ·ДИІП - vo
diti (naokolo), zaokrиZivati, 
prevlaciti, ogradivati ; обв6-
дитв очйма (nоrлядом, 36-
ром) - prelaziti pogledom, 
pregledavati 

обrавІ.Ятв, -Яю, -.Яєm - pre
stizati, pretjecati 

обrоворення, с. - rasprava, 
pretresanje 

обrоворІйти, -Ю, -иm - pre
tresti, raspraviti, prosudi
ti; oklevetati 

обrов6рjювати, -юю, -юєm -
pretresati, raspravljati, pro
sudivati, ogovarati, klevetati 

обrориІУти, -у, -em - omota-
ti, obloziti, oviti, ogrnuti, 
zagmuti 

обrороІдПв, -джу, -диm -
ograditi; обrородйти стІиою 
- ozidati, ograditi zidom 



обrортІати 

обrортІати, -аю, 4єm - omo
tavati, oblagati, ovijati, pre
krivati, ogrtati, zagrtati 

обrортка, ж. - omot, ovoj 
обrрунтОваний - obrazlozen, 

solidan, argumentiran, o-
pravdan 

обrрунтовІувати, -ую, -уєш -
obrazlagati, argumentirati, 
zasnivati, temeljiti, motivi· 
rati 

обrрунтІувати, ·'Ую, -уєm -
obrazloziti, argumentirati, 
zasnovati, utemeljiti, moti· 
virati 

обдарбваний - nadaren, da
rovit, talentiran 

обдарбвІувати, ·YJO, -уєш -
obdarivati, darivati, nagra
(fivati 

обдарІуватв, ·ію, ..Уєm -
obdariti, nadariti, nagraditi 

обдерІти, ·\r, �m - oguliti, 
oderati 

обдирІати, -аю, 4єm - guliti, 
derati 

обдУманий - promШjen, na· 
mjeran 

обдУмІати, -аю, -аєm - pro
misliti, razmisliti 

обдУмІуватв, ·ую, -уєm -
promШjati, razmiЩati, pre
mi§ljati, mozgati 

обдурІйти, -Ю, ·ИІП - preva
riti, zavarati 

обд\rрІюватв, ·ІОІО, -юєm -
varati, zavaravati 

обезбОлІитв, -ю, ·ИІП - anes
tezirati, uciniti bezbolnim 

обезбОл!JОвати, ·ІОІО, ·ІОЄІП -
anestezirati, ciniti bezbol-
nim 

обезбОлюванвя, с. - aneste
zija 

обездолІити, -ю, ·ВІП - une
sreciti 
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об'єдиІатися 

обеззбрб/ітв, -ю, ·ИІП - razo
rиZati 

обеззбрб!JОватв, ·ЮЮ, ·ІОЄІП -
razorиZavati 

обезлЮдІІтв, -є - opustjeti 
обережний - oprezan, pre

dostrozan 
обережвІІсть, -ості, ж. 

oprez, opreznost, predostroZ
nost, pomnja, obzir 

обереІrтй, ·жУ,, -жеm - ofu-
vati, sacuvati 

оберемІок, ·ка, м. - naramak 
оберlrІати, -аію, ·аєm - cuva

ti, paziti 
оМрнений - obratan, obmut 
обернІУти, -у, -em - obmuti, 

okrenuti, preokrenuti; pre
tvoriti; обернУти справу со
бі на к6рвсть - okrenuti 
stvar u svoju korist; обер
вУти збрбю пр6ти коrо -
okrenuti orиZje protiv koga 

обервІ\rтися, ·уся, -ешся -
okrenuti se, pretvoriti se 

Оберт, -у, м. - obrat, obrtaj , 
zaokret 

обертІати, -аю, 4єm - okre
tati, preokretati, obrtati; 
pretvarati 

обертІатися, 4юся, 4єшся -
okretati se, vrtjeti se; pre
tvarati se 

об'Єдваний - ujedinjen, sje
dinjen, udruZen; Об'ЄдианІ 
наqІі - Ujedinjeni narodi 

об'Єднаивя, с. - ujedinjenje; 
udruZenje, zajednica 

об'єдвІатв, .аю, 4єm - uje
diniti, sjediniti, zdruZiti, fu
zionirati 

об'єдиІатвся, 4юся, 4єmся -
ujediniti se, sjediniti se, 
zdruiiti se, udruiiti se 
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об'ЄднІувати 

оо'ЄднІувати, -ую, -уєш -
ujedinjavati, sjedinjavati, 
udru.Zivati; fuzionirati 

об'ЄднІуватися, -уюс:я, -уєmся 
- ujedinjavati se, sjedinja
vati se, zdrufivati se, udru
zivati se 

об'Єкт, -а, м. - objekt, pred
met; об'єкт насмішки -
predmet poruge 

об'єктИвний objektivan 
об'Єм, -у, м. - obujam, opseg 
об'Ємний - opseZaп, obimari 
обзивІ4твся, -Uося, -4єшся -

odazivati se 
обивателJь, -я, м. - malogra

danin 
обив4тельсквй - malogra

danski 
обІйдва, .Ох - оЬа, obadva; 

дивйтися в обИдва ока -
dobro otvoriti осі; првслу
х4тися обом4 віхами -
dobro otvoriti u§i 

обирІ4ти, -liJo, -4єш - izabra
ti, birati, odabirati 

обJІбр4тв, -беру, -береш -
obrati, okrasti, oguliti, oeis
titi; обібрати як лИпку 
oguliti do koze 

ОбІr, -у, м. - opticaj 
обІІrнІіти, -женУ, -женеш 

prestici, preteci 
обІrрІвJати, -mo, 4єm - gri

jati, ogrijavati 
обІrріІтв, -ю, -єm: - ogrijati, 

ugrijati 
обfд, -у, м. - rueak, objed; 

до обfду - prije podne, do
podne; після обіду - po
slije podne, popodne 

обідІати, -аю, -аєш - rueati 
обІзвІатися, -�. �ся -

odazvati se 
обfзнанвй - poznat, upoznat, 

upueen 
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обкопІ4тв 

обІймІ4ти ІЇ обнІмІ4тв, .liJo, 
4єш - grliti; obuhvaeati 

обіймІи, -Ів, мн. - zagrljaj 
обІйJняти, ·мУ, -меш ІЇ оби!Ятв, 

-Іму, -:fмеш - zagrliti, obuh
vatiti 

обІйJтІі, -ду, -деш - оЬісі, zao
bici; zapostaviti, izigrati 

обІй!тІіся, -дуся, -дешся -
ko§tati, proei; moei bez ce
ga (koga) 

обІрвJ4ти, -у, -еш - prekinu
ti, otkinuti 

обІрвJатися, • .,;ся, -ешся -
otkinuti se, pasti, sru§iti se; 
prekinuti se 

обІцЯнка, ж. - obecanje; да· 
вати обІцJінку - obeeava
ti, davati obeeanje; вИкона
ти обІцЯнку - oddati obe
canje; обІцЯнка • цяцЯнка 
- оЬеСапjе - dugovanje 

обІцJяти, -JПо, -Яєm - obeea
vati, obeeati 

об'ідJ4тися, -Uося, 4єшСЯІ -
prejedati se 

об'іжджJати, -mo, 4єш -
obilaziti, zaobilaziti, voziti 
okolo 

обіJстися, -мся, -свся - pre
jesti se 

обіJхатв, -ду, -деш - оЬісі, 
zaobici, proputovati 

обкладJати, -mo, -4єm - oЬ
lagati, prekrivati; oporeziva
ti 

обкл4диика, ж. - omot, ko
rice 

обкл4Jств, -ду, -деш - oblo
ziti, prekriti; oporezovati 

обкМJіти, -ю, -im - oblijepi
ti, tapecirati 

обклеJювати, -юю, ·ІОЄІП -
obljepljivati, tapecirati 

обкопJ4тв, .liJo, 4єш - oko
pati, ogmuti 



обкопІувати 

обкопІувати, -ую, -уєm - oko
pavati, ogrtati 

обкрадати, -аю, -Іієш - kras
ti, potkradati 

обкрІіІсти, -ду, -деш і обІк
рІіІсти, -ду, -деm - pokrasti 

обкруІтйти, -чУ, -ТІDП - oviti, 
obaviti, okreпuti, zaoknditi 

обкр\rчІувати, -ую, -уєm -
ovijati, obavijati, okretati, 
zaokndivati 

облІіва, м. - hajka 
облаrорбджІуватв, -ую, -уєm 

- oplemeпjivati 
облаrор6Ідитв, -джу, -диm -

oplemeпiti 
облІіднаиня, с. - opremaпje, 

iпstaliranje, iпstalacija, ure
daj , oprema 

обладнІІіти, -аю, -Іієш - opre
miti, sпabdjeti, urediti 

облІіднІувати, -ую, -уєm -
opremati, sпabdijevati, ure
divati 

обламІІіти, -Вю, -Іієm - okr
пjiti, odlomiti, otkinuti 

облІімІувати, -ую, -уєm - ot
kidati, odlamati, kmjiti 

обласвИй - oblasni, pokra
jinski 

ОбластІь, -І, ж. - oblast, po
krajina 

облесний Іі облесливий -
laskav, slatkorjeciv 

облесник, -а, м. - laskavac 
облфfтв, -чУ, -"11Ьп - oblet

jeti 
обливІІіти, -аю, -Іієm - oblije

vati, polijevati; obasipati 
обл:ВзІ\'ватв, -ую, -уєш - oЬ

lizivati, Iizati 
обІАЙТИ, -ІллЮ, -tллЄш - obli

ti, politi; obasuti 
облицІювІіти, -Юю, -Юєш -

obloZiti, pokriti 
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обмаінАивий 

облицьОвІувати, -ую, -уєm -
oblagati, pokrivati 

обАИччя, с. - Іісе; подібні 
до себе з об.uіччя - паІіk 
jedan па drugoga; змінІh'и
СJІ на облйччІ - promijeпi
ti se u Iicu; кІінути в об
АЙЧЧЯ - baciti u Іісе 

облиmІІіти, -Вю, -4єш - ostav
ljati, пapustati 

облШпІнтн, -у, -иm - ostaviti, 
пapustiti ; облШпте жІіртн! 
- salu па stranu! 

облІrаіцІя, ж. - obveznica 
Облік, -у, м. - prebrojavaпje, 

inveпtura 
обліковІець, -ця, м. - raeu

пovoda, racunarac 
облІтІІіти, -Вю, -4єш - oblije

tati 
облоrа, ж. - opsada; ст8н 

облоrи - opsadno staпje 
обложІrtти, "\l• -иm - opkoli

ti, opsjesti 
облуда, ж. - prevara, vara

пje, Iicemjerstvo, licemjerje 
облудний - lailjiv, lafan, 

prividan; облудна надія -
Іаіпа паdа 

обляrІІітв, -Вю, -4єш - obla
gati, pokrivati; opsjedati, 
opkoljavati 

обляІrтИ, -�. -жеm - oblo
ziti, pokriti, opkoliti; обляr
ла ніч - nastupila je noe 

облямівка, ж. - obrub, rub 
обмІіІзати, -жу, -жеш - pre

mazati; zamazati, zaprljati 
обмІізІуватв, -ую, -уєm -

premazivati; mazati, prljati 
обмІін, -у, м. - prijevara, pod

vala, varka; mлях6м обмІі
ну - prijevarom, putem 
prijevare 

обмаінАивий - varav, varljiv, 
prividan 
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обмІішшй 

обм8вний - la�an. prijevaran 
обманІУти, -у, -еш - prevari

ti, izigrati, obmanuti, omes
ti, zavarati, zaslijepiti, zalu
diti 

обманІУтися, -уся, -ешся 
prevariti se 

обмІінІювати, -юю, -юсш 
varati, zavaravati, obmanji
vati, zaludivati, zasljeplj iva
ti, izigravati 

обмІінІюватися, ·ЮІОСJІ, -юєm
ся - varati se 

обманщик, -а, м. - varalica 
обмежений: - ogranicen, za

tucan 
обмеженІість, -ості, ж. - o

granieenost 
обмеження, с. - ogranicenje 
обмЄжІити, -у, -нш - ograni

citi 
обмежІувати, -ую, -уєш -

ogranicavati 
обмерзнІути, -у, -em - sledi

ti se, zamrznuti se, promrz
nuti 

обмнвІати, -Вю, -&єш - prati, 
ispirati 

обмmфіти, -Вю, -&єm - zao
bilщiti, mimoilaziti 

обМІDІІУтв, -у, .еш - zaobici, 
mimoici 

обмИІтв, -ю, -єш - oprati, is
prati 

6бмін, -у, м. - izmjena, raz
mjena; Обмін досвідом -
razmjena iskustva; Обмін 
речовйн - razmjena stvari 

обмtвІюватв, -юю, -юєm -
zamjenjivati, razmjenjivati 

обмtвІюватися, -ІОІОСJІ, -юєm

ся - mijenjati se, zamjenji
vati, razmjenjivati 

обмінІЯтв, -Яю, -Яєш - zami
jeniti, razmijeniti 
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обвовлІЯти 

обмінІЯтися, -Яюся, -Яєmся -
zamijeniti se, razmijeniti se, 
izmijeniti 

Обмір, -у, м. omjer 
обмірІнти, -ю, -нш - izmje

riti; prevariti u mjeri 
обмірковІувати, -ую, -уєш -

smisljati, razmisljati, pre
tresati, raspravljati 

обміркІувати, -Ую, -уєш -
promisliti, razmisliti; pre
tresti, raspraviti 

обмірІювати, -юю, -юєm і об
мірІЯти, -Яю, -Яєш - mje
riti ; varati u mjeri 

обмова, ж. - ogovaranje, 
kleveta 

обмовІити, ·АІО, -нш - obije
diti, oklevetati 

обмовлІЯти, -Яю, -Яєш - kle
vetati, objedivati, ogovarati 

обмолот, -у, м. - vrsidba 
обм!JтІати, -аю, -аєш - omo

tati, obaviti, oviti 
обмотІувати, -ую, -уєш -

omotavati, obavijati, ovijati 
обмунднр6вІувати, -ую, -уєm 

snabdijevati vojnom 
odjecom 

обмунднрувІіння, с. - unifor
ma, vojna odjeca 

обмунднрІувати, -Ую, -уєш -
snabdjeti vojnom odjecom 

обнар6дІувати, -ую, -уєш -
objaviti, proklamirati; izni
jeti u javnost 

обнефИ', -у, .еш - okrШiti, 
ograditi 

обнефИ', -у� .еш - pogostiti, 
pocastiti 

обнімІати, -аю, ..аєш - grliti, 
obuhvaeati 

обновІИтв, -ЛІО, -иш - obno
viti 

обновлІЯти, -Яю, -Яєш - oЬ
navljati 



обноІсити 

обноІсити•, -шу, -СІПІІ - okru
zivati, ogradivati 

обноІсити', -шу, -СІПІІ - gos
titi, castiti 

обнЮхІати, -аю, -аєш - omi
risati, onjusiti 

обнІ.Яти, -імУ, -імеm - zagrli
ti ; obuhvatiti 

обов'язковий obavezan 
обов'язково - obavezno, si

gurno 
обОв'язІок, -ку, м. - obaveza, 

dиZnost; з службОвоrо 
обОв'язку - ро slufbenoj 
duznosti; почуrr.Я обОв'яз
ку - osjecaj duZпosti; взЯ
ти на себе обОв'язок -
preuzeti obavezu 

обІае, -Ох - oboje, obojica; 
обОє рябОє - nasla krpa 
zakrpu; обома руками -
objerucke 

обОжнюваІDІЯ, с. - obozava
nje 

обОжнІювати, -юю, -юєm -
obozavati 

обОз, -у" м. - kola, komora 
оболонка, ж. - орпа, omo

tac, cahura 
обопіАьний - obostran, uza

jaman; обопільна зrОда -
obostrani pristanak 

обор6на, ж. - obrana, zasti
ta; бУrи в обор6ні - biti 
u defanzivi; брати під обо
рону - uzeti u zastitu, uze
ti pod svoju zastitu 

оборонІИти, -Ю, -иm - obra
niti, zastititi 

оборонІнтися, -Юся, -иmся -
obraniti se, zastititi se 

оборонний - obramben; обо
р6нна лінія - obrambena 
linija; обор6нні споруди -
obrambeni uredaji 

обрамлJЯти 

обороноздатнІІсть, -ості, ж. -
obrambena moc 

оборонІ.Яти, -Яю, -Яєш - bra
niti, stititi 

оборонІЯтися, -Яюся, -Яєшся 
- braniti se, stititi se 

оборОт, -у, м. - obrtaj , ok
ret, opticaj, rotacija; пус
тИти в оборОт - pustiti u 
opticaj (u promet) 

обпалІнти, -Ю, -ИІП - оресі, 
ozeci 

обпал!Итися, -Юся, -ИІПся 
оресі se, ozeci se 

обп8лІювати, -юю, -юєm 
ресі, zeei 

обп8лjюватися, -ююся, -юєш
ся - ресі se, zeci se 

обпеІктИ, -чУJ, -чеш - ореСі, 
ozeei 

обпеІктИся, -�, -чеmся -
орееі se, ozeei se 

обпікІати, -аю, ..аєш - реСі, 
zeci 

обпікІатися, -&юся, -&єшся -
ресі se, zeci se 

ображІати, -аю, -аєш - vrije
dati, maltretirati 

ображІатися, -аюся, -&єшся 
- vrije.:lati se 

Образ•, -у, м. - lik 
6браз,2 -а, м. ikona 
образа, ж. - uvreda 
обраІзити, -жу, -зиш - uvri-

jediti 
обраІзитися, -жуся, -зишся -

uvrijediti se 
образливий - uvredljiv, po

niZavajuci 
образотв6рчий - likovni 
обр&мІитв, -лю, -иm - uokvi

riti 
обрамлення, с. - uokviriva

nje, obrubljivanje 
обрамлJЯти, -Яю, -Яєш - u

okvirivati 
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обр8н\ець 

обраu\ець, -ця, м. - izabra
nik 

6браний - izabran 
об\рати, -еру, -epem - izabra

ti 
обрав, -у, м. - ponor 
обрив\ати,1 -аю, -4єm - pre

kidati 
обрив\ати,2 -ІіІо, -аєm - opko

pavati 
обрид\ати, -ІіІо, -аєm - dosa

divati, dodijavati, gnjaviti 
обрндливий - dosadan, na

metljiv, odvratan 
обрИдн\ути, -у, -em - dosa

diti, dodijati, izgnjaviti 
6брис, -у, м. - obris, lik, iz

gled 
обрі\зати, -жу, -жеm - obre

zati, podrezati 
обріз\ок, -ку, м. - otpadak 
обріз\увати, -ую, -уєm - ob

rezivati, podrezivati 
обрі\й, -ю, м. - horizont, ob

zorje 
оброб\Jіти, -лЮ, -mп - prera

diti, obraditi, doraditi 
обр6бка, ж. - obrada, dora

da, prerada 
обробл\Яти, -Яю, -Яєm - pre

radivati, obradivati, doradi
vati 

оброст\И, -у, -еш - obrasti 
обруч, -а, м. - obruc 
обрУчка, ж. - vjencani prs-

ten, burma 
обрwu\итиСJІІ, -усь, -ишся 

okomiti se, baciti se 
обр.Яд, -у, м. - obred 
обсІПІ\ати, -ІіІо, -аєш - osipa

ti, obasipati, posipati, zasi
p�ti 

обснп\ати, -лю, -леm - osuti; 
obasuti, posuti, zasuti 

обсІд\ати, -4є - opsijedati 
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обступ\ати 

обс\fсти, -Яде opsjesti; 
дУмки обсfли r6лову -
glava puna misli (Ьriga) 

обслfдуваиия, с. - pregled. 
ispitivanje, istraiivanje 

обслід\увати, -ую, -уєш - is
pitati , ispitivati, pregledati, 
pregledavati, istraziti, istra
zivati 

обслwа, ж. - poslШivanjc, 
usluga 

обслуrовуваІПІЯ, с. - posluga 
обслуr6в\увати, -ую, -уєш і 

обслwкІvвати, -ую, -уєm -
posluzivati, dvoriti, rukovati 

обслуr\увати, фо, -уєm d об-
служ\йти, -у, -иm - poslu
ziti, podvoriti 

обставина, ж. - okolnost, 
prilika, situacija; у важк:йх 
обставинах - u teskim pri
likama 

обстановка, ж. - namjestaj ; 
prilika, situacija 

обстежеІПІЯ, с. - pregled, is
traiivanje, pretraga 

обстеж\ити, -у, -иm - pretra
ziti, razvidjeti, istraiiti 

обстеж\увати, -ую, -уєm 
razvidati, pretraZivati, is
traiivati 

обстриr\ати, -ІіІо, -4єm - stri· 
сі, sisati 

обстри\nй, -жу• -жеш - ost
riCi, osisati 

обстрйжеиий - posisan, po
strizen 

обстріл\ювати, -юю, -юєш -
pucati, obasipati paljbom 

обстріл\.Яти, -яю, -яєm - pri
pucati, osuti paljbom 

обструr\ати, -аю, -аєm - os
trugati 

обступ\ати, -ІіІо, -4єm - okru· 
zivati, opkoljavati 



обступ!Итв 

обступІйтв, -АЮ, -иm - okru
ziti, opkoliti 

обсvІдИти, -джу� -дшп - pro
suditi 

6бсяr, -у, м. - opseg 
обІтерти, -Ітру, -Ітр�m - otr

ti, obrisati 
обппфіти, -аю, -Вєm - obre

zivati, podrezivati 
обтирІати, -аю, -Вєm - otira

ti, brisati 
обточІИти, -у, -иm - ostrugati 
обтруІсИти, ·шУ, -сиm - otre

sti, stresti, istre:>ti 
обтруІсИтися, -�, -сшпся 

- stresti se, otresti se 
обтрУшІvвати, -ую, -vєm -

otresati se, istresati 
обтЯжІитн, -у, ·ИІП - optere

titi 
обтЯжливий - tezak 
обтЯжІvвати, ·vю, -уєm - op

terecivati 
обІтЯти, -ітнУ, ·fтнеm - obre

zati , podrezati 
обумовІити, ·ЛІО, -иm - uvje

tovati, usloviti 
обумов11Іювати, -юю, -юєm 

- uvjetovati, uslovljavati 
обVІ'ений - indigniran, ogor

cen 
об\!;рення, с. - ogorcenje, re

volt, negodovanje, indigna
cija 

обwІити, -ю, -иш - indigni
rati, revoltirati; ozlojediti, 
razljutiti 

ооwІитися, ·ІОСJІІ, -ишся 
uzbuniti se, ozlojediti se, 
razljutiti se 

обVІ'ливий - odvratan 
об.УРІювати, -юю, -юєm - in

dignirati, revoltirati, ozloje-
c:tivati, ljutiti 

обурІюватися, -ююся, -юєmся 
- negodovati, buniti se, lju
titi se 

овдовіІти 

обхІfд, .Оду, м. - obilazak 
обхоІдити, -джу, -диш - obi

laziti, zaobilaziti; okolisati, 
zapostavljati 

обхоІдитися, -джуся, -диmся 
- stajati, kostati; prolaziti; 
moci bez koga, bez cega 

обчІіслеІПІЯ, с. - racun, ra
Cиnanje 

обчІіслІити, -ю, -иm - izraeu
nati 

обчІіслІювати, -юю, -юєm -
racunati, izraCиnavati 

оочІіІстити, -щу, -стиm - o
cistiti 

обчищІати, -аю, -аєm - cistiti 
обшарпаний - otrcan, pode

ran, pohaban 
обпnірпІати, -аю, -аєm - iz. 

derati, otrcati, pohabati 
обmивІати, -аю, -аєш - opsi

vati, obrubljivati 
Обшир, -у, м. - prostor, op

seg 
обmІірний - opsezan, opsi

ran, obiman 
обшИІти, -ю, -єm - opsiti, ob

rubiti 
обmук, -у, м. - pretres, pre

metacina, pretraga 
обmvкІати, -аю, -аєm pre-

metnuti, pretresti, izvrsiti 
premetacinu 

оошукІувати, -vю, -vєш -
pretresati, vrsiti premeta
cinu 

общ:Ина, ж. - opcina 
обюрокраІтити, -чу, -тиш 

birokratizirati 
обюрокрІічІvвати, -ую, -уєm 

- birokratizirati 
об'Ява, ж. - oglas 
овІільний оЬао, ovalan 
овдовіІти, -ю, -єm - obudo-

vjeti 
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овес 

овес, вівса, м. - zob, ovas 
оволодівІати, -аю, -аєш - os

vajati, ovladavati 
оволодfІти, -ю, -єш: - osvojiti, 

zavladati, ovladati 
овоч, -у, м. і -І, ж. - povrce, 

voce 
оrИда, ж. - odvratnost, aver

zija 
оrИдвий - gadan, mrzak, od

vratan 
оrірІок, -ка, м. - krastavac 
оrлУхнІvти, -у, -еш !і оrлу

шІВти, -у, -иm - oglusiti 
оrлушІати, -аю, -аєш - oglu

sivati 
оrлwпливий - zaglusan 
оrляд, -у, м. - uvid; pregled, 

razgledanje, smotra; медйч
ний оrляд - lijecnicki pre
gled 

оrлядІати, -аю, -Іієш - pre
gledavati, razgledavati, pro
matrati 

оrлядІатисл, -Ііюся, -аєшся -
obazirati se, osvrtati se 

оrлядач, -а, м. - promatrac, 
komentator 

оrлЯнІути, -у, -еш - pregleda
ti, razgledati, promotriti 

оrлЯнІутисл, -усл, -ешся -
obazreti se, osvmuti se 

oro! - oho! 
оrолІІіти, -Ю, -иm - razgoli

titi 
оrолоІсІіти, ·шУ, -сиm - ja

viti, navijestiti, objaviti, o
glasiti; оrолосйти вІйнУ -
objaviti rat 

оrолоmеІПІЯ, с. - objavljiva
nje, oglasavanje, objava 

оrолоmІУвати, -ую, -уєш -
javljati, navjescivati, objav
ljivati, oglasavati 

оrолІювати, -юю, -юєш - raz
golicivati 
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одІПІ8дцятІеро 

оrор6джІувати, -ую, -уєш 
ogradivati 

оrороІдІіти, •дж.У, ·диш 
ograditi 

оrорожа, ж. - ograda, plot 
оrрИзІок, -зка, м. - ogrizak 
orpfx, -у, м. - greska, po-

greska, propust 
оrр.йдиий - debeo, krupan, 

korpulentan 
оrр.йднІість, -ості, ж. - mas-

noca, debljina, punoca 
одежа, ж. - odjeea 
одержання, с. - primitak 
одержІати, -у, ·ВПІ - primiti, 

dobiti, pridobiti; одержати 
вИrоду - profitirati, imati 
korist; одержати вчений 
с� доктора - dokto
rirati, dobiti titulu doktora; 
одержати наюЬ - dobiti 
naredenje; одержати в сші· 
дщину - dobiti u nasljed
stvo 

одержимий - bjesomucan 
одержІувати, -ую, -уєш - pri· 

mati, dobijati, pridobijati 
Одеса, ж. - Odesa 
одИн, одна, одно, одне - je

dan, jedna, jedno, jedni; 
одИн-одвісІнький - sam 
samcat; одИв кращий вJд 
дpyr6ro - sve bolje і bolje; 
всf до одноrо - svi do jed· 
noga; один по одному 
jedan ро jedan, jedan za 
drugim; одним словом -
jednom rijecju; одне й те ж 
сІіме - jedno te isto; ОД• 
ноrо рІізу - jednom; од· 
ноrо поля .йrода - jedne 
gore list; на однV зrІідку -
pri samoj pomisli 

одивІідцятІеро, -ьох - jeda
naestero, jedanaestorica 



одинадцятий 

одиюідцятий jedanaesti 
одинІідцятІь, -ьох - jedana-

est 
одинИ:ця, ж. - jedinica 
одm1окий - osamljen 
однак і одначе - ipak, me

dutim 
однаковий - jednak, isti, is

tovjetan 
однаковІlсть, -ості, ж. - jed

nakost 
однаково - jednako, podjed-

nako, svejedno 
ОДНІПІа, ж. - (gram.) jednina 
одноrолосний - jednoglasan 
одноrолосно - jednoglasno 
одноденний - jednodnevan 
однодУмІець, -ця, м. - isto-

miSljenik 
однозначинй istoznacan 

sinoniman 
однойменний istoimen 
однокласник, -а, м. - suuce

nik, skolski drug, drug iz 
razreda 

одноколірний - jednobojan 
однолітІок, -ка, м. - vrsnjak 
одноманітний - jednolican, 

monoton 
одноманітнІість, -ості, ж. -

jednolicnost, monotonija 
одноосібний - individualan, 

inokosan 
одноповерховий - prizeman 
одноразовий - jednokratan 
однорідний - istovrstan; jed-

nostavan, homogen 
одноріднІість, -ості, ж. - jed

nostavnost, istovrsnost, ho
mogenost 

односкладовий (gram.) 
jednoslozan 

одностайний - jednodusan 
одностІійнІlсть, -ості, ж. -

jednodusnost 
односторонній - jednostran 

однотИпннй 
одночасний 

simultan 

одяrІатися 

istovrstan 
istovremen, 

одночасно - istovremeno, is
todobno, simultano 

одрІізу - odmah, smjesta, 
ujedanput 

одроб!Итн, -лЮ, -иш - odra
diti 

одроблІЯти, -Яю, -Яєш - od
radivati 

одрУженІий, -а 
udata 

ozenjen; 

одружеІПІЯ, С. zenidba, 
udaja, brak 

одруж!Итн, -у, -нш - ozeniti, 
udati 

одруж!Итнся, -уся, -ншся -
ozeniti se, udati se, sklopiti 
brak 

одрvжІvвати, -ую, -vєш - ze
niti, udavati 

одру,жІуватисЯІ, -уюся, -уєшся 
- zeniti se, udavati se, 
sklapati brak 

одряхлfІти, -ю, -єш - oronuti, 
ostarjeti 

одужаІПІЯ, с. - ozdravljanje, 
oporavak, rekonvalescencija 

одv.жІати, -аю, -аєш - ozdra
viti, oporaviti se 

одужІувати, -ую, -уєш - oz� 
dravljati, oporavljati se 

одурмаnІити, -ю, -иш - oma
miti, opiti 

одурмаnІювати, -юю, -юєш -

opijati, omamljivati 
одчайд�й - ocajan, dr

zovit, lud 
одяr, -у, м. - odjeca, nos

nja, ruho; готовий одяr -

gotova odjeca, konfekcija 
одяrІати, -аю, -аєш - oblaciti, 

odijevati , stavljati, metati 
одяфітися, -аюся, -аєшся -

oblaciti se, odijevati se 
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одяфн 

одяфИ і одяrІвУтв, ·вУ, -иеш 
- obuci, odjenuti, staviti, 
metnuti 

одяrІтИся і одяr!иУrися, ·иіІ
ся, -иешся - obuci se, od
jenuti se 

ожеледІь, -t, ж. і ожелеДИQЯ!, 
ж. - poledica 

оженІИти, -Ю, ·ИШ - ozeniti 
оженІИтися, -Юся, ·ИШСЯ -

ozeniti se 
оживІИти, -лЮ, -иш - oziviti 
оживлІЯти, .Jію, -Яєш - oZiv-

ljavati 
ожИ:на, ж. - kupina 
ожИІтв, ·В\';, -веш - ozivjeti 
озбрОєний - orufan, naoru-

zan 
озбрОєння, с. - naorufava

nje, naorufanje, oruzje; rов
ка озбрОєиь - trka u nao
rиZavanju 

озброІіти, -ю, -іш - naorufati 
озбр6ртися, ·ІОСЯ, -ішся 

naoruzati se 
озбр6ІJОватв, ·ІОІО, ·ІОЄШ -

naorufavati 
озброюватися, ·ІОІОСЯ, ·ІОІОЄШ· 

ся - naorufavati se 
оздОба, ж. - ukras 
оздоровлення, с. - ozdravlje-

nje; sanacija 
озеро, с. - jezero 
озимІОІа, ж. - ozimi usjevi 
озирІатися, -ІіІося, -Іієmся -

obazirati se, osvrtati se 
озлоблений - ogorcen, indig

niran 
озлОблевІІсть, -ості, ж. -

ogoreenje, indignacija 
ознайомІвтися, ·люся, -ишся 

- upoznati se 
ознайомлІюватися, -ююся, 

·ІОЄІІІСЯ - upoznavati se 
ознака, ж. - oznaka, znak, 

obiljezje, simptom 
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оксидІуваітв 

озиачІатв, .ає - znaciti, ozna· 
cavati 

ознОб, -у, м. - jeza, drhtavica 
ой! - joj 
океан, -у, м. ocean 
окИ:слення, с. - (kem.) oksi· 

dacija 
окИслІюватв, -юю, ·ІОЄІІІ -

(kem.) oksidirati 
оІС.ЛНІС., -у, м. - zov; зн8k 

оІС.ЛНІС.у - usklicnik, uzvic
nik 

оклИ:чннй - usklican 
око, с.; ми. очІ - oko; на 

око - odoka, otprilike; 
світ за очІ - kuda осі vo
de; про лЮдсkе око - na· 
izgled, radi izgleda; як 
оком змиrнуrи - u tren 
oka; око за око, � за зjб 
- oko za oko, zub za zub; 
замИ:лювати очи - baciti 
prasinu u осі; сказати в очІ 
- reci u lice 

оковІи, -, ми. okovi 
околиця, ж. - okolica, pred

grade, periferija 
окоп, -у, м. - rov, opkop 
окремий - pojedinacan, po

seban, zaseban; окремий вJі. 
падоk - poseban slucaj ; 
окрема думка - izdvojeno 
mШjenje; окреме Явище -
pojedinacna pojava 

окремо - napose, odvojeno 
окрИ:лений - odusevljen, za

nesen 
окрім, крім ( +G.) - osim, 

pored 
окрІіп, -Опу, м. - vrela voda 
окруr, -у, м. - okolica, okrug 
окріrлий - okrugao, оЬао 
оксамйт, -у, м. - barsun, so-

mot 
оксидІуваітв, -ую, ·Р -

(kem.) oksidirati 



окуліст 

окуліст, -а, м. - okulist(a) 
окулЯрJи, -Ів, ми. - naotari, 

nao�ale, ОС.Іе 
окушЩІ.я, ж. - okupacija 
окупJувВти, -jю, -� - oku-

pirati 
оленJь, -я, м. - jelen 
оливо, с. олово - olovo 
олІвJець, -QЯ, м. - olovka 
олія, ж. - ulje; маСАЙНова 

олія maslinovo ulje 
олово, с. - kositar 
омана, ж. - obmana, zablu

da; вводИти в омІіиу - do
voditi u zabludu 

он - eno 
онІмfІти, -ю, -єm - onijemiti 
оновлення, с. - obnavljanje, 

obnova 
онwс, -а, м. - unuk 
онУ,ка, ж. - unuka 
онучІітJа, -, ми. - unu�d 
опадІІіти, -Іію, -Іієш - opada-

ti, padati, spadati 
опІіІсти, -ду, -деm - opasti, 

spasti, pasti 
опадІи, -tв, ми. - oborine 
опІілеІОІя, с. - grijanje, lo

zenje, ogrjev; центрІільне 
опІілення - centralno grija
nje 

опал!йти, -Ю, -иm - оресі, o
pditi, ugrijati 

опІілІювати, -юю, -юєш - pa
liti ; grijati, рееі 

опам'ятJІітися, -Ііюся, -Іієmся 
- osvijestiti se, opametiti 
se 

опановJувати, -ую, -уєm -

svladavati, zavladavati 
опанІувВти, -ую, -� - svla-

dati, zavladati 
опера, ж. - opera 
оперІіцІя, ж. operac1Ja 
оперета, ж. - opereta 
оперІПІЙ - operni 

оплІч 

оперmса, обіпр!Р, .еmся і 
опрJjся, .еmся - nasloniti 
se; oduprijeti se, suprotsta
viti se 

оперJувВти, -ію, -� - ope
rirati 

оПІDІІйтися, -Юся, -иmся 
пасі se, stvoriti se 

оПІОІJЯтися, -JiIOCJІ, -Яєшся 
nalaziti se 

опирІІітися, -Ііюся, -Іієшся 
naslanjati se; odupirati se, 
suprotstavljati se, protiviti 
se 

опис, -у, м. - opis; popis, spi
sak; опис подорожі - pu
topis 

опиІсІіти, -mf, -mem - opisati 
опйсІувати, -ую, -уєm - opi

sivati 
опитJІіти, -Іію, -Іієш - ispitati, 

anketirati, saslu!iati 
опйтуваиня, с. - ispitivanje, 

saslu§anje, preslu§anje 
опйтJувати, -ую, -уєш - ispi

tivati, saslu§avati, anketirati 
опік, -у, м. - opeklina, ope

kotina 
опfка, ж. - staranje, briga 
опІкJувВтися, -Уюся, -уєmся 

- starati se, brinuti se 
опfкун, а, м. - skrbnik, sta

ratelj , tutor 
опJІр, -ору, м. - otpor; ЧІПІЙ

ти опір - pru.Zati otpor, 
opirati se 

опіум, -у, м. op1Jum 
оплата, ж. - plaeanje, isplata 
оплаІтйти, -ч\r, -ТИПІ - platiti, 

isplatiti 
оплІічІувати, -ую, -уєm -

plaeati, isplaCivati 
оплескJи, -Ів, ми. - aplauz, 

pljesak 
оплІч rame uz rame 
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оплодотворІнти 

оплодотворJВти, -Ю, -Ю:п -
oploditi 

оплодотворjЯти, -Я�о, -Яєш -
oploc:tivati 

опл6т, -у, м. bedem 
оповІдІіиня, с. - pripovijetka, 

legenda; pripovijedanje 
оповІдJати, .аю, -аєш - pri

cati, pripovijedati, kazivati 
оповJістй, -fм, -ісИ - ispricati, 

ispripovijedati 
оповідач, -а, м. - pripovje

dac 
оповіщення, с. - objava, na

java, objavljivanje 
оподатк6вJувати, -ую, -уєш -

oporezivati 
оподаткJув;іти, ·"Wo, -уєш -

oporezovati 
опозицfйиий - opozicioni, o

pozicijski 
опозИція, ж. opozicija 
опол6шса, ж. - rupa, pro

cjep 
ополчІИтися, -уся, ·ИШСЯ -

dici se, okomiti se, naorufa
ti se 

опонент, -а, м. - oponent, 
protivnik 

опонJувати, ·Ую, ·Уєш - opo
nirati, suprotstavljati se 

оп6ра, ж. - oslonac, potpo
ra, naslon 

опор6чІити, -у, ·ІDІІ - okleve
tati, ocrniti 

опор6чІуватн, -ую, -уєш -
klevetati, cmiti 

опортуиfзм, ·у, м. - oportu· 
nizam 

опортуніст, -а, м. - oportu
nist(a) 

опортуністИчний - oportu
nisticki 

опоряджJати, .аю, -аєш - re
diti, dotjerivati 
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оранжир6вка 

опоряJдВти, ·дж.У, ·диm -
urediti, dotjerati 

оправа, ж. - okvir, korice, 
uvez; вtддатн кнИжку в 
оправу - dati knjigu na 
uvez 

опрацJюватн, -Юю, -Юєш -
obraditi 

опраць6вІуватн, -ую, ·УЄІП -
obrac:tivati 

оприт6мн1Jтн, -ю, -єш - osvi-
jestiti se 

6пріч ( +G.) - osim, pored 
опромfненяя, с. - zraeenje 
опромfнJити, ·Ю, -иm - osvi· 

jetliti, ozraciti 
опромfвJюватв, -юю, -юєш -

osvjetljavati, zraciti 
6птик, -а, м. opticar 
оптимfзм, -у, м. - optimizam 
оптиміст, -а, м. - optimist(a) 
6птом - naveliko 
опублік6вJуватв, -ую, -уєш -

objavljivati, publicirati 
опублІкJуватв, фо, -уєш -

objaviti, publicirati, objelo
daniti 

опУІдало, с. - stra§ilo 
опУклJість, -ості, ж. - izboci

na 
опускJати, .аю, -аєш - spu§. 

tati 
опуJстИти, -щу, -стиm - spus

titi 
опустіJтн, -є opustjeti 
опух, -у, м. - oteklina, izras

lina, tumor 
опухJатн, ·Іію, -аєm - otjecati 
опУхлий - otecen, ispupcen, 

konveksni 
onwmlvти. ·v, -em - oteCi 
оп'яніJти, -ю, -єш - opiti se 
орава, ж. - rulja 
орІін2Кевий: - narancast 
оранжир6вка, ж. - aran!-

man 



оранка 

оранkа, ж. - oranje 
орJатв, -Ю, -еш orati 
оратор, -а, м. - govornik 
орач, -а, м. - orac 
орбіта, ж. - orbita, putanja 
орrан, -а, м. organ 
орrанІзатор, -а, м. - organi-

zator 
орrвнізаіцІя, ж. - organiza

cija; Орrанізація Об'Єдна
ІПІХ Націй - Organizacija 
ujedinjenih naroda 

орrанfзм, -у, м. - organizam 
орrанізОвJуватв, -ую, -уєш -

organizirati, zasnivati 
орrанізJуватв, -ую, ·"УІєш -

organizirati, zasnovati 
орда, ж. - horda 
орден, -а, м. - orden, odliko

vanje 
орденоносJець, -ця, м. - no

silac ordena (odlikovanja) 
ордер, -а, м. - pismeni na-

log, doznaka 
орJел, -ла, м. - orao 
оренда, ж. - zakup, arenda 
орендар, -Я, м. - zakupac 
орендJувВтн, ·Ую, -уєш - uze-

ti u zakup 
ореол, -у, м. aureola 
орнrінВл, -у, м. original 
орнrінВльний - originalan, 

izvoran 
орієнтІіція, ж. - orijentacija 
орієнтJув&тн, -ую, ·Уєш -

orijentirati 
орієнтJувВтнся, ·Уюся, ·Уєш· 

ся - orijentirati se, ravna
ti se 

оркестр, -у, м. - orkestar; 
смичковий орkестр gu-
dacki orkestar 

орудJуватн, -ую, -уєш ru-
kovati, baratati 

орфоrрафія, ж. - ortografija 
оса, ж. - osa 

осередJок 

осВджJуватнся, -ую, -уєш 
taloZiti se 

освfдчJитися, -уся, -вшся 
ocitovati (izjaviti) ljubav 

освідчJуватнся, -уюся, -уєшся 
- ocitovljavati (izjavljivati) 
ljubav 

освіжJатн, -аю, -аєш - osvje
zavati, okrepljivati 

освіжІйтн, ·У;, -иш - osvjeZi
ti, okrijepiti 

освіта, ж. - obrazovanje, 
prosvjeta, naobrazba; дати 
освіту - obrazovati, izo
braziti, skolovati 

освіJтйтн', ·чУ, -тиш - osvi
jetliti, obasjati, rasvijetliti 

освіJтйти2, ·чУ, -тиш - pro
svijetiti, obrazovati 

освітлення, с. - rasvjeta, 
osvjetljenje 

освітлJйтн, -Ю, -иш - osvijet
liti, rasvijetliti, obasjati 

освітлJюватв, -юю, ·ЮЄІП -
osvjetljivati, rasvjetljavati, 
obasjavati 

освічений - prosvijeeen, nao
bпden, obrazovan 

освіченJість, -ості, ж. - pro
svijecenost, naobrafenost, 
naobrazba 

освічJуввтв', -ую, -уєш - o
svjetljavati, obasjavati, ra
svjetljavati 

освічJувати2, -ую, -уєш - pro
svjeeivati, obrazovati 

осв6Jітв, -ю, -іш - osvojiti, 
zavladati, ovladati 

осв6Jюватв, -юю, -юєш � o
svajati, zavladavati, ovlada
vati 

осJел, -ла, м. - magarac 
оселедJець, ·QЯ, м. - haringa 
оселя, ж. - stan, nastamba 
осередJок, -ку, м. - srediSte, 

hriste, Celija 
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осика 

осИ:ка, ж. - jasika 
осироJтйти, -чУ, -nЬп - osiro

titi, uciniti sirotom 
осиротfАий - osirotio, napuA

ten, osiroma§en 
осиротfJти, -ю, -єш - osirot

jeti, ostati sirota (siroee) 
осІдJати; -аю, -аєш - sjedati; 

slijegati se, nastanjivati se 
осІдлJати, -аю, -аєш - osedla-

ti 
осіннІй - jesenji, jesenski 
0сJІнь, -енІ, ж. jesen 
осJfств, -Яду, -ядеm - sjesti, 

slegnuti se, nastaniti se 
оскаженfАий - mahnit, bije

san, bjesomuean 
оскаженfння, с. - pomama, 

bijes, bjesomucnost 
оскаженіJти, -ю, -єш - po

bjesnjeti, pomahnitati, po
mamiti se 

оскаидВлJитися, ·ЮСJІ, ·ИІПСJІ 
- obrukati se 

оскаржевня, с. - podno§enje 
zalbe 

оскВржJити, ·у, ·ИІD - zaliti 
se, predati zalbu; optиZiti 

оскВржJувати, -ую, -уєш -
zaliti se, predavati zalbu; 
optиZivati 

оскfАьки - ukoliko, buduci 
da 

осколJок, -ка, м. - komadic, 
odlomak, krhotina 

ослабJати, -аю, -аєш - slabi
ti, tro§iti se 

ослабнJуrіІ, -у, -em і ослабfJти, 
-ю, -єш - oslabiti, istro§iti 
se, iznemoei 

ослІівJитн, ·лю, ·иm - obeA
castiti, osramotiti 

ославлJЯтв, -Яю, -Яєш і ослав
лJювати, -юю, ·ЮЄІП - sra· 
motiti, obe§ea§civati 

ОслІп - naslijepo, slijepo 
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осор6мJвтв 

осліпJИ:тн, -ЛІО, -нm - oslije
piti, uciniti slijepim 

ослfплJюватв, -юю, ·ЮЄІП І о
сліплJяти, -Яю, -Яєш - o
sljepljivati, ciniti slijepim 

осліпнJути, -у, -em - oslijepi
ti, postati slijep 

Осло, нескл., с. Oslo 
осмілfJти, -ю, -єш - osmjeliti 

se, ohrabriti se 
основа, ж. - osnova, temelj , 

baza; на науковій основі -
па znanstvenoj osnovi; ос
нова слова - (gram.) osno
va rijeci 

основнИ:й - osnovan, teme
ljan; в основи6му - uglav· 
nom 

основоположник, -а - zaeet
nik, osnivac, utemeljitelj 

оси6вJувати, -ую, -уєш - o
snivati, temeljiti 

оснJув;іти, -Ую, -уєш - osno
vati, utemeljiti 

ос6ба, ж. - osoba, lice, Ce
ljade; юридИ:чна ос6ба -
pravno lice; тата ос6ба -
mracna licnost 

особИстий - osoban, liam 
особисто - osobno, licno; 

вfн особисто - оп glavom 
особлИвий - zaseban, osobit, 

narocit, Iican; особлИве DрИ• 
знІічевня - poseban zada· 
tak 

особлИвJість, -ості, ж. - oso
bitost, osoЬina 

особлИво - naroeito, osobito 
особ6вий - osoban, liean; 

особ6ва справа - osobna 
(licna) stvar; особ6вий зай· 

м9ннк - (gram.) licna za- · 
mjenica 

осор6мJитн, -лю, ·ИПІ - osra
motiti, postiditi; zasramiti, 
obrukati 



осор0мІитися 

осор6мІитися, -люся, -иmся -
obrukati se, osramotiti se 

осорОмлІювати, -юю, -юєm -
sramotiti, postic:livati 

осор6млІюватися, -ююся, -ює
шся - sramotiti se, bruka
ti se 

осоружний - odvratan, mr
zak 

оспівІати, -аю, -аєш - opje
vati, proslaviti 

оспівІувати, -ую, -уєш - sla
viti, velicati, opijevati 

остІіннІй - posljednji, zadnji ;  
останнtми днЯми - po
sljednjih dana; осnіннІй 
строк - krajnji rok 

остат6чиий - konacan, defi
nitivan 

остаточно - konacno, defini
tivno 

остача, ж. - ostatak, vi§ak; 
без остачі - bez ostatka 

остереІrrй:, -жу, -ж6m - ofu
vati ; upozoriti 

остереІrrй:ся, -жуся, -ж�шся 
- pripaziti se 

остерІrІати, -аю, -аєм - pa
ziti, cuvati; upozoravati 

остерІrІатися, -аюся, -Іієшся 
- fuvati se, paziti se 

остfльки - utoliko 
остовпfІти, -ю, -єш - zapa

njiti se, skameniti se, uko
citi se 

остоrИІдІти, -джу, ·диm 
остоrИднІути, -у, -еш 
dozlogrditi, dodijati, omrz
nuti 

остор6rа, ж. - oprez, predo
strofnost 

Острах, -у, м. - strepnja, bo
jazan 

6стрІІв, -ова, м. - otok, ostr
vo 

оточІНти 

оступІатися, -Ііюся, -аєшся -
spoticati se, posrtati, odla
ziti, odustajati, zalagati se 

оступІИтися, -лЮся, -иmся -
spotaknuti se, posmuti, oti
ci, odustati, zaloziti se 

6суд, -у, м. - osuda, kuc1enje, 
neodobravanje; вИ:словити 
rромІідський осуд - javno 
osuditi 

осушІИти, -у, -иm - osu§iti 
осУшІvвати, -ую, -уєш - su

§iti 
осяrІати, -аю, -аєш - postiza

ti, obuhvacati, dosezati 
ОСJВ'ІнVти і осяrІтИ, ·нУ, -в�ш 

- postici, obuhvatiti, do
segnuti 

ось - evo; Ось так - ovako; 
Ось д� собака зарИтий (за
рИта) - u tom grmu leZi 
zec 

От - eto, eno 
отаб6рjюватися, -ююся, -юєm

ся - utaborivati se, logoro
vati 

отак - tako, onako 
отакІИй, -а, � - takav, ona-

kav 
отара, ж. - stado (ovaca) 
отвІtр, -ору, м. - otvor 
отже - dakle, prema tome 
отоді - tada 
ототОжнІити, -ю, -иm - izjed

naciti, izravnati 
ототОжнІювати, -юю, -юєm -

izjednacivati, izravnavati 
оточення, с. - opkoljavanje, 

obruc; okolina, sredina, am
bijent; в oroчemd. друзів -
u krugu prijatelja 

оточІИтв, -у, -иm - okruZiti, 
opkoliti, zaokruZiti, uokviri
ti; оточИтв ув&rою - okru
ziti pafnjom 
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оrочІvвати 

оточ\увати, -ую, -уєm - zao
kruzivati, okru:Zivati 

отрИм\ати, -аю, -аєш - primi
ti, dobiti 

отрИм\увати, -ую, -уєш -
primati, dobivati 

отруЄІПІЯ, с. - otrovanje; 
отруЄІІІІЯІ крові - otrova
nje krvi 

отруІіти, -Ю, -im - otrovati, 
zatrovati 

отрУйний - otrovan; отр-уй
на зміЯ - zmija otrovnica 

отрУта, ж. - otrov 
отру\ювати, -юю, -юєш - tro-

vati 
отупіІти, -ю, -єш - otupjeti 
отУт - ovdje, tu 
от.йм\итися, -люся, -иmся -

osvijestiti se, doci k sebi 
офіцер, -а, м. - oficir 
офіц18нт, -а, м. - konobar 
офіц18нтка, ж. - konobarica 
офіційний - slиZben, zvani-

ean 
офОрм\ити, -лю, -иш - uobli

citi, urediti, srediti, fonni
rati, legalizirati 

оформл\Яти, -ЯІо, -Яєш і офор
млІювати, -юю, -юєш -
uoblicivati, uredivati, sredi
vati, formirati, legalizirati 

ох! - oh! 
охВйиий uredan, cist 
охІійнІtсть, -ості, ж. ured-

nost, cistoca 
охл.іілвй - mr§av 
охолодж\увати, -ую, -уєш -

hladiti 
охолодж\уватися, -уюся, -уєш

ся - hladiti se 
охолоІдйти, -джу, -диm - o

hladiti 
охоло\дИтися, -джуся, -дишся 

- ohladiti se 
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очера 

охопІИти, -лЮ, -иm - obuhva
titi, obuzeti, spopasti, pro
zeti, zahvatiti; охопИти пО
лум'ям - preplanuti 

охоплеІПІЙ - zahvacen, obu
hvacen, prozet 

ох6пл\ювати, -юю, -юєш - za
hvacati, obuhvaeati, obuzi
mati, spopadati, prozimati 

охор6на, ж. - cuvanje; za§ti
ta, straza; охор6на здоров'я 
- za§tita zdravlja, zdrav
stvena za§tita 

охор0нІець, -ця, м. - euvar, 
tjelohranitelj 

охорон/йти, -Ю, -иш - oeuva
ti, obraniti 

охоронtJітн, -Яю, -Яєш - eu
vati, braniti 

охОта, ж. - zelja, volja; з 
власної ох6ти - ро vlasti
toj zelji 

охоче - rado 
охочІий, -oro, м. - ljubitelj 
охре\стИти, -щУ, -стиш - krs-

titi, okrstiti, prekriziti 
охрип/ати, -аю, -аєш - po

stajati promukao 
охрИпн\утв, -у, -em - pro

muknuti 
оцІей, -Я, -е - ovaj , taj ; oii' 

людИна! - to je covjekl 
6цІет, -ту, м. - ocat 
оцlнІйти, -Ю, -иm - ocijeniti, 

procijeniti, prosuditi 
оцІнІювати, -юю, -юєш - cije

niti, ocjenjivati, procjenjiva
ti, prosudivati 

оцІнка, ж. - ocjena 
очарування, с. - w 
очевІідІець, -ця, м. - ocevidac 
очевІідІПІЙ - ocevidan, oCit 
очевІідно і очевЙДJРІКІІ 

ocevidno, ocito 
очерет, -у, м. - trska, trs 



очнjстити 

ОЧЙ\стити, •Щу, -СТІПП - ОСЇ· 
stiti, oljustiti, procistiti, is· 
trijebiti 

очйстка, ж. - ciscenje 
очищ\ати, .аю, .аєш - cistiti, 

preciseavati, prociscavati, 
trijebiti, istrebljivati 

очікjувати, -ую, -уєш - oCe-
kivati 

очко, с. bod, poen 
очний - ocni 
очол\ити, -ю, ·ІПП - stati па 

celo, povesti 
ОЧол\ювати, ·ЮЮ, ·ІОЄШ - ru

kovoditi, biti па celu 
очорн\Jіти, -Ю, ·Вш - ocrniti, 

oklevetati 
очорн\Яти, -Яю, -Яєш - ocr

njivati, klevetati 

пал\ець 

оmтрафОв\увати, -ую, -уєш -
globiti, kainjavati 

оmтраф\увати, ·Ую, -уєш -
oglobiti, kazniti 

ошук\ати, -аю, -аєш - preva
riti 

ошУк\увати, -ую, -уєш - va
rati 

ощадливий - stedljiv 
ощІідиий - stedljiv, stedni; 

ощадна каса - stedionica; 
ощадна кнИжка - stedna 
knjizica 

ощасмівJити, -лю, ·ИШ - u
sreciti 

ощасмівлJювати, -юю, ·ІОЄШ 
- usrecivati 

ощенИJтися, •ТЬСЯ - OSteniti 
se 

П, п 

пава, ж. - paunica 
павйч, .а, м. - paun 
павільйон, -у, м. - paviljon 
павУк., . -а, м. pauk 
павутИна, ж. paucina 
пІіr\ін, -она, м. - izdanak, 

mladica 
падjати, -аю, -аєш - padati 
пад\іж, -ежу, м. - pomor sto-

ke 
падіння, с. - pad 
падло, с. - strvina 
падлЮка, м. і ж. - podlac, 

nitkov 
падчерка, ж. pastorka 
па\й:, ·Ю, М. - udio, ulog 
пакет, -а, м. - paket, omot, 

svezanj 
Пакістаu, -у, м. - Pakistan 
пакт, -у, м. - pakt; пакт про 

ненапад - pakt о nenapa· 
danju; пакт про взаЄмну 
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допомоrу - pakt о uzajam
noj pomoci 

паkJувати, ·Ую, -уєш - pako
vati 

пакУнJок, -ка, м. - smotak, 
paket 

палата, ж. - bolnicka soba; 
komora 

палJати, -аю, .аєш - plamtje
ti; палати ndвом - plam
tjeti gnjevom; палати ко
хІіШІЯМ - gorjeti od ljuba
vi ; палати з ціюівості -
gorjeti (pucati) od radozna
losti (znatizelje) 

палатка, ж. - sator 
палац, -у, м. - palaca, dvo

rac, dvor 
пІілJець, -ьця, м. - prst; mіль

ці знати· - vide se tragovi; 
і тільцем не кивиУти -
prstom ne maknuti; обкру-
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паливо 

тІіти круr6м п8Ащя - o
motati oko prsta; дивИтися 
крізь mіАьці - gledati kroz 
prste 

шіливо, с. - gorivo 
палІИти, -Ю, ·ІПП - paliti, zeci, 

grijati, loziti, pusiti 
mілиця, ж. - palica, stap, 

sipka; шWщею кйнути -
sasvim blizu, па dva koraka 

палfІй, -я, м. - potpaljivac; 
палій вІйв�t - ratпi huskac 

палlтУРка, ж. - uvezivanje, 
uvez, korice 

палlтУІJІПІК, -а, М. - knjigo
vezac, knjigoveza 

палfтУРня, ж. - kпjigovezпi
ca 

паАКІій - vatreп, vreo, ushi
cen, jarki, zarki, plameпi ; 
палка АІОбОв - vatreпa lju
bav; палкИй прихИ:льник -
vatreпi pristasa 

палуба, ж. - paluba 
палЮчий - vruc, vreo 
палянИця, ж. - psenicni kruh 
пальба, ж. - paljba 
пам.ма, ж. - palma 
пальнJе, -Oro, с. gorivo 
пальтІо, -Іі, с. - kaput; зи-

мове пальт0 - zimski ka
put 

mіморока, ж. - magla; mі
морокв забИло - izgubio 
pameeпje; втратити памо
роки - izgubiti svijest 

mіморочJити, •у, ·ИІП - OSa· 
mucivati, opijati 

пам'ятJати, -аю, -Іієш - imati 
па pameti, pamtiti, sjeeati 
se 

mім'ятиик, -а, м. - spomenik 
mім'ятІь, -1, ж. - spomen, 

pamcenje, sjeeanje; дай б6-
же mім'ять - pamet u gla
vu! ледача (кор6тка) mi-
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м'ять - kratka pamet, sla
bo pameenje; прийтй на 
пІім'ять - pasti na pamet; 
прийти до пІім'ятІ - osvi
jestiti se 

пан, -а, м. - gospodin; пан 
на всЮ rYбv - veliki go
spodiп; паном дfло жИти 
- voditi gospodski zivot; 
сам собf пан - sam svoj 
gospodar, sam sebi gazda 

паиахйда, ж. parastos 
mіиІ, нескл., ж. - gospoda 
паиівшій - vladajuci, vodeci, 

domiпantan; паиІвюій клас 
- vladajuca klasa 

mіиІка, ж. - panika 
панfчний - panican 
панна, ж. - gospoc:tica 
панорама, ж. - paпorama 
пансіон, -у, м. - pansion 
панський - gospodski 
паиталонІи, -. ми . - ь1асе 
панування, .с. - vladavina, 

prevlast, dominacija 
панІувати, -Ую, -уєm - vlada

ti, dominirati 
паиУючвй - vladajuci, domi

nantan 
панч6ха, ж. - carapa 
папер6вий - papirni, papir-

nat 
oanJfp, -еру, м. 

папІр6са, ж. 
пІіпка, ж. - fascikl 

papir 
cigareta 

папУrа, ж. - papiga; повтО-
рювати як папУrа - ponav
ljati kao papiga 

mipa', ж. - para; не пустИти 
mіри з уст - ne dati glasa 
od sebe; ва всіх парах -
punom parom 

оара2, ж. - par; в пІірІ - u 
paru 

параіrраф, -а, .м. - paragraf 



парад 

парад, -у, м. - parada; параід 
військ - vojna parada 

парадний - paradan, svecan 
парад6кс, -а, м. - paradoks 
паразйт, -а, м. - parazit 
паралuІь, -1, ж. - paralela 
парал6АЬІІИЙ - paralelan, us-

poredan 
паралізІvsати, фо, -уєш -

paralizirati 
парІілІч, -у, м. - paraliza 
парас6лІь, -я, м. - suncobran, 

kisobran 
парашУr, -а, м. - padobran 
парашутВст, -а, м. - padobra-

nac 
пард6н! - pardon! 
ПарІіж, -а, м. Pariz 
парикмІіхер, -а, м. - frizer, 

brijac 
парІити, -ю, ·ИІП - pariti; Ai-

bati; pljustati 
парі, нескл., с. - oklada 
парк, -у, м. - park 
паркан, -а, м. - ograda 
паркет, -у, м. - parket 
парлІімеJП, -у, м. - parla-

ment 
парламентарний - parlamen

taran 
пІірний - paran; парне чи

сл6 - parni broj 
паровИй - parni; парова тЯ

rа - parni pogon; паро'8Ий 
котел, м. - parni kotao 

паров6з, -а, м. - lokomotiva 
пар6дІя, ж. parodija 
пар6лІь, -я, м. - lozinka, pa-

rola, geslo 
пароплав, -а, м. - parobrod, 

brod 
паростІок, -ка, м. - izdanak, 

klica, mladica 
пІірта, ж. - klupa 
парПр, -у, м. parter 
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паспортввй 

партзб6рІи, -Ів, мн. - partij
ski sastanak 

партз'ізд, -у, м. - partijski 
kongres 

партиз8в, -а, м. - partizan 
партизІінІити, -ю, ·ИІП - vo

diti partizansku borbu 
партизІінський - partizanski 
партfІєц, -йця, м. - partijac, 

clan partije 
партійний - partijski 
партія, ж. - partija, stranka 
партквитj6к, -ка, м. - partij-

ska knjiZica 
парти6р, -а, м. - partner 
пapropr, -а, м. - sekretar 

partijske organizacije 
парторrанІзацІя, ж. - par

tijska organizacija 
парубкІvsати, ·Ую, -уєш -

samovati, voditi zivot neZe
nje 

пІірубІок, -ка, м. - momak, 
mladic; nefenja 

парІувати, -ує - pusiti se, di
miti se 

парус, -а, м. - jedro 
парфюм6рІя, ж. - parfume

rija 
пасажйр, -а, м. - putnik 
пасажИрський - putnicki; 

пасажйрський п6ізд - put
nicki vlak 

пасйвиий - pasivni, trpni; 
пасИвна людйна - pasivan 
covjek; пасйвиий стан -
(gram.) trpno stanje, pasiv 

пІісинІок, -ка, м. - pastorak 
пІісІка, ж. - pcelinjak 
паскуда, ж. - gadost; gad 
паскудний - gnusan, gadan 
пасмо, с. - pramen 
пасовйсько, с. і пасо:вШце, с. 

- pasnjak 
пІіспорт, -а, м. paso!i 
паспортний - pasoski 
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тіста 

mіста, ж. - pasta
пасJти, -у, ..еш - pasti (pa

sem) ; пасти зІіднІх: - vuci
se па repu, zaostajati; оа· 
СТИ очІіма - gutati ocima

тістка, ж. - klopka, zamka
пастр, -а, с. - pastir, coba

nin 
пасJувати, -Ую, -уєm - odgo-

varati, pristajati, pasati 
пасха, ж. - Uskrs
патент, -у, м. patent
патетика, ж. - patetika
патетйчний - patetican
патеф6н, -а, м. - gramofon
патрІархаільний - patrijarha-

Ian 
патрІ6т, -а, м. - patriot(a),

rodoljub 
патрІотйзм, -у, м. - patrioti

zam, rodoljublje 
патрІотИчний - patriotski,

rodoljubiv 
патр6н', -а, м. - patrona, na

boj , metak, Шеk 
патр6н2, -а, м. - patron, po

krovitelj 
патронат, -у, м. - patronat
патрулJювати, -Юю, -Юєш -

patrolirati 
патрулJь, -я, м. - patrola, iz

vidnica 
пат.RкJати, -аю - brbljati, ca-

vrljati, blebetati 
пауза, ж. - stanka, pauza
пафос, -у, м. - patos
пахва, ж. - pazuho
пахuJути, -у, -еш - mirisati ,

odisati; щоб і дУх твій тУт 
не пах! - bjezi mi s ociju!

naxoщJI, -ів, мн. - miris, mio-
miris 

пахУчий - mirlsav, mirisan 
пацІЄ11т, -а, м. - pacijent 
пац101�. -а, м. - �takor, pacov
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пелЮстка 

тічка, ж. - paketic, sveZaпj
паша, ж. - ра�а. ispa�a
пІІDІІІЯ, ж. - zito, zitarice
паштеr, -у, м. - pa�teta
паща, ж. - ralje
паJЯти, -Я.О, -Яєm - lotati,

spajati 
п'єдестал, -у, м. - pijedestal,

podnozje 
п'Єса, ж. - komad, drama
певний - odreden, pouzdan,

uvjeren, siguran, cvrst, soli
dan; будьте певні - budite
mirni, budite bez brige; пе. 
вннм чИном - па neki na
cin; ДО певноі міри - do
neke mjere; певна річ -

naravno, naravna stvar 
певно - sigurno, bez sumnje;

цІкл6м певно - sasvim si
gurno 

педаrоr, -а, м. - pedagog
педаrоrічний pedagoski
педІнститУт, -у, м. - viSa pe-

dago�ka �kola, pedagoska 
akademija 

пейзаж, -у, м. - pejzaz, kra-
jolik 

пекар, -я, м. - pekar
пекарна, ж. pekarna 
Пекін, -а, м. Peking 
пекло, с. - pakao; аж пекло 

сміЄться - da puknes od
smijeha; не лізь поперед 
батька в пекло - ne trci
pred rudo 

пеІктй, -чУ, -чеш - рееї, zееї
пекУчий - vruc, vreo; pa

pren, pikantan; пекУчий 
біль - ostra bol; пекУ..а 
потреба - neodgodiva po
treba; пекУ..е питання 
akutno pitanje 

пелехатий - kustrav
пелЮстка, ж. - latica, listic
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пелЮшка, ж. - pelena; від 
пелЮшок - od kolijevke, 
od rodenja 

пенал, -а, м. pernica 
пензелІь, -ля, м. kist 
пенсіонер, -а, м. - penzioner 
пенсія, ж. - penzija, mirovi-

na; перевестИ на пенсію -
penzionirati, umiroviti 

пеюі, ж. - globa, kazna; 
складати певЮ на коrо -
baciti krivicu па koga 

пень, пюі, М. - panj ; ДО пюі 
- do temelja, do kraja; -. 
на пнЮ стати - zaintaciti 
(se) 

первісний - prvotan, prvobi
tan, pocetni; первісне су
спfльство - prvobitno drus
tvo 

1 перебивІати, -аю, -Іієш - izu
darati; prekidati, presijecati 

перебирІати, -аю, -Іієш - pre
birati, odvajati; pretjerivati; 
presvlaciti ; pretresati 

переІбИти, -б'Ю, -б'Єш - pre
biti, isprebijati, izudarati; 
prekinuti, presjeci 

перебіr, -у, м. - hod, tok; 
перебіr хвор6би - tok bo
lesti; перебіr подfй - tok 
dogadaja 

перебіrІати, -аю, -аєш - pre
trcavati, prebjegavati 

перебfrти, -жу, -жИш - pre
trcati, prebjeci, protrcati 

перебіжчик, -а, м. - bjegu
nac, prebjeglica 

перебІfй, -Ою - zastoj , prekid 
перебільшений - pretjeran, 

preuvelican 
перебfльшеІПІЯ, с. - preuve

licavanje, pretjerivanje 
перебfльшІити, -у, -иш - pre

uvelicati, pretjerati 

переваіжІити 

перебfльшІувати, -ую, -уєш -
preuvelicavati, pretjerivati 

перебірАІІВий - izbirljiv, pro
birljiv 

переборІОти, -Ю, -еш - nad
jacati, prevladati 

переборщІИти, -у, -иш - pre
tjerati 

перебОрщІувати, -ую, -уєш -
pretjerivati 

перебОрІювати, -юю, -юєш -
nadjaeavati, prevladavati 

перебІрати, -еру, -epem -
prebrati, pretresti, pretjera
ti, presvuci; перебрати мfру 
- prevrsiti mjeru, pretje
rati; перебрати ва себе -
uzeti na sebe, preuzeti 

перебування, с. - boravak, 
prebivanje; мfсце перебу
вання - boraviste, mjesto 
boravka 

перебувІати, .аю, -аєш - pre
bivati, boraviti, nalaziti se; 
перебувати в спокої - mi
rovati; перебувати під слід
ством - biti pod istragom 

перебудова, ж. - preurediva
nje, reorganizacija 

перебудовІувати, -ую, -уєш -
pregradivati, nanovo graditi, 
reorganizirati 

перебудІувати, -Ую, -уєш -
pregraditi, nanovo izgraditi, 
reorganizirati 

переваrа, ж. - premoe, pred
nost, nadmoc, dominacija; 
віддати перевІіrу - dati 
prednost; чисельна перева
rа brojcana nadmoc 

переважІати, -аю, -Іієm 
nadmasivati, nadvladavati, 
nadjacavati; odolijevati 

переваіжІити, -у, -иш - nad
masiti, nadvladati, nadjaca
ti, odoljeti 
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переважний 

переважний - pretezan, nad
mocan, prioritetan, domi
nantan, jaci; переважна 
бfльшІсть - velika vecina; 
переважне право - priori
tetno pravo 

переважно - prvenstveno, u 
prvom redu, ponajviSe, ve
cinom 

перевал, -у, м. - prijelaz, pre
lazak, prelazenje, prijevoj 

перевантаіжІеиий - pretova
ren, preopterecen 

перевантаіжІити, -у, ·НІП -

pretovariti, preopteretiti 
перевантаіжІувати, -ую, -уєш 

pretovarivati, preoptereci
vati 

переварІИти, -Ю, ·НІП - pre
kuhati, svariti, probaviti 

переварІювати, -юю, -юєш -

prekuhavati, svarivati, pro
bavljati 

перевезІm, -у, ..еш - prevesti, 
prenijeti 

перевернІvти, -у, -em - pre
vrnuti, preokrenuti, preturi
ti, isprevrtati 

перевертІати, -аю, -аєш -

prevrtati, preokretati, obr
tati, preturati, premjestati 

переверmІити, -у, -иш - pre
vrsiti, nadmasiti, premasiti, 
zasjeniti 

перевершІувати, -ую, -уєш -
prevrsavati, nadmasivati, 
premasivati, zasjenjivati 

перевеІсm, -ду, -деш - pre
vesti; prenijeti, premjestiti 

перевзувІати, -аю, -Вєш -
preobuvati 

перевзувІатися, -Вюс.t11, -Вєшся 
- preobuvati se 

перевзуІти, -ю, -єш - preobu
ti 
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перевтОма 

перевзуІтися, -юся, -єшся -
preobuti se 

перевИ:борІи, ·ів, ми. - pono
van izbor 

перевидаІвВти, -Ю, -Єш - po
novo izdavati 

перевйдІати, -аю, -аєш - po
novo izdati 

перевнконІати, -аю, -аєш -

premasiti, prebaciti ; пере. 
виконати норму - prema
siti normu 

перевиконІувати, -ую, -уєш -

premasivati, prebacivati 
перевиробнііцтво, с. - hiper

produkcija 
перевитрата, ж. - visak po

trosnje 
перевИ:щІити, -у, -иш - nad

visiti, nadmasiti, premasiti 
перевИщІувати, -ую, -уєm 

- nadvisivati, nadmasivati, 
premasivati 

перевІіз, -Озу, м. - prijevoz 
перевізник, -а, м. - prevozi

lac, vozac 
перевірка, ж. - provjerava

nje, pregled, kontrola, in
spekcija 

перевfрІити, -ю, ·НІП - pro
vjeriti, pregledati, prekon
trolirati 

перевірІ.Яти, -.Яю, -.Яєш - pro
vjeravati, pregledavati, kon
trolirati 

перев6Ідити, -джу, ·диш -

prevoditi; prenositi, pre
mjestati 

перев6Ізити, -жу, -зНІП - pre
voziti, prenositi 

перевозка, ж. - prijevoz 
перевор6т, -у, м. - preokret, 

prevrat 
перевтілення, с. - preobrazaj 
перевтома, ж. - premore

nost, sustalost 



перев'яІз&ти 

перев'яІз&ти, -жу, -жem - pre
viti, povezati, preplesti 

перев'Язка, ж. - previjanje, 
povezivanje, prepletanje, za
voj 

перев'ЯзІувати, -ую, -уєш -
previjati, povezivai:i, preple
tati 

переrанІЯти', -Яю, -Яєm -
prestizati, pretjecati 

переrанІЯпГ, -Яю, -Яєm - de
stilirati 

переrИн, -у, м. - pregib, sa
vijanje, previjanje 

переrинІати, .аю, ..аєm - sa
vijati, previjati, pregibati 

neperlfн, -Ону, м. - destilaci
ja; rakija 

переrляд, -у, м. - pregled, 
1 prikazivanje, uvid 

переrлядІати, .аю, -аєш -
pregledavati, revidirati, raz
matrati 

переrлЯнІути, -у, -еш - pre
gledati, revidirati, razmo
triti . 

переІrюіти', -женУ, -женеш -
prestici, preteci 

переІmати2, -жену, -женеш 
- destilirati 

переmІУти, -у, .еш - saviti, 
previti, sagnuti 

переrов6рІи, ·Ів, мн. - pre
govori; вестй переrов6ри -
voditi pregovore, pregova
rati 

переrодІувати, фо, -уєш -
prehraniti, previ�e nahraniti 

пeperopflm, -ть - pregorjeti 
переrорнІУти, -у, -еш - okre

nuti, prevrnuti, prelistati 
переrор6джІувати, -ую, -уєm 

- pregradivati 

передвИборний 

переrороІдйти, -джу, -диш -
pregraditi 

переrор6дка, ж. - pregrada, 
pretinac 

переrортІати, .аю, ..аєш -
okretati, prevrtati, mije§ati, 
prelistavati 

переrрИзІти, -у, .еш - pre
gristi 

переrрІвІати, -аю, ..аєm -
pregrijavati 

переrрfти, -ю, -єш pregri-
jati 

перед ( + І" А.) - ispred, 
pred, prije; перед часом -
prije vremena, prijevreme
no; уоасти перед ноrи кому 
- pasti na koljena pred 
kim 

передаІвВти, -Ю, -Єш - pre
davati, prenositi, isporuciva
ti, urucivati 

передавач, .а, м. - oda§iljal:, 
radiooda§iljac 

передІати, ..ам, -вей - preda
ti, prenijeti, isporuciti, uru
citi 

передІіточвий і передатний 
- predajni 

передача, ж. - predaja, pri
jenos, emisija, predavanje, 
isporuka; телевІзІйна пере
дача - televizijska emisija, 
TV-emisija 

передбачІати, .аю, -аєm -
predvic:tati, slutiti, nasluci
vati 

передбІічення, с. - predvic:ta
nje, slutnja 

передбІічІити, -у, -иш - pred
vidjeti, naslutiti 

передбІіЧАИВІІЙ - dalekovidan 
передвИборнвй - predizborni 
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nередивІИтися 

передивJйтися, .АJОся, -иmся 

- pregledati, ponovo raz· 
motriti, revidirati 

nередивлІЯтися, -Яюся, -sієmсв 
- pregledavati, ponovo raz
matrati, revidirati 

передихнІУти, -у, �m - pre-
dahnuti, odahnuti 

передІішка, ж. - predah, od
mor 

передІст6рІя, ж. - prethisto-
rija, pretpovijest 

передмfств, с. - predgrac:1e 
передм6ва, ж. - predgovor 
передній - prednji 
передов.Ш - prednji, isturen; 

napredan, progresivan; пе
редовИй заrіи - (vojn.) is
turen odred, izvidnica; пе
редова статrЯ - uvodnik 

передостаииІй - pretposljed
nji, predzadnji 

передплата, ж. - pretplata 
передплаJтйти, -чf, ·ТИШ -

pretplatiti se, naruciti 
передплаТІПІК, -а, м. - pret

platnik 
передплачІувати, -ую, -уєm -

pretplaCivati se, narucivati 
nередп6кJІй, -ою, м. - pred

soblje 
передреJктИ, ·чУ. -чеш 

pretkazati, predskazati, pro
reci, prognozirati 

передрІкІати, -аю, аєm -
pretkazivati, predskazivati, 
proricati , prognozirati 

передрук6вJувати, -ую, -уєm 

- prestampavati, pretiska
vati 

передрукІуваіти, ·Ую, -уєm -

prestampati, pretiskati 
передсвятк6вий - pretpraz

nicki 
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перек6mJувати 

передJувІіти, ·Ую, -уєm - pret
hoditi; predvoditi, prednja
citi 

передУмJати, -аю, -аєm - pre
domisliti se, promijeniti mi
sljenje, razmisliti 

передум6ва, ж. - pretpostav
ka, preduvjet, premisa; ма
ти передум6вою - imati za 
pretpostavku 

передУмJувати, -ую, -уєm -
predomisljati se, premislja
ti se, mijenjati misljenje, 
promisljati 

передусім - prije svega, u 
prvom redu 

передуч6ра - prekjucer 
передчасний - prijevremen 
передчасно - prerano, prije-

vremeno 
передчувJати, -аю, -аєm -

predosjecati, slutiti 
передчутrЯ, с. - predosjeeaj , 

slutnja 
переекзамен6вка, ж. - po

novni ispit, popravni ispit 
пережнвІіния, с. - prezivlja

vanje, uzbudenje, patnja 
переживІати, .аю, -аєm 

prezivljavati, podnositi, tr
pjeti ; nadzivljavati 

пережИ:Jти, -ву, -веm - pre
zivjeti, dozivjeti, podnijeti , 
pretrpjeti; nadzivjeti 

пережИ:тІок, -ку, м. - ostatak, 
trag 

пережов\уватн, -ую, -уєm -
prezvakavati, prezivati 

переінакшІити, -у, -нш - pre
inaciti, promijeniti 

переінакш\увати, -ую, -уєm -

preinacivati, mijenjati 
переіжджІати, -аю, -аєm -

prelaziti, prolaziti, preselja
vati se 



переїзд 

переізд, -у, м. - prelazak, pri
jelaz; preseljeпje 

переіІздИти, -жджу, -здиш і 
переfІхати, -ду, -деm - prije

ci, preseliti se, proci 
переймІати, -аю, -аєш - pre

uzimati, uzimati, prihvacati 
перейІюіти, -му, -меш - pre

uzeti, uzeti, prihvatiti 
перейІnt, -ду, -деm - prijeei; 

перейІnt, до спрІіви - pri
jeci па stvar; перейти вІд 
слова до дfла - prijeci od 
rijeci па djela ; йому пере
йшло за п'ятдесЯт - preva
lio je pedesetu 

переказ, -у, м. - prepricava
пje, pricaпje ;  dozпaka; за 
переказами - ро pricaпju, 
ро predaпju 

1 nерекаІзати, -жу, -жеm 
prepricati ;  dozпaciti 

переказІувати, -ую, -уєm 
prepricavati : doznacavati 

переквалІфіковІуватися, -ую
ся, -уєmся - prekvalificira
ti se, mijeпjati kvalifikaciju 

переквалІфІкІуватися, -Уюся, 
-уєшся - prekvalificirati 
se, promijeпiti kvalifikaciju 

перекидІати, -аю, -аєm - pre-
bacivati, prevrtati , preokre
tati, preturati ; pretvarati 

перекидІатися, -аюся, -аеmся 
- prebacivati se, prevrtati 
se, preokretati se; pretvara
ti se 

перекИнІути, -у, -em - preba
citi, prevmuti, preturiti; 
pretvoriti 

перекИнІутися, -уся, -ешся -
prebaciti se, prevmuti se, 
preokreпuti se; pretvoriti se 

перекис, -у, м. - peroksid, 
superoksid 

перекошІувати 

перекІfр, -Ору, м. - prigovor, 
prijekor; без перекорів -
bez prigovora, bez pogovora 

переклад, -у, м. - prijevod, 
prevoc:1eпje; синхрОІПІИЙ пе
реклад - simultaпo prevo
c:1eпje, simultaпi prijevod 

перекладІати, -аю, -аєm -
premje�tati , prebacivati, 
prevrtati, preпositi, prevo
diti 

перекладач, -а, м. - prevodi
lac, tumac 

переклаІсти, -ду, -деm - pre
mjestiti, prebaciti, preпijeti; 
prevesti 

перекликІатися, -аюся, -аєmся 
- dovikivati se, dozivati se 

переклИчка, ж. - dozivaпje, 
prozivaпje, prozivka; робн
ти переклИчку - prozivati 

переключІатися, -аюся, -аєm
ся - prebacivati se, prela
ziti 

переключІИтися, -уся, -ишся 
- prebaciti se, prijeci 

переконаний - uvjereп 
переконаІПІЯ, с. - uvjereпje 
переконІати, -аю, -аєm - u-

vjeriti, razuvjeriti 
переконІатися, -Ііюся, 4єmся 

- uvjeriti se 
переконливий uvjerljiv 
переконІувати, -ую, -уєm -

uvjeravati , razuvjeravati 
переконІуватнся, -уюСJІІ, -уєm

ся - uvjeravati se 
перекопІати, -аю, -аєm - pre

kopati 
перекопІувати, -ую, -уєm 

prekopavati 
перекоІсИти, ·шУ, -сиш - is

kriviti 
перекоmІувати, -ую, -уєm 

kriviti, iskrivljavati 
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перекр0Ііти 

перекр0Ііти, -ю, ·ЇІП - pre
krojiti 

перекр0Іювати, -юю, ·ІОЄПІ -
prekrajati 

перекруІтИти, ·чУ, -тшп -
prejako zaviti (zavmuti), 
izopaciti, izmijeniti 

перекрУчеІПІЯ, с. - izvrtanje, 
izopacivanje 

перекрУчІvвати, -ую, -уєm -
prejako zavijati (zavrtati) ; 
izopacivati, mijenjati 

переламІати, .аю, -аієm 
prelomiti; isprebijati 

перелаімІувати, -ую, -уєm 
prelamati; prebijati, tuci 

перелеІтfти, ·..У, -тИш - pre
letjeti 

переливання, с. - prelijeva
nje, pretakanje; перелива
ІПІЯ кр6вІ - transfuzija kr
vi 

переливІати, -аю, -аєm - pre
lijevati, pretakati 

переІлйти, -ллЮ, -ллЄш - pre
liti, pretociti 

перелицІювати, -Юю, -Юєш -
preokrenuti, okrenuti (na 
drugu stranu) 

перемщь6вІvвати, -ую, -уєm 
- preokretati, okretati (na 
drugu stranu) 

перелік, -у, м. - popis, spi
sak; nabrajanje 

перелІfт, -ь6ту, м. - prelije
tanje, let 

перелІтІати, .аю, -аєm - pre
lijetati 

перелічІйти, -у, ·ИПІ - nabro
j iti, prebrojiti 

перелfчІувати, -ую, -уєm -
nabrajati, prebrajati 

переловІйти, -лЮ, -иm - po
hvatati, poloviti, uloviti 

перелом, -у, м. - Iom, prije
lom; preokret, prekretnica 
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перемfщевия 

переломІйти, -лЮ, ·ИПІ - pre
lomiti, slomiti, prelomiti 

перелЯк, -у, м. strah 
перелякІати, -аю, -аєm - pre

strasiti, preplaШi, prepasti 
перелЯІфітися, -аіюся, -аієmся 

- prestrasiti se, preplasiti 
se, prepasti se 

перемаrІати, .аю, -аєm - po
bjedivati, svladavati, prevla
davati, dobijati, zadobijati 

перемнр'я, с. pr1m1rJe 
переміна, ж. - promjena, iz

ljena; skolski odmor 
перемінІйти, -Ю, ·ИПІ - pro

mijeniti, izmijeniti, zamije
niti 

перемінІйтися, -Юся, ·ИПІСЯ -
promijeniti se, izmijeniti se, 
zamijeniti se 

перемІнІЯти, .Jію, -.Яєm - mi
jenjati, izmjenjivati, zamje
njivati 

Пt:РемінІЯтися, -Яюся, -.Яєmся 
- mijenjati se, izmjenjivati 
se, zamjenjivati se 

переміІсИти, ·шУ, -сшп - pre
mijesiti, izmijesiti 

переміІстИти, щу, -стиm -
premjestiti, maknuti, preba
citi 

перемішІати', .аю, -аієm 
promijesati, izmijesati, is
premijesati 

переміmІати', .аю, -аієш 
premijesiti, izmijesiti 

перемfmІувати', -ую, -уєm 
mijesati 

перемfmІувати', -ую, -уєш 
mijesiti, premjesivati 

перемІщІати, -аю, -аєm - pre
mjestati, micati, prebacivati 

перемfщеІПІЯ, с. - micanje, 
premjestanje, premje8taj 



перем6rа 

перем6rа, ж. pobjeda, 
triumf; добИтися перем6rи 
- izvojevati pobjedu 

перемоІrтИ, -жу, -жеш - po
bijediti, svladati, dobiti, za
dobiti, potuci, prevladati 

перем6жІець, -ця, м. - po-
bjednik, dobitnik 

перем6ЖІПІЙ - pobjedni, po
bjedonosan 

перемотІати, -аю, -аєm - pre
motati 

перем6тІувати, -ую, -уєш -
premotavati 

перенесІтй, -у, -6m - prenije
ti, podnijeti, pretrpjeti, pre
zivjeti, dozivjeti 

перенісся, с. - prekonosnica, 
nosna kost 

перен6с, -у, м. - prijenos 
_,перен6Ісити, -my, -сmп -

snositi, podnositi, prenositi, 
prozivljavati, dozivljavati 

перен6сний - prenosan; пе
рен6сне значення - prene
seno znacenje 

переночІутіти, ·Ую, -уєш 
prenoCiti 

переобнрІати, -аю, -аєш 
preizabirati, ponovo birati 

переобладнІати, -аю, -аєш -
preurediti 

переобладнІувати, -ую, -уєm 
- preuredivati 

переобІрати, -еру, -ер6ш -
preizabrati, ponovo izabrati 

переобтЯжений - preoptere
cen 

переод.яrІатв, -аю, -аєm -
presvlaciti, preoblaciti; pre
ru!iavati, maskirati 

переодяrІатися, -аюся, -аєmся 
- presvlaciti se, preoblaciti 
se; preru!iavati se, miskirati 
se 

переплаІтйти 

переодяrІтй і переодяrІнУти, 
·нУ, -неm - presvuci, preo
buci; preru!iiti, maskirati 

переодяrІтйся і переодяrІнУ· 
тися, -нУся, -нешся - pre
svuci se, preobuci se, preru
!iiti se, maskirati se 

переорІати, -Ю, -6m - preorati 
переорієвтацІя, ж. - preori

jentacija 
переорієвтІувІіти, ·Ую, -уєm 

- preorijentirati 
переорієвтІувІітися, ·Уюся, ·У· 

єшся - preorijentirati se 
пере6рІювати, -юю, -юєm 

preoravati 
переосмИслІнтн, -ю, -нm 

dati drugi smisao 
переосмнслІювати, -юю, -юєm 

- davati drugi smisao 
переоцІнІИти, -Ю, -нm - pre

ocijeniti, ponovo procijeniti, 
revidirati 

переоцінІювати, -юю, -юєm -
preocjenjivati, ponovo pro
cjenjivati, revidirati 

п6репел, -а, м., перепілка і 
перепелН:ця, ж. - prepelica 

переmmІнти, -Ю, -иm - preki
nuti; pregraditi 

перепннІ.Яти, -Jію, -.Яєm - pre
kidati; pregradivati 

пер6пнс, -у, м. - popisivanje, 
popis;  пер6пнс нас6лення 
- popis stanovni!itva 

перепИсувач, -а, м. - prepisi-
vac; (zast.) pisar 

перепнІсати, -шУ, -mem - po
novo napisati; prepisati, po
pisati 

перепИсІувати, -ую, -уєm -
ponovo pisati; prepisivati, 
popisivati 

переплаІтйти, ·чУ, -тиш - pre
platiti, skupo platiti 
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переплВчJувати 

перепл8чJувати, -ую, -уєш -
preplacivati, skupo placati 

переплеJстй, -тУ, -теm - is
preplesti, uvezati, ukoraciti 

переnливJати, -аю, -аєm -

preplivavati 
переплиJвm і переnлиJстй, 

-ву, -веш - preplivati 
переплиrиJУти, -у, -Єш - pre

skoeiti 
переплИrJувати, -ую, -уєш -

preskakivati, preskakati 
переnАітJати, -аю, -аєm - pre

pletati, uvezivati, ukorica
vati 

переплУтJати, -аю, -аєш - po
brkati, pomrsiti, ispremije
§ati 

переnлfтJувати, -ую, -уєш -
brkati, mrsiti, mije§ati 

переп6ввJвти, -ю, -mп - pre
puniti, prenatrpati 

переповнений - prepun, pre
natrpan 

переп6внJювати, -юю, -юєш і 
переповнJ.Яти, -Яю, -.Яєш -
prepunjavati, prenatrpavati 

перепол6х, -у, м. - strah, uz. 
buna, pometnja, panika 

перепона, ж. - prepona, pre
preka, pregrada, zapreka 

перепочИнJок, -ку, м. - pre
dah, odmor 

переправа, ж. - prelazenje, 
prijelaz, prijevoj 

переnраsJнти, -лю, -иш - pre
vesti, prebaciti 

переnравлJ.Яти, -Яю, -.Яєш -
prevoziti, prebacivati 

переnрацJювати, -Юю, -Юєm -
preraditi 

переnраць6вJувати, -ую, -уєш 
- preradivati 

перепр6дJати, -Іім, -асй -

preprodati 
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переростJИ 

перепр6дJувати, -ую, -уєш -

preprodavati 
переnроJсйтв, -шУ, -сmп - is

pricati se, izviniti se 
перепр6шення, с. - isprika, 

izvinjenje 
перепрошJувати, -ую, -уєш -

ispricavati se, izvinjavati se 
перепускJати, -аю, -аєш - pu

§tati, propШtati; piti 
пepeпyJcmm, -щУ, -стmп -

pustiti, propustiti; popiti; 
перепусmm по чарці -
(razg.) popiti ca§icu 

перепУстка, ж. - prijava, re
gistracija, propusnica 

перерахJув8ти, -Ую, -уєш -
preracunati, prebrojiti 

перерах6вJувати, -ую, -уєш -

preracunavati; prebrojavati 
перерва, ж. - prekid, odmor, 

stanka, pauza; без перерви 
- neprekidno 

перервJати, -у, -Єш - preki
nuti 

переривJати, -аю, -8єш - pre-
kidati 

перер:Ивчаствй - isprekidan 
переріз, -у, м. - presjek 
перерfJзати, -жу, -жеш - pre-

rezati, presjeci 
перерfзJувати, -ую, -уєш -

rezati, prerezivati, presije
cati 

переробJИти, -лЮ, -иш - pre
raditi, preurediti; вІмати 
переробИти - dati па pre
radu, dati da se preradi 

перер6бка, ж. - prerada, pre
radba 

перероблJЯти, -.Яю, -.Яєш і п� 
рер6блJювати, -юю, -юєш -
preradivati, preuredivati 

переростJати, -аю, ..аєш -
prerastati 

переростJИ, -у, -Єш - prerasti 



перерубІати 

перерубІати, -аю, -аієш 
presjeci; posjeci ; poklati 

перерУбІУвати, -ую, -уєm -
presijecati, sjeci; klati 

пересаджІувати, -ую, -уєш -
presadivati 

пересадка, ж. - presadiva
!1je; presjedanje, prijelaz; 
їхати без пересВдки - pu
tovati (voziti se) bez presje
danja; пересадка серця -
presadivanje srca 

nересвfдчІитися, -уся, -иmся 
- osvjedociti se, uvjeriti se 

nересвfдчІуватися, -уюся, 
-уєшся - osvjedocivati se, 
uvjeravati se 

переселеиІець, -ця, м. - pre
seljenik, doseljenik, iselje
nik, emigrant 

оереселениJІ, с. - seoba, pre
seljenje, selidba 

переселенський - preselje
nicki, iseljenicki, emigrant
ski, doseljenicki 

переселІИти, -Ю, -иш - prese
li ti, iseli ti 

переселІИтися, -Юся, -ІQОся -
preseliti se, iseliti se, odse
liti se, doseliti se 

переселІ.Яти, -.�ію, -.Яєш - pre
seljavati, iseljavati 

переселІ.Ятися, -.�іюся, -.Яєmся 
- preseljavati se, iseljavati 
se, doseljavati se 

пересилІати, -аю, -аієш - sla-
ti, otpremati 

пересйлІити, -ю, -иm - svla
dati, nadjacati 

пересйлка, ж. - slanje, otpre
manje 

пересйлІювати, -юю, -юєm -
svladavati, nadjacavati 

пересИІтити, -чу, -тиш - zasi
titi, prezasitШ. 

переспілий 

пересйІтитися, -чуся, -тиmся 
- zasititi se, prezasititi se 

пересихІати, -аю, -аієш - su
§iti se, presu§ivati se, pre
sahnjivati 

пересйчІувати, -ую, -уєш -
zasicivati, prezasicivati 

пересйч!Уватися, -уюся, -уєш
ся - zasicivati se, prezasici
vati se 

пересйчений - prezasieen, 
zasicen; blaziran 

пересІдІати, -аю, -аєm - pre
sjedati, premje§tati 

пересІкІати, -аю, -аієm - pre
sijecati 

пересіІктИ, -чУ, -чеш - pre
sjeci 

пересІfсти, -Яду, -йдеш - pre
sjesti, premjestiti se; ne� 

сісти 3 конй на осла - pa
sti s konja na magarca 

пересічний - osrednji, pro 
sjecan 

пересічно u prosjeku 
перескаікІувати, -ую, -уєш -

preskakati, preskakivati 
переск6чІити, -у, -иm - pre

skociti 
переІслати, -шлЮ, -шлеш -

poslati, otpremiti 
nереслfдуваивя, с. - gonje

nje, potjera, progonjenje 
переслідІувати, -ую, -уєш -

progoniti, goniti 
переслідувач, -а, м. - progo

nitelj , progonilac 
пересолІИти, -Ю, -иm - preso

liti ; pretjerati 
перес6лІювати, -юю, -юєm -

presoljavati; pretjerivati 
перес6:хнІути, -у, -em - osu!H

ti se, presahnuti, presu§iti 
se 

пересnілий - prezreo, prebr
zo sazreo 
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переспfІти 

переспfJти, -ю, -єш - prezreti, 
brzo sazreti 

переставJати, -Іію, -Іієш - pre
stajati, prekidati 

переставJити, -ЛІО, -иш - pre
metnuti, pomaknuti 

переставлJЯти, -Яю, -Яєш -
premetati, pomicati 

перестанJОвка, ж. - premje§
tanje, pomicanje 

перестІівJок, -ку, м. - presta
пak, odmor, stanka; без 
перестанку - bez prestan
ka, пeprestano 

перестарfАий - star, ostario, 
oroпuo 

перестаJти, -ну, -неm - pre
stati; перестати працювати 
- prekinuti rad 

перестор6rа, ж. - ороmепа, 
upozoreпje 

перестрілка, ж. - pu§kara
пje, pucaпje 

переступJати, .аю, -Іієш -
prekoracivati, prelaziti, pre
stupati 

переступJІіти, -лЮ, -иm - pre
koraciti, prijeci, prestupiti; 
переступІtти поріr - preko
raciti prag 

пересувІіння, с. - premje§ta
пje, pomicanje, saobracaj , 
promet; рrепо§епjе, odlaga
пje; засоби пересувІіння -
prometna (saobracajпa) 
sredstva 

пересувJати, -аю, -Іієш - mi
cati, pomicati, premje§tati, 
preпositi 

пересувJатися, -Ііюся, -Іієшся 
- micati se, pomicati se, 
premje§tati se 

пересувнИй - pomican, po
kretan, ambulantпi 

перефJути, -у, -еш - mak
nuti, pomaknuti, premjestiti 
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перетяфtти 

пересУнІvтися, -уся, -еmся -
maknuti se, pomakпuti se, 
premjestiti se 

пересушІИти, -у, ·ІDП - presu
§iti, osu§iti 

пересушІИтися, -уся, -иmся -
presu§iti se, osu§iti se 

перес'УшІувати, -ую, -уєш -
presu§ivati, su§iti 

перес'УшJуватися, -уюся, -уєш
ся - presu§ivati se, su§iti 
se 

перетв6рJюватися, -ююся, 
-юєшся - pretvarati se, pre
obrafavati se 

перетворJИти, -Ю, -иm - pre
tvoriti, preobraziti; перетво
рйти в дf.ло - pretvoriti u 
djelo; перетворИти в житrЯ 
- pretvoriti u zivot, ozivo
tvoriti; перетворИти в rp6-
mi - unovciti 

перетворJІітися, -Юся, -иmся 
- pretvoriti se, preobraziti 
se 

перетв6рJювати, -юю, -юєш -
pretvarati, preobraZavati 

перетв6рІюватися, -ююся, 
-ІОЄОІся - pretvarati se, 
preobrazavati se 

перmрпІІти, ·ЛІО, -иш - pre
trpjeti, prozivjeti 

перетинІати, .аю, -Іієш - pre
sijecati, rezati 

перетинка, ж. - орпа, mem
braпa 

перетрясІати, -Іію, -Іієш -
pretresati 

перетрясІтИ, -у, -еш - pre
tresti 

перетяrІати, -Іію, -аєш - pre
vlaciti, pretezati, privlaciti, 
pritezati; перетяrати на 
свій бік - privlaciti па svo
· ju straпu 



перетяrjтИ 

перетяrjтИ, і перетяrjнУти, 
-нУ, -неш - prevuCi, preteg
nuti, privuCi, pritegnuti 

перет.йrJуватн, -ую, -уєш -
pretezati 

перетj.йтн і перетІнУти, -нУ, 
-неш - presjeCi, prerezati 

перехjід, .Оду, м. - prijelaz 
перехІднИй - prelazan 
перехворіjтн, -ю, -єш - pre-

boljeti 
перехитрjИтн, -Ю, -Шп - nad

mudriti 
перехитрJ.йтн, -.йю, -.йєш 

nadmudrivati 
перех6вІуватн, -ую, -уєш 

kriti, skrivati, posakrivati 
перехожІий, -oro, м. - pro

laznik 
перехоІдитн, -джу, -диш -

prelaziti; переходити з PYR 
в РУки - prelaziti iz ruke 
и ruku 

перехресний - unakrstan; 
перехресний д6ІПІТ - una
krsno ispitivanje 

перехреІстИтн, -щу, -стиш -
pokrstiti, prekrstiti, prekri
ziti 

перехреІстИтнся, -щуся, -стиш
ся - pokrstiti se, prekrstiti 
se; prekriziti se 

перехрестя, с. - krizanje, 
raskrizje, raskrsce, raskrs
nica; prekretnica 

перехрещІуватн, -ую, -уєш -
krstiti, pokrstavati, prekr
stavati ; krizati 

перехрещІуватнся, -уюся, -у
єшся - krstiti se, pokrsta
vati se, prekrstavati se; kri
zati se 

перІець, -цю, м. - papar, ьї
ьеr; paprika 

перечитІатн, -аю, ..аєш - po
novo procitati 

перспектнва 

перечІити, ·у, ·ИШ - protu
sloviti, proturijeciti 

перечИтІуватн, -ую, -уєш -
ponovo citati 

перешИйІок, -ка, м. - prevla
ka, tjesnac 

перешИІтн, -ю, -єш - prepra
viti, drugacije sasiti 

переmивІатн, -аю, -аєш -
prepravljati, drugacije 5iti 

перешиковІуватн, -ую, -уєш 
- prestrojavati, pregrupi
rati 

перешикJуватн, -Ую, .-уєш -
prestrojiti, pregrupirati 

перешкода, ж. - smetnja, 
zapreka, prepona, prepreka; 
стати на перешкоді кому 
- biti zapreka, smetati ko
mu 

перешкоджІатн, -аю, -аєш -
sprecavati, smetati, ometa
ti, prijeciti, osujeCivati 

перешкоІдитн, -джу, -диш -
preprijeciti, sprijeciti, osu
jetiti, omesti 

перешукІатн, -аю, -аєш 
pretraziti 

перешУкІvвати, -ую, -уєш 
pretrafivati 

перИна, ж. - perina 
периферія, ж. - periferija 
період, -у, м. - period, raz-

doblje 
періодИчний - periodican, 

povremen 
перлІи, -tв, мн. - biser, perle 
пер6, с. - pero; пером земл.й 

йомf! - laka mu zemlja! ; 
вічне пер6 - naliv-pero 

пер6н, -у, м. - peron 
персик, -а, м. - breskva 
персонал, -у, м. - personal, 

osoblje 
перспектИва, ж. perspek-

tiva, izgledi 
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перука 

перУка, ж. - perika 
перукар, -я, м. - frizer, bri

jac 
перукарка, ж. - frizerka 
перукарня, ж. - frizerska 

radnja, brijacnica, brijacka 
radnja 

перше (перш) - prije, ranije, 
prvo, najprije; перше за 
всіх - prije svih (ostalih) ; 
перше всьоrо (перш за все) 
- prije svega; перш ніж -
prije nego 

перший - prvi; перший рІіз 
- prvi put, ро prvi put; в 
першу черrу - u prvom re

du; о першій roдmd. - u 
jedan sat; перший поверх 
- prizemlje 

першІtсть, -ост1, ж. - prven
stvo 

першокласний - prvorazre
dan, prvoklasan 

першок.УРсник, -а, м. - stu
dent prve godine, brucos 

першорЯдний - prvorazre-
dan, prvostepen, prvenstven 

пес, -пса, м. - pas, pseto 
песимізм, у, м. - pesimizam 
песиміст, -а, м. - pesimist(a) 
пеІстити, -Щу, -стиш - draga-

ti, milovati, maziti 
пестлИвий - njezan, umiljat 
пестощІі, -Ів, мн. - draganje, 

milovanje, njeznost 
песф, -а, м. - maza, ljubi

mac 
петлЯ, ж. - petlja, omca, 

zamka 
петрУшка, ж. - persin 
печІілІь, -і, ж. - tjeskoba, 

jad, tuga, zalost 
печІільний - tufan, zalostan 
печІітІь, -t, ж. - pecat, zig; 

tisak, stampa 
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пйсиІутв 

печений - pecen; печена 
карт6пля - peceni krum
pir; печене поросЯ - peCe
ni odojak 

печеня, ж. - pecenka; peCe
nje 

печера, ж. - spilja, pecina, 
jama 

печиво, с. - keksi, pecivo 
печінка - dzigerica, jetra 
п'єдестал, -у, м. - pijedestal 
п'Єса, ж. - (kazalisni) komad 
пИво, с. - pivo 
пИка, ж. - njuska, gubica 
пйл, -у, м. - prasina, prah; 

збивати пИл - dizati prasi
nu 

mілка, ж. - pila 
пилосос, -а, м. usisac 
пилІЯти, -я.о, -яєш - piliti 
пИльний' - prasan, prasnjav 
пИльний' - budan, pazljiv; 

hitan; пйльна справа (ро
б6та) - hitan posao ; пйль
не прохІіння - uporna mol
ba 

пйльнІlсть, -ості, ж. - bud
nost, paznja 

mІАьнІувати, фо, -уєш - cu
vati ; postovati; bdjeti; ПИАЬ

нІувати законів - pridrza
vati se zakona, postovati za
kone 

nиplir, -ora, м. - kolac, pirog 
пйрскІати, -аю, -аеш - prs

kati; frkati, udarati u smi
jeh 

пйрснІути, -у, -еш - prsnuti; 
frknuti; prasnuti u smijeh 

micap, -я, м. - pisar 
nиІсати, -шУ, -шеш - pisati 
писемний - pismeni 
mіск, -у, м. - pisak, cika 
писклйвий - piskav, pistav 
mіснІути, -у, -еш і пИскнІути, 

-у, -еш - ciknuti, pisnuti 



писулька 

пис'УАЬКВ, ж. - cedulja, bi
lje§ka 

письм.sвивй - pismen 
письм�. -а, м. - pisac, 

knjizevnik 
письмо, с. - pismo; rukopis 
письмовий - pisaci; nисьм6-

вий стf& - pisaci stol 
ІDІТІіАьний - upitan; JОІТІіль. 

не речення - (gram.) upit
na recenica 

питІЬІня, с. - pitanje, upit; 
зюік питІЬІня - upitnik 

питJати, -аю, -аієш - pitati; 
ІDІТаіТИ долі - traZiti sreeu 

пйти, n'IO, n'Єш - piti; хотіти 
пйти - biti zedan 

mixa, ж. - oholost, uobraie
nost 

nиmJатися, -аюся, -аєmся -
ponositi, diciti se, praviti se 
VaZan 

mПпний - bujan, rasko§an, 
krasan, luksuzan 

nиmномовний - krasnorje
civ, kitnjast 

пищJати, -у, -ІЬD - pi§tati, ci
cati 

muiк, -а, м. - pijanica, pija
nac 

пmічJитв, -у, -иш - pijance-
vati 

пІ.анfно, нескл., с. - pijanino 
nІанfст, -а, м. - pijanist 
nfв - роІа; пів на треnо -

pola tri, dva і ро (sata) 
півrодШm - pola sata 
nІвденниW - podnevni 
п1вдевниw - jиZni; півд6в-

ний 3'хІд - jugozapad; 
півдеИRRЙ схfд - jugoistok 

nівдJень', -ня, м. - podne 
півдJень1, -ня, м. - jug 
nfвJень, -ня, м. - pijetao, pi-

jevac; вставати рІізом 8 

15 Menac - Koval: Rje(!nik 

під 

пfввями - ustajati s pijet
lovima; пустйти черв6ноrо 
півня - podmetnuti vatru 
(poiar), zapaliti kucu 

півколо, с. - polukrug 
півкуля, ж. - hemisfera 
nfвнJІч', -очі, ж. - ропос; у 

rлуху північ - u gluho do
ba посі, usred noei 

nfвнJІч2, -очі, ж. - sjever 
пІвнІчний1 - ponocni 
nІвнfчниW - sjevemi; пів-

нічний зUІд - sjeveroza
pad; nІвнfчний схfд - sje
veroistok; Швнfчний Льо
довйтий океан - Sjevemo 
ledeno more; nІвнfчний 
полюс - sjeverni роІ 

пІв6стрJІв, -ова, м. - poluo
tok 

півріччя, с. - polugodi§te, se-
mestar 

півроку - роІа godine 
півтемрява, ж. - polumrak 
півт6рJа, -й - jedan і ро, je-

dna і ро; сказати півтора 
людськоrо - izvaliti glu
post 

півторІіста - sto pedeset 
nІвфІнІіл, -у, м. - (sport.) po

lufinale 
під (+А., І.) - pod, ispod; 

kod, blizu, prema; під нfс 
- pod nos; під п'Jіну рfку 
- u pijanom stanju; вtдда· 
тв під суд - predati sudu; 
під нfч - pred пос; під та
кйй час - u takvo vrijeme; 
під акомпавемент ро.Rля -
uz pratnju klavira; під мар
мур - u imitaciji mramora, 
kao mramor; під rоловува
нвям - pod rukovodstvom, 
pod predsjedanjem; під 
прйводом - pod izgovo-
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підбадьОрІити 

rom; під рук.Ою - pri ruci; 
під rолим небом - pod ve
drim nebom, na otvorenom 

підбадьОрІити, -ю, -вш -
ohrabriti, osokoliti 

підбадьОрІювати, -юю, -юєш 
- hrabriti, sokoliti 

пІдбивІати, -аю, -&єш - pri
bijati, prikivati; podbadati; 
obarati 

підбирІати, -аю, -аєш - bira
ti, izabirati, probirati, pri
kupljati 

підІбИти, -tб'Ю, -fб'єш - pri
biti, prikovati; podbosti; o
boriti 

пІдбІfр, .Ору, м. - izbor, se
lekcija 

підборfддя, с. - brada, pod
bradak 

підб"УРІвти, -ю, -вш - potak
nuti, podbosti, nahu§kati 

підбуРЮВаJDІЯ, с. - navod 
підб"УРІювати, -юю, -юєm -

poticati, podbadati, hu§kati 
підб"УРювач, -а, м. - podstre

kac, hШkac 
пtдвал, -у, м. - podrum 
пtдвезІтй, -у, � - dovesti, 

privesti 
пІдвеІстИ, -ду, -д6ш - dovesti, 

privesti; podmetnuti, podva
liti, izdici 

пІдвШцения, с. - podizanje, 
povi§enje; uzvisina; пІдвй
щевня у зваивf - unapre
c:fenje 

пІдвШцІвти, -у, -ИІП - podici, 
dignuti; poveeati, povisiti 

підвШцІvвати, -ую, -уєш -
povi§avati, podizati, dizati, 
poveeavati 

пІдвfз, -Озу, м. - dovoz 
пІдвІкоиня, с. - prozorska 

daska 
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пІддІати 

підвОІдвти, -джу, •ДВDІ - do
voditi, privoditi; podmetati, 
podvaljivati 

пІдвОдиий - podvodan 
пІдвоІзити, -жу, -зиш - pod

voziti, dovoziti 
пІдв'Язка, ж. - podvezivanje; 

podvezica 
пІдrАJІАJаітн, -аю, -8єш - mo

triti, promatrati 
пІдrАЯиІvтн. -у, -еш - pro

motriti 
пІдnоі:Аий - natruo 
пJдrотовJити, ·АЮ, -ИІП і під· 

rотІуваіти, ·Ую, -уєш - pri
premiti, spremiti 

пJдrотОвІитися, ·АІОСJІ, -ишся і 
пJдrотJуватися, -Уюся, -уєm
ся - pripremiti se, spremiti 
se 

пJдrотОвка, ж. - priprema, 
sprema 

пІдrотОвлеиий - pripremljen, 
pripravan, spreman 

пJдrотовлеиІІс:ть, -ості, ж. -
pripremljenost, spremnost, 
priprema, sprema 

пІдrотовлІJіти, -яю, -Jієш -
pripremati, spremati 

пІдrотовлІJітис:я, -Jіюся, ·.ЯЄDІСJІ 
- pripremati se, spremati 
se 

пІдrрУпа, ж. - podgrupa 
пІддаІв&ти, -Ю, -Єш - dodava

ti; podvrgavati, izlagati 
пІддаІв8n1ся, -Юся, -Єшся -

predavati se, popu§tati 
пІддаuІий, -oro, м. - ddavlja

nin, podanik 
пІддаівс:тво, с. - ddavljan

stvo, podanstvo 
пІддІати, -&м, -асй - podvrg

nuti, izloziti; dodati; пІдд&
ти :хОду - ubrzati korak; 
пІдд&ти крйтицІ - podvrCi 
kritici 



піддІатися 

піддІатися, -Wwcя, -асйся -
predati se, popшtiti; не пІд· 
дайся! - ne daj se ! ,  ne 
popu§taj ! 

піддрІіжнjювати, -юю, -ЮЄІD -
peckati, bockati 

піджак, -4, м. - kaput, sako 
пІджИвлення, с. - dodatak 

hrane 
підземелля, с. - podzemlje 
пІдз6мний - podzeman 
підІlбрати, -беру, -береш -

odabrati, izabrati, probrati, 
prikupiti; пІдІбрати хвоста 
- podviti rep 

пІдІrрtвІати, -аю, -&єm - grija
ti, podgrijavati 

пІдІrрfJтв, -ю, -єш - podgri
jati 

пІдІІм'яrи, -мнУ, -мнеш - pri
tisnuti, potlaciti, podvuci 

підtйІтй, -дУ., -деш - рrіеї, 
pribliZiti se, primaknuti se 

пІдІрвJати, -у, -еш - potkopa
ti, podrovati; dici u zrak 

під 'іжджаJти, -mo, -4єш -
Pi:ilaziti, stizati 

під'їзд, -у, м. - ulaz, veza 
n1д'іІхати, -ду, -деш - prici, 

stici 
підйом, -у, м. - шроn, diza

nje, uzbrdica; procvat, za
nos, elan 

пІдкндJати, -аю, -Вєm - doba
civati, dometati, dodavati 

пtдкmrJути, -у, -em - dobaci
ti, dometnuti, dodati 

пІдкладJ4ти, -mo, -аєш -
podmetati, dometati, doda
vati 

пІдкл4дка, ж. - podstava 
пІдкл4сти, -ду, -деm - pod

metnuti, dometnuti, dodati 
пІдКАвк.J4ти, -аю, -4єш - do

zivati, pozivati 
підкова, ж. - potkova 
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пІдлеrлий 

підковJувати, -ую, -уєm -
potkovati 

підкоп, -у, м. - potkop 
підкопJ4ти, -аю, -Вєm - pot

kopati 
підкОпJувати, -ую, -уєm -

potkopavati 
підкорJИтн, -Ю, -Шо - potci

niti, pokoriti, podrediti 
підкорJЯти, -Я.О, -.tiєm - pot

cinjavati, pokoravati, podre
c1ivati 

підкрадJ4тнся, -4юся, -&єmся 
- potkradati se, §uljati se 

підкр4Jстися, -дуся, -дешся -
potkrasti se, pri§uljati se, 
prikrasti se do§uljati se 

підкр6с:АJитв, ·Ю, ·ИІП - pot
crtati, istaknuti, istaci, pod
vuei 

підкр6с4Jювати, -юю, -ЮЄІD -
potcrtati, isticati, podvlaciti 

підкрІпJИти, -лЮ, -ІDD - poja
cati, okrijepiti; potvrditi 

підкрfплевия, с. - pojacanje, 
okrepa; potvrda 

підкрfпАJюватн, -юю, -ЮЄІD -
jaeati, pojacavati, krijepiti, 
potvrc1ivati 

підкJув4тн, -уЮ, -уЄш - pot
kovati 

підкуп, -у, м. - potkupljiva
nje, podmicivanje, potplaci
vanje 

підкупJ4тн, -аю, -4єш і пІд
куплJЯти, -.tію, -.tiєm - pot
kupljivati, potplacivati, pod
miCivati 

підкупJИтн, •АІО, ·ИІП - potku
piti, podmititi, potplatiti 

пІдлабУзник, -а, м. - ulizica 
пІдлабУзнJюватвся, ·ІОІОСЯ, 

-юєmся - laskati, ulagivati 
se 

пІдл�rлий - podloЬn, potci
njen 



nідлеІстити 

nідлеJстити, -щу, -ствm - po
laskati 

пІдАещJувати, -ую, -уєm -
laskati 

пІдлйва, ж. - umak, sos 
підлИза, м. і ж. - ulizica 
підлий - podao; підлий учИ-

вок - podao postupak 
підлІість, -ос:тІ, ж. - podlost 
пfдлІтJок, -ка, м. - momёic; 

§iparica 
пІдАоrа, ж. - pod, podloga 
пІдляrІІіти, -Вю, -Іієm - potёi

njavati se, podlijegati 
підлІяmt, -Юку, -Юкеm - pot

ёiniti se, pokoriti se 
пІдмаІзати, -жу, -жеш - pod

mazati 
пІдмІізІувати, -ую, -уєm -

podmazivati 
пJдмеІстИ, -тf, -теm - pomes

ti, oёistiti 
підмет, -а, м. - (gram.) su

bjekt 
пJдметка, ж. - с1оп, potplat 
пІдминJати, -аю, -Іієm - pri

tiskati, tlaёiti, podvlaciti 
пІдмfна,· ж. - zamjena, za

mjenjivanje 
пІдмІтJІіти, -Вю, -Іієm - mesti, 

ёistiti 
пJдмоrа, ж. - pomoc, podr

§ka, potpora 
пІдморmІtrи, -у, -em - mig-

nuti, dati mig 
пІдваймІіч, -Іі, м. - podstanar 
пІдвебfвня, с. - персе 
пІдвесений - uzdignut, uzvi-

§en, uzbuc1en 
пІдвесеввя, с. - zanos, odu

§evljenje 
пІдвесJnt, -у, -em - podnijeti, 

podici ;  pobolj§ati, uzvisiti, 
uruёiti; пІдвестИ rарбузІі -
dati ko§aru, odbiti 
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пІдозрІвІати 

пІдвесІтИся, -уся, -еmся - uz
dignuti se, uzvisiti se 

пJдніжжя, с. - podnozje 
п1днІмІІіти, -Вю, -Іієm - dizati, 

podizati, uzdizati; пІднІмІі
ти нfс - dizati nos;  пІдвІ· 
мати на смfх - izvrgavati 
ruglu, ismijavanju; пІднІма
ти цІнУ - dizati cijenu, po
skupljivati 

пІднІмІатися, -Вюся, -Іієmся -

dizati se, podizati se, uzdi
zati se 

підн6с, -а, м. - poslufavnik, 
tacna 

підиоІсити, -my, -сиш - pod
nositi, podizati, uzvisivati, 
poboljsavati, uruёivati; під· 
нОсити тОст - nazdravljati, 
izricati zdravicu; пІдв6сити 
продуктИвнІсть прВцІ 
- podizati produktivnost 
rada; пІди6сити до небес -

uzdizati do пеЬа, kovati u 
zvijezde 

пІдиоJситися, -шуся, -сиmся 
uzdizati se, podizati se, uz
visivati se 

пІднІЯти, -імУ, -fмеш - dici, 
podici, uzdiCi ;  пІдвЯти rо
лос - dici (svoj) glas; під
нЯти РУки на себе - dici 
па sebe ruke; пІднЯти шУм 
dici buku (galamu), uzvitla
ti prasinu 

пІдвІЯтися, -JмУся, -імеmся -

dici se, podici se, uzdici se 
підозра, ж. - sumnja; мати 

пІдОзру на коrо - sumnja
ti na koga; пІдОзра ляrає 
на коrо - sumnja pada na 
koga 

пІдозрІвІати, -Вю, -Іієm 
sumnjati, sumnjiёiti 



ні дозрілий 

підозрілий sumnjiv; пІдо-
зрілий суб'Єкт - sumnjivo 
lice, sumnjiy tip 

під6йма, ж. - poluga 
під6шва, ж. - don, potplata; 

stopalo, taban 
підпал, -у, м. - potpaljivanje 
підпалІИти, -Ю, -иm - potpa

liti, pripaliti 
підпІіл\ювати, -юю, -юєш -

potpaljivati, pripaljivati 
підІперти, -lпру, -lпреш - po

duprijeti, ucvrstiti 
підпир\ати, -аю, -аєm - podu.

pirati, ucvrscivati 
підпис, -у, м. potpis 
підпиІсати, -шУ, -шеш - pot

pisati 
підпиІсатися, -Щся, -иmеш

ся - potpisati se; pretpla
titi se 

підпйска, ж. pretplata 
підпИс\увати, -ую, -уєm -

potpisivati 
пІдпИсуватися, -уюся, -уєmся 

- potpisivati se; pretplaci
vati se 

підпілля, с. - podrum, pod
zemlje; ilegalnost 

підпільний - podzeman; ta
jan, ilegalan 

підпільник, -а, м. - ilegalac 
підплИrІувати, -ую, -уєm -

poskakivati 
підплигнІУти, -у, -Сш - posko

citi 
підполк6вник, -а, м. - pot

pukovnik 
підпорядк6ваний potci-

njen, podreden 
підприЄм\ець, -ця, м. - podu

zetnik 
підприЄмство, с. - poduzece 
підрахУнІок, -ку, м. - pre

brojavanje, brojenje 

пІдсол6джІувати 

підрИв, -у, м. - potkopava
nje, podrivanje, dizanje u 
zrak, miniranje 

підривІатв, -аю, -аєш - pot
kopavati, podrivati; dizati и 
zrak, minirati 

підріІзати, -жу, -жеш - pod
rezati, podsjeci, potkresati 

підрізІувати, -ую, -уєm -
podrezivati, podsijecati, pot
kresivati 

підроб\Ити, -АЮ, -иm - krivo
tvoriti, falsificirati; dodatno 
razraditi 

підрОбка, ж. - krivotvore
nje, falsificiranje; krivotvo
rina, falsifikat 

підрОблений - krivotvoren, 
lafan, patvoren 

nідробл\Яти, -Яю, -Яєш - kri
votvoriti, falsificirati; do
. datno zaradivati 

підрост\в, -у, -Сш - odrasti, 
porasti 

пІдрУчник, -а, м. - udfbenik, 
prirucnik 

підрЯд - uzastopce, jedno za 
drugim, redom 

підсвІдом\Ість, -ості, ж. -
podsvijest 

підсйл\ити, -ю, -иm - pojaca
ti, ojacati, okrijepiti 

підсйлІювати, -юю, -юєш -
jacati, pojacavati, krijepiti 

підсл'Ух\ати, -аю, -аєш - cuti, 
prislusnuti 

підсл'УхІvвати, -ую, -уєш -
prislusnuti 

підсмі\юватися, -ююся, -юєш
ся - peckati, ismijavati 

підсОбний - pomocni 
підсоло\дИти, -джу, -диm -

zasladiti, osladiti 
підсолодж\увати, -ую, -уєm -

zasladivati, sladiti 
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пІдстава 

пІдстІіва, ж. - osnova, te
melj , baza; з цілковИтою 
пІдстІівою - s punim pra
vom 

пІдстІівІити, -АІО, -иm - pod
metnuti; пІдстІівити и6rу 
(ніжку) - podmetnuti nogu 

пІдстІівка, ж. - podloga, po
stolje, stalak, podlozak 

пІдставлІЯти, -Яю, -Яєm -
podmetati 

пІдстереІrтй, -жу, -жеm - u
vrebati 

пІдстеріrІати, -аю, -Іієш -
vrebati 

підступ, -у, м. - prilazenje, 
pristup, priblizavanje; luka
vost, podmuklost 

пІдстУпиий - podmukao, lu
kav 

пІдсувІати, -аю, -аєш - pri
micati, utrpavati, podmeta
ti, podvlaciti 

пІдсудиІий, -oro, м. - optu
zenik, okrivljenik 

пfдсумІок, -ку, м. - zbroj , re
zultat 

пІдсум6вІувати, -ую, -уєm -
sumirati, zbrajati ; rezimi
rati 

пІдсумІувати, -Ую, -уєm - su
mirati ,  zbrojiti; rezimirati 

пІдсУиІути, -у, -em - podvuci, 
primaknuti, utrpati, pod
metnuti 

пІдсушІИти, -у, -иш - postcli
ti, prosusiti 

підтекст, -у, м. - podtekst 
.п1дтверджІувати, -ую, -уєm -

potvrdivati, ucvrsCivati 
пІдтвер!дити, -джу, -диш -

potvrditi, ucvrstiti 
пІдтрИмІати, -аю, -аєm - po

ddati, poduprijeti, potpo
moci ; pripomoci 
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пізній 

пІдтрймка, ж. - podrska, 
potpora, pripomoc 

пІдтрИмІувати, -ую, -уєm -
podrzavati, potpomagati, po
dupirati, odrzavati 

пІдтЯІ'Іати, -аю, -аєm - pri
tezati, podizati, privlaciti, 
prikupljati, disciplinirati, 
podvlaciti 

пІдтЯrиеиий - pribran, dis
cipliniran 

пІдтяфн і пІдтяrІиУти. -иУ, 
-неm - pritegnuti, privuci, 
prikupiti, disciplinirati, po
taci, podvuci, podici 

пІдтЯжІки, -ок, ми. - nara
menice 

підхІід, .Оду, м. - prilaz, pri
stup, glediste, gledanje 

підхожий - prikladan, zgo
dan; slican 

підхоІдити, -джу, -диш - pri
Iaziti, priblizavati se, primi
cati se; odgovarati, biti pri
kladan 

підшИвка, ж. - podsivanje, 
podrubljivanje, podstava 

пІдшИІПІИК, -а, м. - Ieziste, 
kuglicni Iezaj 

пІдmукІати, -аю, -Іієm - pro
naci, odabrati, otkriti 

підшУкІувати, -ую, -уєm -
pronalaziti, odabirati, otkri
vati 

пІжІіма, ж. - pidZama 
пізнаІвати, -Ю, -Єm - dozna

vati, upoznavati, spoznavati; 
друзі познаЮться в біді -
prijatelji se u nevolji pozna
ju 

пІзиІати, -аю, -Іієш - doznati, 
upoznati, spoznati 

пІзиІіиня, с. - spoznaja 
пізній - kasan; до пізньої 

ночи - do kasne noci 



пізнfше 

пІзнfше - kasnije 
пfзно - kasno; пfзно вночf -

kasno u noCi, u kasnu noc 
піймІати, -'1о, -Іієm - uhvati

ti ; піймати нежить - pre
hladiti se; піймати на слові 
- uhvatiti za rijec; пійма
ти на брехні - uhvatiti u 
Iazi 

пІклІуватися, -Уюся, -уєmся 
- brinuti se, okrиZivati bri
gom (pafnjom) 

пікнік, -а, м. - piknik, izlet 
пІлот, -а, м. - pilot, avijaticar 
nІлЮля, ж. - pilula 
пfльrа, ж. - povlastica, olak-

§ica 
піна, ж. - pjena 
пІнr-пОнr, -а, м. - ping-pong 
пінІитися, -юся, -ІDПся - pje-

niti se 
піонер, -а, м. pionir 
піонерський - pionirski 
піонервожатJий, -oro, м. -

pionirski rokovodilac, na
celnik pionirskog odreda 

пfп, поmі, м. - sveeenik, рор 
пірат, -а, м. - gusar 
пірнІати, -'1о, -Іієm - roniti, 

zaronjavati 
пірнІУти, -у, -еш - zaroniti, 

uroniti; Як у вОду пірнУв 
- kao da je u zemlju pro
pao 

пfр'я, с. - perje; rубІіти пір'я 
- gubiti perje 

післа' - poslije, potom, zatim 
після' ( +G.) - poslije, nakon, 

ро; після закfнчеННJІ стр6-
ку - ро isteku roka; після 
прнбуrr.Я - ро dolasku 

післооЄвний - poslijeratni 
післязаівтра - preksutra 
післямова, ж. - pogovor 
післяобfдвІй - popodnevni 
пісНJІ, ж. - pjesma, spjev 

плВвнІІсть 

пісІ6к, -ку, м. - pijesak; цу
кр6вий піс6к - kristal-§e
eer; будувати на піскУ -
(pren.) graditi па pijesku 

пfст, п6сту, м. - post 
пістолет, -а, м. - pi§tolj , re

volver 
пістрЯвнй - §aren, raznobo

jan 
пістр.ЯвІІсть, -ості, ж. - §are

nilo 
піт, п6ту, м. - znoj ; в піт 

вдарило - oblio ga znoj 
піІтИ, -ду, -деш - росі, otici, 

krenuti ;  пітИ собі світ за 
очі - росі kuda осі vode; 
JІК крізь землю пішов -
kao da ga je zemlja progu
tala, kao da je u zemlju 
propao; як на те mппл6СJІ 
- ako je do toga do§lo; пі
тИ в солдати - ісі u voj
sku 

пітьмІі, ж. - tama, mrak 
піхота, ж. - pje§adija 
піч, печі, ж. - рее 
пішки pje§ke, pje§ice 
пішохІfд', -6да, м. - pje§ak 
пішохІід2, -6ду, м. - (zast.) 

plocnik, trotoar 
піщІіннй - pje§can 
rоuіванвJІ, с. - plivanje; plo

vidba; круrосвfтне плІіва
ННJІ - plovidba oko svije
ta; плаВ8ІОІJІ під парусами 
- jedrenje 

ПАІівJати, -аю, -аєm - plivati, 
ploviti; плавати у баrатс.твІ 
- plivati u bogatstvu 

плавІець, -цЯ, м. - plivac 
плав1ити, -лю, -иш - topiti, 

rastapati 
плавний - ravnomjeran, gi

bak, teCan 
плІівнІlсть, -ості, ж. - ravno

mjemost, tecnost, gipkost 
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плазІувати 

плазІувІіти, ·Ую, -уєm - pu
zati, gmizati, miljeti 

плазУн, -11, м. - gmizavac, 
gmaz 

плакат, -а, м. plakat 
плаІкати, -чу, -чеш - plakati, 

jaukati; rірко плакати -
gorko plakati 

плаксйвий - placljiv 
план, -у, м. - plan; пл8ии на 

майбУтне - planovi za bu
ducnost 

планер, -а, м. - (zracna) je
drilica 

планета, ж. - planeta 
плаиеnірІJй, -я, м. - planeta

rij 
плановий - planski 
планомірний - planski, sis

tematican 
планІувІіти, ·Ую, -уєm - pla-

nirati 
пласт, -а, м. - sloj 
пластир, -у, м. - flaster 
пластмаса, ж. - plastika, 

plasticna masa 
пластйнка, ж. - ploca 
пластйчний - plastiean 
плата, ж. - plaea 
плаІmти, -чУ, -тиш - placati; 

платйти rотfвкою - placa
ti u gotovu; платйти частй
нами - plaeati u ratama 

платний - uz naplatu 
плаття, с. - haljina 
платфОрма, ж. - platforma 
плацкІірта, ж. - karta za re-

zervirano mjesto, rezervaci
ja 

плач, -у, м. - рІас, jauk, jau
kanje 

плачевний - plaean, zalos
tan, bijedan 

плащ, -Іі, м. - pla!!t, ki§ni 
ogrtac, ogrtac 

плебІсцИт, -у, м. - plebiscit 
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плітка 

плекІати, -аю, -Іієm - njego
vati, gojiti, gajiti; плекати 
надію - gajiti nadu, nadati 
se 

племінник, -а, м. - neeak, si
novac 

меміИИІІQя, ж. - necakinja, 
sinovica 

плеІм'я, -менl, с. - pleme 
плеюірІІИЙ - plenami; пле

нарне засfдашІя - plenar
na sjednica 

пленум, -у, м. - plenum 
плеІск8ти, -щу, -щеm - plju

skati, zapljuskivati; pljeska
ti, aplaudirati, tap§ati 

меск11т, -оту, м. - pljusak, 
zapljuskivanje 

плеІсm, -тУ, -теш - plesti 
плеІстйся, -тУся, -теmся -

plesti se, svijati se; vuci se 
плече, с. - rame; плече в 

плече - rame uz rame 
плвrІати, -аю, -Іієm - skakati 
плвrвІУти, -у, -еш - skoeiti 
плИн, -у, м. - tok, tijek 
ПЛJЬmий - tekuci 
плиІсm і плиІвm, -ву, -веm -

plivati, ploviti 
плита, ж. - ploca; §tednjak 
пл:Итка, ж. - рІосіса, tabla, 

tablica; kuhalo, re§o; елек
трИчиа плйтка - elektric
no kuhalo 

плівка, ж. - орпа; film 
плІід, -ода ii -Оду - plod; при

носИтв плодй - donositi 
plodove 

плідний - plodan; плідна зе
млЯ plodna zemlja; 
плідна дІJільнlсть - plodna 
djelatnost 

пліснява, ж. plijesan 
плІfт, -Оту, м. - plot; splav 
плfтка1, ж. - crvenperka (ri-

ba) 



плітка 

плітка', ж. - spletka; роз
пусюіти плfтки - §iriti 
spletku, spletkariti 

плІткІір, -Я, м. - spletkar 
пліч.О.пліч - rame uz rame 
плодоВіій - plodonosan; voC-

ni 
плодотв6рвий - plodotvoran 
плодЮчий - plodan, rodan 
пломба, ж. - plomba 
пломбІувВти, ·Ую, -уєш -

plombirati 
пл6ский - ravan, plosnat 
плоскоrfр'я, с. - visoravan 
плотар, -Я, м. - splavar 
плотський - tjelesan, puten 
площа, ж. - trg 
площіідка, ж. - teren, igra

li§te, platforma 
площина, ж. - ravnina, pro-

stor, ploha, povr§ina 
пл.У.., -а, м. - plug 
плуrатар, -Я, м. ora� 
плУтавий - nejasan, zamr-

§en, zbrkan 
плутаиИна, ж. - zbrka 
плУтІати, -аю, -аєш - brkati, 

mije§ati, mutiti ; плУтати 
юірти кому - mrsiti rafu. 
ne komu 

плюв;ільmщя, ж. - pljuva�
nica 

плІюuати, -юЮ, -юЄш - plju
vati 

nлюидрІув&ти, ·Ую, -уєш -
razarati; rusiti, pusto§iti 

ПАІОнІути, -у, -em - pljunuti 
плЮс, .а, м. - plus 
п.uОщ, .а, м. br§ljan 
плЯж, -у, м. - plafa 
плЯма, ж. - mrlja, pjega, bi

ljeg 
плям:Іувати, ·Ую, -уєш - pr

ljati, mrljati 
плЯшка, ж. - Ьоса, fla§a 

поборІбти 

по ( + А., L.) - ро, prema, 
nakon; do; preko; по сей 
дап. - do dana§njeg dana; 
по всьОму свfту - ро cije
lom svijetu, §irom svijeta; 
по цілих диЯх - ро cijele 
dane; по закfнченні строку 
- ро isteku roka; по моді 
- ро modi 

побажання, с. - zelja 
побажІІіти, .аю, -Іієш - zaie

ljeti, pozeljeti 
побІічеІDІЯ, с. - sastanak, su

sret, viltenje 
побачІити, -у, -ІПП - vidjeti, 

ugledati 
поІбііти, -б'Ю, -б'Єш - istuci, 

potuci, polupati, isprebijati, 
izlemati, izlupati; побііти 
камfнням - kamenovati; 
Побііти MUO Не ДО смерті 
- isprebijati na mrtvo ime; 
побііти рекорд - potuci re
kord 

побfІrrи, ·жу, -жШп - poju
riti, odjuriti 

побfжний - uputan, letimi
tan; побfжний поrляд -
letimiean pogled; побіжний 
оrляд - povr§an pregled 

побіжно - usput, letimicno 
побічний - pobocan, spore

dan, indirektan 
поблаіжливий - blag, popust

ljiv, pokroviteljski; поблІі
жливий т6н - pokrovitelj
ski ton 

поблизу pokraj , bJizu 
побОхсний - pobozan 
побОІі, -ів, ми. - batine, udar

ci 
поб6рник, -а, м. - pobornik 
поборознІііти, -Ю, -ІЬп - iz· 

brazdati 
поборІбти, -Ю, -em - pobije

diti, savladati, prevladati 
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поборІОтися 

побор!Оmся, -Юся, -ешся -
potuci se, uhvatiti se u kos
tac 

побОюВ&ШІЯ, с. - strah, bo
jazan, strepnja 

поб6Іюватися, -юІОСJІ, -юєmся 
- pribojavati se, strahovati, 
bojati se, zazirati 

побратІатися, 4юся, -аієшся 
- pobratiti se 

по-братерському - bratski 
побратИм, -а, м. - pobratim 
побувІати, -аю, -&єш - biti, 

оЬісі, proboraviti 
побудова, ж. - izgradnja, 

konstrukcija 
побудІувtіти, -Ую, -уєш - iz

graditi, sagraditi, dignuti, 
podici 

п6бут, -у, м. - nacin zivota 
поваіrа, ж. - po§tovanje; з 

поваrою - s po§tovanjem; 
викликати пов&rу - ulije
vati postovanje; на (в) знак 
поваrи - u znak postova
nja; rідний поваrи - do
stojan (vrijedan) postova
nja 

поважІати, -аю, -аієш - posto
vati, cijeniti, stovati 

поважний - postovan, uva
zen, znatan, dostojanstven, 
solidan 

повар, -а, м. kuhar 
поведfнка, ж. - ponasanje, 

vladanje, ophodenje 
повезІтИ', -у, .еш - povesti, 

odvesti 
повезІm, .ет. - uspjeti, роСі 

za rukom 
повернення, с. - povratak 
повервІУти, -у, -em - okrenu

ti, obmuti, vratiti, povratiti 
повернІУтися, -уся, -еmся -

okrenuti se, osvmuti se; 
vratiti se 
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повістка 

повертІ&ти, -аю, -8єш - okre
tati, vraeati, obrtati 

повертІатися, -аіюся, -аєшся 
- okretati se, osvrtati se, 
vracati se 

повІ!рх', ( +G.,) - povrh, nad, 
navrh 

поверr, -у, м. - kat 
понрхня, ж. povrsina 
поверховий - povrsan, po-

vrsinski, letimican 
повеселІИтися, -Юся, -Юпся -

proveseliti se 
повеІстй, -ду, -д.Sm - povesti, 

odvesti 
повеч.SрІяти, -яю, -яєm - ve

cerati 
повзІати, -аю, -аєm - puzati, 

gmizati, miljeti 
повйдло, с. - pekmez, mar-

melada 
повйнний - obavezan, du!an 
повІІд, -оду, м. - uzda 
повІдомІити, -лю, -иш - iz-

vesti, saopciti, javiti, priop
Citi, navijestiti, najaviti, dati 
па znanje 

повідомлення, с. - obavijest, 
saopcenje, ekspoze, izvjestaj 

повІдомлІЯти, -Яю, -Яєш - iz
vje§tavati, javljati, najavlji
vati, saopcavati, navije§tati, 
priopcavati 

повІідь, -оді ї п0в11нь, -ен1, ж. 
- poplava 

повfка, ж. - kapak (oeni) 
повfльвнй - spor, polagan, 

lagan; повfльвим кр6ком -
polaganim korakom 

повірІити, -ю, -иm - povjero-
vati 

повfІсити, -my, -свm - objesi
ti; повісити н6са - objesiti 
nos 

повістка, ж. - obavijest, po
ziv, pozivnica 



повістІь 

пОвістJь, -і, ж. - pripovijest, 
pripovijetka 

повітроПАІівання, с. - zrako
plovstvo, letenje 

повітря, с. - zrak, uzduh 
повітряний - zracni; повітр• 

не сполУчення - zracni 
(avionski) promet; повf
трянІ зІімкн - kule u zraku 

повія, ж. prostitutka 
повний - pun, citav, sav, pot

pun, cjelokupan; пОвннй 
місяqь - pun mjesec; ва 
пОвний rолос - па sav 
glas; при повному рОзум1 
- pri zdravoj pameti 

повністю - sasvim, potpuno, 
ukupno 

повніІти, -ю, -єш - debljati 
se, gojiti se 

повно:вЗжеІОUІ, с. - punomoc 
повновІіжний - opunomoeen, 

punovafan; повновІіжвнй 
представнИк - opunomoce
ni predstavnik 

повнолітній punoljetan 
повнота, ж. - punoea 
повноціІоІвй - vrijedan, pu-

novrijedan 
поводження, с. - ponasanje, 

vladanje 
повОІднтися, -джуся, ·ДІППСЯ 

- ponasati se, vladati se; 
грубо повОднтися з кимось 

- maltretirati koga 
повОлі - polagano, polako, 

sporo 
поворот, -у, м. - zaokret, 

preokret, prekretnica, po
vratak, okuka 

повстаІвІітн, -Ю, -Єш - d:dati 
se, buniti se 

повст8нІець, -ця, м. - ustanik 
повстання, с. ustanak 
повстаІтн, -ну, -неш - dignu-

ti se, ustati, pobuniti se 

поrАИИІати 

повстЯввй - pusten 
повстJь, -і, ж. - pust 
повсякдеиивй - svakodnevni, 

svakidasnji 
повсякчас - svagda, nepre

stano 
повсякчасний - stalan, ne

prekidan, neprestan 
повтОреІDІЯ, с. - ponavljanje 
повторІііти, -Ю, -нш - pono

viti 
повтОрнвй - ponovan, nak

nadni 
повтОрjюватв, -юю, -юєш 

ponavljati 
повчІільний - poucan 
повчІіння, с. - pouka, nauk 
повчJати, .аю, -аєm - pouca-

vati, uciti 
пов'.tізка, ж. - ovoj , zavoj 
поrІіннй - los, zao, nevaljao, 

rdav, nistavan; поrІіний на
стрій - lose raspolozenje; 
поrІіна пІім'ять - slabo 
pameenje 

поrано - lose, zlo, slabo; не 
погано було б - ne Ьі bilo 
Iose 

поrаІсііти, ·шУ, -снш - poga
siti, ponistiti 

поrашІати, .аю, -Іієш - gasiti, 
ponistavati 

поrйбелІь, -і, ж. - propast, 
pogibija; поrИ:бель йоrо 
знаі(є) - vrag Ьі ga znao 

поrіршати, -ає - pogorsati se 
поrіршІити, -у -вш - pogor

sati 
поrіршІувати, -ую, -уєш -

pogorsavati 
поrАИбІитн, -лю, -нш - produ

biti 
поrАИблІюватн, -юю, -юєш -

produbljivati 
поrАИИІатн, .аю, -аєш - gu

tati 
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поrАІін:Іути 

поrАІіиІути, -у, -em - progu
tati, gutnuti; prozderati 

поrлумІИтися, -лЮся, -ишся -
пarugati se 

п6rляд, -у, м. - pogled; на 
перший п6rляд - па prvi 
pogled 

поІrюіти, -женУ, -жен� -
пajuriti, otjerati 

поІппітвся, -женУся, -женеш
ся - pojuriti 

поrовІfр, -6ру, м. - glas, gla
sine, spletke 

поrовор!йтв, -Ю, -иш - poraz
govoriti 

поrода, ж. - vrijeme; rаірна 
поrода - lijepo vrijeme; 
зведення поrодн - meteo
roloski izvjestaj 

поrоджевня, с. - pristaпak 
поrоджІувати, -ую, -vєm -

uskladivati 
поrоджІуватися, -уюся, -уєш

ся - pristajati, saglasavati 
se 

поrоІднти, -джу, -диш - u
skladiti 

поrоІднтися, -джуся, -диmсяr 
- pristati, suglasiti se; по
r6днтися з д6лею - pomi
riti se sa sudbinom 

поrожий - vedar, jasaп, cist; 
ugodan 

поrолІНти, -Ю, ·НІП - obrijati 
поrолів'я, с. - brojпo staпje 

stoke 
поrон, а, м. epoleta 
поrоня, ж. - potjera, goпje

пje, hajka 
поrорfлІець, -ьця, м. - pogo

relac 
поrрабуваівня, с. - pljacka, 

grabez 
поrрабІуваіти, ·Ую, -уєш - o

pljackati 
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подв6Іітв 

поrравИчний - pogranicni, 
granicni 

поrрІаітися, -аіюся, -аієmся -
poigrati se 

п6rрІіб, -еба, м. - podrum 
поrрfІти, -ю, -єш - ugrijati 
поrр6жІувати, -ую, -уєш -

prijetiti, ugrozavati 
поrр6за, ж. prijetпja 
поrр6м, -у, м. - pogrom 
поrруддя, с. - bista 
поrулІЯти, -.Rю, -ЯЄІВ - pro-

setati (se) 
подавІільник, -а, м. - роmос

пі radnik, koпobar 
подавІільющя, ж. - servir

ka, koпobarica 
подаІаати, -Ю, -Єш - davati, 

dodavati, pruzati, podavati; 
подавати надfЮ - davati 
пadu; подавати ознаіки жит
т.Я - davati zпakove zivota 

подаіrра, ж. - kostobolja 
подарІуваіти, фо, -уєш - da

rovati, pokloпiti; pomilova
ti, oprostiti 

подарУвІок, -ка, м. - dar, pri
пos; в подарУвок - па dar 

подІаіти, -аім, -асй - dati, do
dati, pruziti, podati 

податІок, -ку, м. - porez, 
dadZbiпa, пamet, danak 

подача, ж. - davanje ;  подаі
ча допом6m - pгuZanje 
pomoci 

п6двиr, -у, м. - podvig, pot
hvat 

подвір'я, с. - dvor, dvoriste 
подв6єння, с. - udvajanje, 

udvostrucavaпje 
подвfйний - dvostruk, udvo

struceп; dvojak 
подвійно - dvostruko, dvaput 

toliko; dvojako 
подв6Ііти, -ю, -im - udvostru

citi, podvostruciti 



подвоІювати 

подвОІювати, -юю, -юєm -
udvostrucavati 

поденний - dnevni; поденна 
платюі - nadnica 

подеІDПІК, -а, м. - nadnicar 
подерІти, -у, -Єm - poderati, 

izderati; ogrepsti, izgrepsti 
подерІтися, -уся, -Єmся - iz

derati se, poderati se; ogre
psti se 

подешевmІати, -ає - pojefti
niti 

подзвон!Иm, -Ю, -шп - pozvo
niti, zazvoniti, telefonirati 

пОдив, -у, м. - iznenadenje, 
cudenje 

подивІИтися, -л:Юся, -шuся -
pogledati; подивйтися ск.О
са - pogledati iskosa; зна
чfще подивйтися - znacaj
no pogledati 

подих, -у, м. - dah, udisaj ; 
до остаінньоrо подиху -
do posljednjeg daha 

подюфіти, -mo, -аєш - crka
vati, ugibati 

подібний - slican, nalik 
поділ, -у, м. - podjela, dioba, 

razdioba; поділ пр;іці - po
djela rada 

подІіл, -Олу, м. - dolina, ni
zina 

поділІИти, -Ю, -иm - podijeliti 
подіJти, -ну, -неш - staviti, 

djenuti 
подія, ж. - dogadaj 
подОба, ж. - lik, oblik, vid, 

izgled 
подОбІатися, -аюся, -аєmся -

svidati se, dopadati se, pri
jati 

подовжІити, -у, -иm - produ
Ziti, produljiti 

подовжІитися, -уся, -иmся -
oduljiti se, produljiti se 

подоіІти, -Ю, -іш - pomusti 

п� 

подолІати, -аію, -аієm - svla
dati, nadvladati, pobijediti 

подорож, -і, ж. - putovanje, 
put; к.руrосвІтва пОдорож 
- put oko svijeta 

подор6жнІй - putni; подо
р6жні замІтк.и - putopis, 
putne bilje�ke 

подор0жнІій, -ьоrо, м. - put
nik 

подорожІуваіти, фо, -уєm -
putovati 

подор6жчJаm, -ає - poskup
jeti 

подохнІути, -у, -em - crknuti, 
uginuti 

оодрОбиця, ж. - potankost, 
pojedinost, detalj , sitnica 

подрfrа, ж. - prijateljica, 
drugarica 

по-друrе - u drugom redu 
подружжя, с. - bracni par; 

brak; suprufuik, bracni 
drug 

подружІИтися, -уся, -иmся 
sprijateljiti se; stupiti u 
brak 

подружній - bracni 
подрЯпІати, -аю, -аєm - ogrep

sti, izgrepsti 
подрJіпвна, ж. - ogrebotina, 

brazgotina 
подfмІати, -аю, -аєm - po

misliti, promisliti; спочІітк.у 
подfмай, а пОтім ск.ажИ -
ispeci ра reci 

подурнfіпJати, -аю, -аєm 
pobudaliti, oglupaviti 

подfшк.а, ж. - jastuk 
подЯк.а, ж. - zahvalnost; 

в (на) подИк.у - u znak za
hvalnosti 

подЯк.увати, -ую, -уєm - za. 
hvaliti 

п�. ж. - poezija, pjesni� 
tvo; pjesma 
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поема 

поема, ж. - poema, spjev 
поет, -а, м. - pjesnik, poeta 
поетеса, ж. - pjesnikinja 
поетизІув&ти, ·Ую, -уєm -

poetizirati 
поетИчнвй - pjesnicki, poe

tican; поетИчний твfр -
pjesnicko djelo 

пожаідлввий: - pohlepan, po
fudan, lakom 

пожалfІтися, -юся, -єшся 
pozaliti se 

пожалкІувати, -Ую, -уєш 
pozaliti 

пожар, -у, м. - pozar 
пожарИще, -а, с. - zgariste, 

gariste 
пожартІув&ти, ·Ую, -уєш -

nasaliti se 
пожвІівІити, -лю, -вm - ozi

viti, uciniti zivljim 
пожвІівлеввя, с. - ozivljava

nje 
пожвІівлІювати, -юю, -ІОЄІП -

ozivljavati, ciniti zivljim 
пожежа, ж. - pofar 
пожеЖІПІК, -а, м. - vatroga-

sac 
пожйва, ж. - hrana 
пожввІаtи, -аю, аєш - zivjeti\ 
пожйвнвй - hranjiv 
пожвлІець, -ьцЯ, м. - stanar; 

stanovnik, zitelj 
пожИІти, -ву, -веш - pozivjeti 
пожИтІок, -ку, м. - korist; 

imovina 
пожовквІvти. -у, -еш і по

жовтfІти, -ю, -єш - pozutje
ti 

п6за', ж. - poza 
п6за2 (+А., І.) - za, iza, iz. 

van; п6за всЯквм с:УмвІвом 
- izvan svake sumnje 

позавчора - prekjucer; по-
завчора увечері - preksi
noe 
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позелевJйтв 

позавчораппdй - prekjuCe
rasnji 

позаду - odostrag, pozadi, 
straga, otraga 

позІіздрІити, -ю, -иш - po
zavidjeti 

позамииjАИЙ - pretprosli; 
по38МИІІf лоrо р6ку - prek
lani, pretprosle godine 

позаторік - preklani, pret
prosle godine 

позачерrовий: - izvanredan, 
vanredan, prekovremen; по
зачерrова роб6та - preko
vremeni rad 

позаmкfльиий - vanskolski 
позаш..uОбний - vanbracni 
позбІівІити, -лю, -mп - Iisiti, 

uskratiti, izbaviti; позбІіВR
ти житr.Я - Iis:lti zivota, u
smrtiti; позбавити хорОбро
с:тІ - obeshrabriti; позба
вити працездІіmос:тІ - one
sposobiti za rad; позбІівити 
rромад.tівс:ьких прІів - lisiti 
gradanskih prava 

позбавлІ.Яти, -Яю, -.Яєm - us
kracivati, Iisavati; izbavljati 

позбувІатися, -Ііюся, -аєшс:я 
- oslobadati se, izbavljati 
se 

позбуІтвся, -дус:я, -дешся -
osloboditi se, izbaviti se 

позвІати, -у, -em - pozvati, 
dozvati 

поздор6вІитв, -лю, -вm - ees
titati 

поздор6вкІатися, -аюся, -аєш
СJІ - pozdraviti se 

поздоровлеввя, с. - pozdrav; 
eestitka 

поздоровл\Jітв, -Яю, -.Яєш -
cestitati 

позелевJйтв, -Ю, -Шп - poze.. 
leniti (uCiniti zelenim) 



позеленfІти 

позеленfІти, -Ю, -єm - pozele
njeti (postati zelen) 

п6зика, ж. - pozajmica, za
-jam 

позиnівний - pozitivan, po
tvrdan 

позИцtя, ж. - pozicija 
позичІати, .аю, -аєш - posu

divati, pozajmljivati, uzajm
ljivati 

позИч\ити, -у, -шп - posuditi, 
pozajmiti, uzajmiti 

пОзичка, ж. - pozajmica, za-
jam, dug 

позtхІати, -аю, -аєш - zijevati 
позЬшІ\rти, -у, ..em - zijevnuti 
познайом\ити, ·АІО, -шп - u-

poznati, predstaviti 
познайом\итися, ·АІОСЯ, -шпся 

- upoznati se, predstaviti 
se 

позначІати, .аю, -Іієш - ozna
civati, obiljezavati 

познІічІити, -у, -шп - oznaci
ti, obiljeziti 

позначка, ж. - znak, oznaka 
позІов, -ову 1 -ву, м. - tuzьa, 

zalba 
позоло\тйти, -чу, -тШп - po

zlatiti 
позрнвІати, .аю, .аєш - po

kidati 
позІувати, ·ію, ·Уєш - pozi

rati 
поіменний poimenican 
поіменно - poimence, poime

nicno 
поїзд, -а, м. - vlak, voz; скО

рий (ІІІВНДКІШ) пОізд - br
zi vlak; товарний пОїзд -
teretni vlak 

поїздка, ж. putovanje 
поізнИй - vozni 
по\іти, -Ю, ·ЇІП - pojiti 
поіІхати, -ду, -деm - otputo-

vati, krenuti 

покfіЬпщя 

покажчик, -а, м. - kazalo 
пОказ, -у, м. - pokazivanje, 

prikazivanje 
пока\зати, ·жу, -жеm - poka

zati, prikazati; показати 
п'.Яти - podbrusiti pete, da
ti petama vjetra; показати 
зУби - pokazati zube; по
казати прИклад - pokazati 
primjerom, dati primjer; 
показати пальцем - poka
zati prstom 

покаІзатися, -жуся, -жеmся 
- pokazati se, pojaviti se 

показник, -а, м. - pokazatelj 
показовий - za pokazivanje 
покІізІувати, -ую, -уєш - po-

kazivati, prikazivati 
покІізІуватися, -уюся, -уєшся 

- pokazivati se, pojavljiva
ti se 

покалічений - osakaeen, sa
kat 

покалічІити, -у, ·ІПП - osaka
titi 

покарІ:іння, с. - kazna 
покарІати, .аю, -аєш - kazni

ti; покарати на смерть -
pogubiti, kazniti smrcu 

покаішлІювати, -юю, -юєш -
kasljucati 

пОкн - zasad, dosad, jos, jos 
uvijek; dok, za vrijeme; пО
кн житr.Я (моr6) - dok 
sam ziv, do groba 

покидІати, .аю, -Іієш - ostav
ljati, napиStati 

пОкидьк\и, -ів, мн. - otpaci, 
ostaci 

покИнІути, -у, -em - ostaviti, 
napustiti 

пок\Ш', -Ою, м. - mir, spokoj-
stvo 

пок\Ій', -Ою, м. - soba, odaja 
покfйник, -а, м. - pokojnik 
покійниця, ж. - pokojnica 
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покІнч\Ііти 

покІнч\Ііти, -у, -Шо - zavr�iti, 
smiti 

покірливий � покірний - po
koran, krotak 

покірв\Ість, -ості, ж. - pokor
nost, krotkost, potcinjenost, 
rezignacija 

nоклад\Ііти, -ІіІо, -Іієш - po
lagati, stavljati, ulagati; по
кладІіти надfю - polagati 
nadu, uzdati se 

поклад\Іітися, -Ііюся, -Іієшся 
- uzdati se, oslanjati se 

поклад\и, -Ів, ми. - naslage 
поклІі\ств, -ду, -деш - polo

ziti, staviti, uloziti; поклІі
сти собі за метУ - postavi
ti sebi za cilj 

поклІі\ствся, -дуся, -дешся -
osloniti se, pouzdati se; Іесі 

ооклнк, -у, м. - zov, poklik, 
uzvik 

поклйкаJПІЯ, с. - poziv, misi
ja, talent, sklonost 

поклІі\кати, -чу, -чеш - po
zvati, doviknuti, kliknuti; 
поклйкати до вІдповІдІім.
ностІ - pozvati па odgovor
nost 

оокл\Ін, -Ону, м. - poklon, 
naklon 

поклон\Іітися, -Юся, -ишся -
pokloniti se, nakloniti se; 
pozdraviti, poslati pozdrav 

поклон\.ЯтиСЯІ, -Яюся, -.Яєшся 
- klanjati se; pozdravljati, 
slati pozdrav 

покл.іі\ствся, -вУся, -вешся -
zakleti se 

nоколfввя, с. - pokoljenje, 
generacija, nara§taj , kolje
no 

поколІОти, -Ю, -еш - isjeci, 
zasjeci, iscijepati, poklati 

ПОКОЛ\ювати, -юю, •ЮЄІП -
bockati, bosti 

240 

полеnп\увати 

пок6ра, ж. - pokomost, pot
cinjenost 

покох\Ііти, -ІіІо, -Іієш - zavo
ljeti 

nокривІіло, с. - pokrivac, ko
prena 

покрив\Ііти, -Іію, -Іієш - po
krivati 

покрив\Іітися, -Ііюся, -Іієшся 
- pokrivati se 

покрн\тн, -ю, � - pokriti 
покрн\тнся, -юся, �ся -

pokriti se; покрІітися ір
жею - zardati; покрІітиСЯІ 
плfсеІОПО zapljesniviti 

покршт.Я, с. - pokrice; po-
krivac 

покришка, ж. - poklopac 
покрfвля, ж. - krov 
покр\fй, -Ою, м. kroj 
nокровИтеАьство, с. - pokro-

viteljstvo 
nокуп\ець, -Q.ii, м. - kupac 
покУпка, ж. kupovina 
покус\Ііти, -ІіІо, -Іієш - izgris-

ti 
nолІі, ж. - skut 
полІіrо\дити, -джу, -двm -

popraviti, ispraviti, okrpati 
nолам\Ііти, -ІіІо, -Іієш - polo

miti, slomiti, polupati, izlo
miti, okvariti 

nолІіс\увати, -ую, -уєш - po
lakomiti se 

полІі\яти, -ю, � - pokarati, 
prigovoriti 

п6ле, с. - polje; пОле бОю -
boji�te, bojno polje; фуr
бОльне поле - nogometno 
igrali§te 

nолеrшення, с. - olak§anje 
nолеrш\вти, -у, -иш - olak

�ati, ublafiti 
полеrш\увати, -ую, -уєш 

olak§avati, ubla!avati 



полемІзJувІіти 

полемізJувІіти, фо, -уєш 
polemizirati 

пол�. ж. - polemika 
полемfчиий - polemiam 
пол.SJстити, -щу, -стиш - po-

laskati 
поливІільниця, ж. - poljevaё, 

kanta za polijevanje 
поливJІіти, -Іію, -Іієm - polije

vati, zalijevati, moёiti, preli
jevati 

полИнtути, -у, -em - poletjeti 
поливJ.Яти, -Яю, -.Яєш - izbli

jedjeti, izgubiti boju; olinja
ti, izgubiti dlaku 

полиск, -у, м. - blijesak, sjaj , 
odbljesak 

поJлИти, -ЛАЮ, -ллЄш - poli
ti, zaliti, preliti 

полИця, ж. - polica, pregra-
da 

полікл:fнІка, ж. - poliklinika 
поліно, с. - cjepanica 
полfпшJити, -у, ·ИІП - poljep-

§ati, uljep§ati, pobolj§ati 
полfпшJувати, -ую, -уєш -

pol.iep§avati, uljep§avati, po
bolj§avati 

полІрJувІіти, фо, -уєm - la§
titi, polirati, politirati 

полJfт, -ь6ту, м. - let 
політбюро, нескл., с. - polit

biro 
політик, -а, м. - politicar 
політика, ж. - politika; полі

тика неприєди8иня - po
litika nesvrstavanja 

полІтИчиий - politiёki 
поліцІіJй, -я, ri. полІц.sйськJий, 

-oro, м. - policajac 
полІц.sйський і полІцfйний -

policijski 
полfцІя, ж. - policija 
полІчJИти, -у, -иш - izbrojati; 

полІчИти р.sбра (кому) 
prebrojati rebra komu 

1 6  Menac - Koval: Rjecnik 

полюс 

п6лк, -у, і -4, .м. - puk, puko
vnija 

ПОЛКОВІПІК, -а, м. - pukovnik 
полков6дJеqь, -ця, м. - voj

skovo(fa 
половИна, ж. - polovina, po

lovica, pola 
полоrJи, -Ів, мн. - poro(faj 
полоrовий - porot1ajni ; poro

diljski; полоrовІ потУrи -
porodajne muke; полоrова 
rар.tічка - porodiljska gro
znica; полоrовий відділ лІ
ПрвІ - rodili§te 

положення, с. - polozaj , po
zicija; odredba; rеоrрафfчне 
положення - geografski 
poloiaj ; в лежІічому (сид.tі
чому) положенні - u leze
cem (sjedeeem) polohju 
(stavu) 

полон, -у, м. - zarobljeni§tvo, 
sШanjstvo 

полоІІІЬІа, ж. - gora, pa§njak 
u planini 

полонJИти, -Ю, -Шп - zarobiti, 
zarobljavati, porobiti, poro
bljavati 

полосюіиня, с. - ispiranje 
полоJсuти, -щУ, -щеш - ispi-

rati 
полотно, с. - platno 
полотmіинй - platnen 
полохлйвий - pla§ljiv, bojaz-

lj iv 
полохлйвJІсть, -ості, ж. -

pla§ljivost 
п6лудJеиь, -ня, м. - podne; 

над полудень - oko podne 
п6лум'я, с. - plamen 
полуІІііця, ж. - jagoda 
полюбJИти, -ЛІО, -ИІП - zavo-

ljeti 
полювІіння, с. - lov 
полJювІіти, -Юю, -Юєш - loviti 
полюс, -а, м. - pol 
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поляфіти 

поляrІати, -ає - sastojati se, 
nalaziti se, skrivati se 

полЯк, -а, м. - Poljak 
полЯна, ж. - livada, poljana 
полЯрний - polarni 
полЯчка, ж. і полька', ж. -

Poljakinja 
п6лька2, ж. - polka 
поАЬОJШй - poljski; польова 

мШпа - poljski mi§ ; польо
ві роб6ти - poljski radovi 

п6льський - poljski ; Поль
ська Нар6два РеспібАІка 
- Poljska Narodna Repub
lika 

помада, ж. - pomada, kre
ma; rубва помада - ruz za 
usne 

помалу - pomalo, malo po
malo 

помандрІув&ти, -Ую. -vєш -
krenuti ; (neko vrijeme) lu
tati, putovati 

помах, -у, м. - zamah, pokret 
по№іцІати, -аю, -аєш - opipa

ti 
помІ�рти, -ру, -р�ш - umrije

ti, preminuti; пом�ти н&r
ло - naglo umrijeti 

помилІйтися, -Юся, -ишся -
pogrije§iti, prevariti se 

помИлка, ж. - pogre§ka, gre
§ka; друк&рська помйлка 
- tiskarska (§tamparska) 
gre§ka 

помилковий - pogre§an 
помІtлування, с. - pomilova

nje 
помйлІувати, -ую, -уєш - po

milovati 
помилJЯтися, -Jіюся, -Яєшся -

varati se, grije§iti 
п6минІкв, -ок, ми. - daca, pa

rastos, zadu§nica 
помврІати, -аю, -аєш - umi

rati 
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помчІати 

помврJйти, -Ю, -иш - izmiri
ti, pomiriti; izravnati 

помирJйтися, -Юся, ·ИІПСJІ -
umiriti se, pomiriti se; smi
riti se 

помИІти, -ю, -єш - umiti, o-
prati 

помідор, -а, м. - rajaca 
поміж (+А., І.) - me4u 
помИІі, -й J. -ів, ми. - pomije, 

splacine 
помІнІЯти, -Яю, -Яєш - zami

jeniti, razmijeniti 
поміркований umjeren, 

razborit 
помfрний - umjeren, razmje

ran, ravnomjeran 
помfрІяти, -яю, -яєш - izmje

riti, odmjeriti 
поміІстйтися, -шУся, -стишся 

- smjestiti se 
помf)тнти, -чу, -тиш - primi

jetiti, opaziti, ugledati, uoёi
ti 

помітний - vidljiv, primje
tan, osjetan, naoёit 

пОмІІч, -очі, ж. - pomoc 
помtчІати, -аю, -аєш - pri

mjecivati, opaiati 
помІчшhс., -а, м. - pomoenik, 

pomagaё 
помІЧНЙQЯ, ж. - pomoenica; 

kucna pomocnica 
помfщвк, -а, м. - vlastelin, 

spahija, posjednik 
помножІити, -у, -иш - po

mnoziti, umnoziti 
помовчІати, -у, -нш - za§ut

jeti, §utjeti neko vrijeme 
п6мста, ж. - osveta, odmaz

da 
помІстіітвся, -щуся, -стйшсJІ 

- osvetiti se 
помчІатв, -у, -Иш - potjerati; 

jurnuti, pojuriti 



помщ\атися 

помщ\атися, -Вюся, -4єшСJІ -
osveCivati se 

пом'Якm\ити, -у, -иw - smek
§ati, omek§ati, ubla!iti 

пом'Jікш\увати, -ую, -уєш -
omek§avati, smek§avati, u
bla!avati 

поІм'Яти, -мнУ, -мнеш - zguZ
vati, izgиZvati 

по\м'.ЙТИСJІ, -ЩСJІ, -мвtШІся 
- zgufvati se 

понад (+А., І.) - nad, ponad, 
iznad 

понаднормовйй - prekovre
men, preko norme 

поневОления, с. - podjarmlji
vanje, pokoravanje 

поневОлJювати, -roro, -ІОЄІП -
podjarmljivati, pokoravati 

поне:вОл\ити, ·ІО, -иm - pod
jarmiti, pokoriti 

понедfл\ок, -ка, м. - ponedje
ljak 

понес\тіі, -у, �ш - ponijeti 
понfвеч\ити, -у, -нm - pokva

riti, iznakaziti 
понов\Ити, -Ш, -нm - obno

viti, uspostaviti 
пововл\rовати, -roro, -ІОЄІП -

obnavljati, uspostavljati 
ПОНОс, -у, м. proljev 
пон\rрий - mrk, mracan, mr

godan, namrgoden, turoban 
повЮх\ати, -аю, -аєш - pomi-

risati 
понятійний - pojmovni 
пон.йпя, с. - pojam 
пообfд\ати, -аю, -аєm - obje-

dovati, rucati 
поодинокий - pojedinaean, 

poseban; пооднвОкий вИпа
док - poseban slucaj 

попадІіввя, с. - pogodak 
попад\атв, -4ІО, -а1єш - upa

dati, pojavljivati se 

поправл!Яти 

попа\сти, -ду, -дtШІ - upasti, 
pojaviti se; як попало -
kako god 

поперед, попереду - napri
jed, sprijeda, ranije 

попередж\ати, -4ІО, -аієш - o
pominjati, upozoravati, pre
docavati, najavljivati 

попередження, с. - opomena, 
upozorenja 

попере\двти, -джу, -двm -
opomenuti, upozoriti, predo
citi, najaviti 

попередник, -а, м. - preteca, 
prethodnik 

попередвІй - prethodan, pre
liminaran; попереднє ув'Jі.. 
звеввя - pritvor 

поперек - poprijeko 
поперечвий - poprecan 
по-перше - u prvom redu, 

prvo 
попечйтел\ь, -я, м. - staratelj 
попит, -у, м. - potra!nja 
п6пІд (+А., І .) - kod, blizu, 

duf, mimo 
п6п\Іл, -елу, м. - ререо 
попІльюЩJІ, ж. - pepeljara 
поплв\с:тй і поплв\втй, -ву, 

-вtШІ - zaplivati, otplivati, 
poteei 

поп6ввJити, -ro, -нm - popu
niti, dopuniti; поповнити 
втрачене - naknaditi §tetu 

поп6внJювати, -ІОІО, -ІОЄІD -
popunjavati, dopunjavati 

пополам - napola, popola 
попраів\вти, ·ЛІО, -иw - popra

viti, ispraviti 
попраів\втиСJІ, ·ЛІОСJІ, -ВПІСJІ -

popraviti se; dotjerati se; 
oporaviti se, ugojiti se 

поправка, ж. - popravak, is
pravak, amandman 

поправлJЯти, -Яrо, -.Яєm - po
pravljati, ispravljati 
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поправлІЯтися 

поправлІЯтися, -Яюся, -Яєmся 
- popravljati se; dotjeriva
ti se; opravljati se, gojiti se 

поприбирІІіти, -Іію, -Іієm -
urediti, pospremiti, spremiti 

попрікІІіти, -Іію, -Іієш - prigo
varati, koriti 

попрікнІУrи. -у, ..еш - prigo
voriti, ukoriti 

попр6бІувати, -ую, -уєm - po
kusati, oprobati, okusati, is
kusiti 

поп6внеІПІЯ, с. - popunjenje 
попрохІІіти, -Іію, -Іієm - za

moliti, zatraiiti, potraziti 
попрощІІітися, -Ііюся, -аієmСJІІ 

- oprostiti se, rastati se 
попрямІув;іти, фо, -уєm 

krenuti, koraknuti 
популЯрний - popularan 
популЯрнІість, -ості, ж. - po

pularnost 
попускІІіти, -Іію, -Іієm - laba

viti, popustati 
попvІсmти, -щу, -стиm - ola

baviti, popustiti 
порІі1, ж. - vrijeme, doba; 

без порн - prije vremena; 
на порі стати - zacuriti se, 
zadjevojciti se; п6ри р6ку 
- godisnja doba 

п0ра2, ж. - pora 
порІіда, ж. - savjet 
порІіІднтн, -джу, ·АВПІ - sa-

vjetovati, preporuciti 
порІідник, -а, м. - savjetnik 
порІідІувати, -ую, -уєш - o-

bradovati, razveseliti 
порІізка, ж. - poraz 
порІінений1 - ranjen 
порІіненІий', -oro, м. - ranje-

nik 
порІінеІПІЯ, с. - rana, ozljeda 
поранІити, -ю, -иm - raniti, 

ozlijediti 
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порофі 

порахІув;іти, ·Ую, -уєш - iz
brojati, prebrojati 

порвІати, -у, ..em - prekinuti, 
ispariti, iskidati, izderati, 
pocijepati, poderati 

порваіІтися, -ться - izderati 
se, pocijepati se, iscijepati 
se 

порекомендІувати, ·Ую, -уєm 
preporuciti 

порИв, -у, м. - zamah; zanos, 
polet, elan 

поривІІіти, -Іію, -аєш - preki
dati, derati, cijepati, parati 

порИвчастий - silovit, nagao, 
plah 

порівнЯльний - usporedan , 
poredben; порІвнЯльний 
ступінь - (gram.) kompara
tiv 

порівНЯІІо - u usporedbi s 
порівНЯІПІЯ, с. - usporedba, 

usporedivanje 
порівнІР.ти, -Яю, -Яєm - uspo

rediti, poravnati, izjednaciti 
порівнІюватіІ, -юю, -юєm - iz

jednacivati 
порІіr, -6ra, м. prag 
поріз, -у, м. - rez, posjekoti

na 
поріІзати, -жу, -жеm - pore

zati, posjeci, nasjeci, nacije
pati, poklati 

порізнІИти, -Ю, -Иm - razdvo
jiti 

пор6да, ж. - pasmina, vrsta 
пор6джІувати, -ую, -уєш -

radati 
пороІдИтн, -джу, -диш - ro

diti 
порожнеча, ж. - praznina 
пор6жній - prazan, pust, is

prazan; пор6жне життЯ -
isprazan zivot 

пор6к, -у, м. - porok, mana 
поросІ.Я, -Яти, с. - prase 



порІОти 

пор!Оти, ..Ю, -em - parati 
порох', -у, м. - prah, prailina; 

стерти ва псSрох - pretvo
riti u prah (і ререо) 

порох", -у, м. - barut; по-
вЮхатв псSроху - omirisati 
barut 

пор0чІвти, -у, ·ІПП - kleveta· 
ti, ocrnjivati, ogovarati 

порошІОк, -ку, м. - pra§ak 
порт, -у, м. - luka 
портОвий - Iucki 
портрет, -а, м. - portret, sli

ka 
портсвrар, -а, м. - tabakera, 

doza za cigarete 
портуrаілJець, -ьqя, м. - Por-

tugalac 
ПортуrаілІя, ж. - Portugal 
портуrаільський - portugalski 
портфелJь, -я, м. - torba, ak-

tovka 
порубJати, .аю, -аєm - isjeei, 

posjeci 
пор'Ука, ж. - jamstvo, garan

cija; брати ва порУкв -
garantirati, jamciti 

п0руч1 - blizu 
псSруч' ( +G.) - pored, kod, 

blizu 
поручИrелJь, -я, м. - jamac 
псSруччя, с. - ograda, balu

strada; drzak 
пор'fmеввя, с. - naru§enje, 

povreda, prekr§aj ; poticaj , 
podizanje; пор'fmеввя по
р.�ідку - kr§enje reda; зро
б:Ити порУшеввя - uciniti 
prekr§aj 

порУшJвти, -у, ·ВІП - prekr
iliti, naruiliti, povrijediti; 
podici, potaci; порУшвти 
слово - prekriliti rijec; по
РУшвти заков - prekditi 
zakon 

пор'fmJуватв, ·ую, -уєm - na-

посел\Ятв 

ru§avati, povrec:livati, kr§iti; 
podizati, poticati 

псSрцlя, ж. - porcija, obrok 
порmJевь, ·НЯ, М. - klip 
псSяд' - blizu 
псSряд• ( + G, І.) - pored, kod, 

blizu 
порядкошdt - redni; поряд

ковий чвслfіІвик (gram.) -
redni broj 

порЯдвий - uredan, prilican, 
znatan 

порЯдJок, -ку, м. - red, pore
dak, propis, redoslijed; по
рЯдок деввий - dnevni 
red; в порЯдку! - u redu! ; 
йтй своім пор.Rдком - ісі 
svojim redom 

поряфJок, -ку, м. - spas 
посада, ж. - polozaj, namje

iltenje, mjesto, duZпost 
посаJд:Ити, -джу, ·двш - po

saditi, posjesti, zatvoriti; 
ukrcati 

посадка, ж. - sactenje; ukr
cavanje, spu§tanje, aterira
nje 

посварJіітися, -Юся, -mпся -
svaditi se, posvactati se, po
rjeekati se 

п0свІдка, ж. - iskaznica, u
vjerenje, legitimacija, licna 
karta 

посвfдчеввя, с. - svjedoce
nje, svjedoeanstvo 

посвfдчJвти, -у, ·ИШ - posvje
dociti, ocitovati, iskazati 

по-свОєму - na svoj naCin, 
ро svojoj volji 

посвЯчеввя, с. - posveta, po
sveCivanje, upucivanje 

поселJііти, -Ю, -вm - naseliti, 
smjestiti 

поселJЯти, -Яю, -Яєm - nase
ljavati, smje§tati 
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посерІдитися 

посерJдитися, -дж.уся, -диmся 
- rasrditi se, razljutiti se, 
porjeёkati se 

посеред ( + G.) - usred, na
sred 

посередшd' - u sredini 
посередшd" ( + G.) - usred, 

posred 
посередник, -а, м .  - posred

nik 
посередній - posredan, indi

rektan, srednji, osrednji 
посивfJти, -ю, -єш - posijed

jeti 
посИІдіти, -джу, -диш - od

sjediti, sjediti neko vrijeme 
посилання, с. - slanje, upu

civanje, liferovanje 
посилJати, -аю, -Вєш - slati, 

doznaёivati, liferovati 
посилJатися, -Вюся, -Вєшся -

pozivati se 
посИлений: - pojaёan 
посИлJити, -ю, -иm - pojaёati 
посИлка, ж. - posiljka, sla-

nje 
посИлІювати, -юю, -юєш -

pojacavati 
посйльний: - dostupan, pri

kladan 
посииfІти, -ю, -єш - poplav

jeti, postati plav 
посипJати', -Вю, -Вєш - posi

pati, zasipati 
посИпІати", ·АІО, -леш - posu

ti; zasuti 
посЬпШй - sjetven 
посfІяти, -ю, -єш - posijati; 

посіяти ворожнечу - posi
jati razdor; щ6 посієш, те 
й пожнеш - kakva sjetva, 
takva zetva 

поскВржІитися, -уся, -иmся -
pozaliti se, potuZiti se 

посковзнІУтися, -уся, -еmся -
poskliznuti, posmuti 
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поспЬпІйти 

nосланІець, -цЯ, м. - posla
nik, izaslanik 

поІслати, -mлЮ, -шлеш - po
slati, doznaёiti 

поІслатися, -mлЮся, -шлешся 
- pozvati se 

послідовний uzastopan, 
sukcesivan, dosljedan, kon
zekventan 

послІдовІПІК, -а, м. - sljedbe
nik, pristasa, poklonik 

послІдовнІість, -ості, ж. - ne-
prekidnost, dosljednost, 
kontinuitet 

послуrа, ж. - usluga; медве
жа п6слуrа - medvjeda 
usluga 

послужливий - usluzan, ser
vilan 

послрJати, -аю, �аєш - po
slusati 

посмертний - posmrtan 
посміхІатися, -Вюся, -аєшся 

- smijesiti se, osmjehivati 
se 

посміховисько, с. - ruglo 
посмfІюватися, -ююся, -юєшся 

- smjeskati se; izrugivati 
se 

поснідІати, -аю, -аєш - do-
ruёkovati 

посІол, -ла, м. - ambasador 
посолІИти, -Ю, ·ІПП - posoliti 
посольство, с. - ambasada 
поспівІати, -аю, -аєш - sazri-

jevati, dozrijevati 
поспfІти, -ю, -єш - sazreti, 

dozreti 
поспіх, -у, м. - zurba, Шur

banost; в п6спіху - u fur
bi, uzurbano 

поспішJати, -аю, -Вєш - zuri
ti, juriti 

поспішІИти, -у, -:Иш - pohita
ti, pozuriti, pojuriti 



поспіmвий 

поспіmвий - iuran, brz, hi
taп 

п6ст, -8, м. - mjesto, polozaj 
поставІити, -мо, -вm - staviti, 

postaviti; поставити під за
rр6зу - ugroziti, dovesti u 
opasпost; поставити в об6-
в'язок - dati u dиZпost, ob
vezati; поставити дІаmоз -
postaviti dijagnozu; поста
вити на rолосув8ння - sta
viti па glasanje; постІівити 
до відома - dati па zna
пje; поставити життЯ на 
к&рту - staviti zivot па 
kocku; поставити собf метV 
- postaviti sebi za cilj ; по
ставити тавр6 - udariti 
zig; постІівити 6чІ в землю 
- oboriti pogled; поставити 
перед ф&ктом - staviti 
pred gotov сіп; поставити 
пнт8ння - postaviti pitanje 

поставка, ж. - isporuka, do
stavka 

поставний - stasit, reprezeп
tativaп 

постан6ва, ж. - rjeseпje, пa
redba, odluka; rezija 

постановІИти, -ЛІО, -вm - od
luciti, odrediti, rijesiti 

постановлJЯти, -Яю, -Яєш -
rjesavati, odreciivati, пarec1i
vati 

п6статІь, -І, ж. - figura, lik, 
licпost 

постачальJПП(, -а, м. - do
stavljac, liferant 

постач8ння, с. - isporuka, 
sпabdijevanje, opskrba 

постачІатв, -Вю, -Вєш - ispo
rucivati, snabdijevati, do
bavljati 

постаічІити, -у, -вm - isporu
citi, snabdjeti, dobaviti 

потвОра 

постелІ*rа, -Ю, -иш - prostri
jeti 

постійний - stalan, postojan, 
пepromjeпljiv 

постІ:fль, -елі, ж. і пocnSAJІ, ж. 
- krevet, postelja, postelji
пa 

посторонІИтиСЯІ, -Юся, -ІЬпся 
- maknuti se, udaljiti se, 
odmaknuti se 

постраждІати, -аю, -Вєm -
stradati, пastradati 

п6стрІл, -у, м. - pucaпj , hitac 
постУкІати, -аю, -аєш - po

kucati 
п6ступка, ж. ustupak 
поступ6вий - postupan, po

stepeп 
поступ6во - postupпo, poste

peпo 
посувІатв, -Вю, -Вєш - micati, 

primicati 
посувІатися, -Вюся, -аєшся -

kretati se, m.icati se 
п6суд, -у, м. posuc1e 
пос'УДІПІа, ж. - posuda, sud 
посумнІвІатися, -Вюся, -ВєшСЯІ 

- posumnjati 
посУнІути, -у, -em - maknuti, 

pomaknuti, primaknuti 
посУнІутвся, -уся, -еmся 

maknuti se, pomakпuti se 
пос"Уха, ж. - susa 
посушІИти, -у, -вm - posusiti, 

osusiti 
ПОСJВ"8иия, с. - napadaj, пa

srtaj 
п6тай - potajпo, tajпo, kri

som, kriomice 
потайнІtй - tajaп, potajan, 

skriveп 
поталашіІтв, -ть - posreCiti 

se, uspjeti 
потв6ра, ж. - пeman, rugo

ba, ruglo, cudoviste 

247 



потв6риий 

потв6рвий - nakazan, odvra
tan, cudovi!itan, ruZan, gr
dan, oduran 

потворнІІсть, -ості, ж. - ruZ· 
noca, ruglo, rugoba 

п«>Nмкtи, -Ів, мн. - mrak, ta
ma, tmica 

потемнfІти, -ю, -єm - potam
njeti, smraciti se 

потерпІІти, ·ЛІО, ·ВІП - otrpje
ti, propatiti, strpjeti se 

потtерти, -ру, -реш - protr
ljati, istrljati, izlizati 

потИАиця, ж. - potiljak, za
tiljak 

потИскJувати, -ую, -уєш - ste
zati, stiskati 

потиснJУти, -у, -Єш - stisnuti, 
pritisnuti; потиснУrи одІін 
одному PVRY - rukovati se, 
stisnuti jedno drugom ruku 

потJік, -Оку, м. - potok, buji
ca 

потім - potom, zatim; 38АИ· 
шИти на пОтІм - ostaviti 
za kasnije 

потіІти, -ю, -єm - znojiti se 
потішІнти, -у, ·ІDП - zabaviti, 

razonoditi, razveseliti, utje
!iiti, umiriti 

потішJнтися, -уся, -ИІПся 
zabaviti se, razonoditi se, 
narugati se 

потовJктИ, -чV, -чеш - istuci, 
pobiti 

пОтолоч, -і, ж. - olo!i; пОто
лоч суспільства - dru!itve
ni olo!i 

потОмство, с. - potomstvo 
потонJУти, -у, -еш - potonuti 
потОп, -у, м. - potop 
потопJати, -Іію, -Іієш - tonuti, 

potapati se 
потопеАЬНИК, -а, м. - utoplje

nik 
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почервонІИти 

потопельІОЩЯ, ж. - utoplje
nica 

потопJтати, -чV, -чеш - poga
ziti 

потОчний - tekuci, sada!inji ;  
поточний рахУиок - teku
ci racun 

потраоJнти, -ЛІО, -ІDП - do
spjeti, pogoditi, nabasati; 
потрапити у безвШdдие ста
новище - doci u bezizlazan 
polozaj 

потраnлІяти, -Я.О, -Яєш - do
spijevati, nabasavati, poga
dati 

потреба, ж. - potreba 
поцілІнти, -ю, ·ІDD - pogoditi 

(u cilj ) 
поqіл\увати, Ую, -уєш - po

ljubiti 
поцІАУнІок, -ку, м. - polju

bac, cjelov 
поцІАІяти, -Я.О, -Яєш - gadati, 

pogadati (u cilj) 
почастІувІіти, ·Ую, -уєш - po

castiti, pogostiti, ugostiti 
почJІіти, -нУ, -неш - poceti, 

otpoceti, zapoёeti; почати 
вІйнУ - zaratiti se, zapo
ceti rat; почІіти ходйти -
prohodati 

початкfвІець, -ця, м. - pocet
nik 

початковий - pocetni, prvot
ni; початкова школа -
osnovna !ikola 

початtок, -ку, м. - pocetak, 
nastanak; від початку до 
кЬщя - od pocetka do kra
ja; 3 сІімоrо початку - od 
samog pocetka 

почекtати, -Іію, -Іієш - poce
kati, pricekati, strpjeti se 

почервонІИти, -Ю, -Шu - po
crveniti, zacrveniti, uciniti 
crvenim 



nочервоиftrи 

nочервоиfJти, -ю, -єm - pocr
venjeti, zarumenjeti se, za
crvenjeti se; почервовfти 
ПО с8ме ВОЛОсСЯ - pocrve
njeti preko uЩu 

п6черк, -у, м. - rukopis 
почесний - pocastan, castan; 

поч�е місце - pocasno 
mjesto; почkна варта -
poeasna strafa 

почин4ння, с. - pocetak, ini
cijativa, pothvat 

починІати, -аю, -Іієш - poci
njati, otpocinjati, zapocinja
ti, nacinjati 

поч6му і почім - po§to, ро 
kojoj cijeni; zdto 

почорнJйти, ..О, 4111 - pocr
niti, zacrniti, uciniti crnim 

почорвfJти, -ю, -єш - pocr
njeti, postati crn 

почувJати, -аю, -аєm - osje
eati; почу:в&тв спрІіrу -
osjeeati zed, ze4ati, biti fe
dan 

по.,УJти, -ю, -єш - osjetiti; 
cuti, nacuti 

почуттевий - osjetan, osjeea
jan, culan 

пoчyrr.ti, с. - osjeeaj , osjet; 
6рrани почутrfв - osjetila, 
Ь!Іа; пoчyrr.ti влІісноі rfдно
стІ - osjeeaj vlastitog do
stojanstva 

пошана, ж. - po§tovanje; 
бУти в пошІінІ - иZivati 
po§tovanje 

п6шес:тJь, -1, ж. - epidemija, 
po§ast 

поmйреІПІЯ, с. - pro§irenje, 
§irenje, pro§irenost, raspro
stranjenost 

поmИрJнти, -ю, -иш - ra§iriti, 
pro§iriti, rasprostraniti 

пояснJйти 

пошйрJнтися, ·ІОСЯ, -шпся -
pro§iriti se, rasprostraniti 
se 

поmйрJювати, -юю, ·ІОЄШ -
§iriti, pro§irivati 

поmйрJюватися, -ююся, -юєm· 
ся - §iriti se, pro§irivati se, 
rasprostranjivati se 

пошйJти, -ю, -єш - sa§iti 
пошк6джеІПІЯ, с. - kvar, po

vreda, o§teeenje, §teta, ozlje-
da 

поШк6Jдити, -джу, ·диш -
na§koditi, o§tetiti, ozlijediti, 
pokvariti 

пошк6дж\уватв, -ую, -уєm -
§koditi, o§teeivati, kvariti, 
ozljedivati 

п6шта, ж. - po§ta 
поштамт, -у, м. - po§ta, po

§tanski ured 
поштар, -Я, м. - po§tar, listo

no§a 
пошт6вий - po§tanski; пош

т6ві витрати - po§tanski 
tro§kovi, po§tarina 

п6штовх, -у, м. - udarac, po
ticaj 

пошvкІати, -аю, -Іієш - po
trafiti 

пОшvкJи, -Ів, ми. - trafenje, 
potraga 

пощада, ж. - po§teda 
пощаІдйти, ·джУ, ·дІЬп - po

§tedjeti 
пощасmtrи, -ть - posreeiti se 
поЯва, ж. - pojava, pojavlji

vanje 
п6яс', -а, м. - pojas, pas 
п6яс•, -у, - (geogr.) pojas, 

podrucje, zona; хол6двий 
п6яс - hladni pojas 

поЯснеІDІЯ, с. - obja§njenje, 
tumacenje 

пояснJІhи, -Ю, 4111 - objasni
ti, izjasniti , razjasniti, uro
tumaciti, rasvijetliti 
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по.ЯснІювати 

по.Ясвjювати, -юю, -юєm -
objasnjavati, izjasnjavati, 
razjasnjavati, tumaciti, ras
vjetljivati 

прабаба, ж. prababa 
прІівда, ж. - istina; чйста 

прІівда - ziva istina; прав
ду юіжучи - dodu5e, istinu 
govoreci; нfде правди дfти 
- sto da se taji 

правдИвий - istinit, pravi; 
pravedan; istinoljubiv 

правий• - desni 
правий2 - pravedan, tocan, u 

pravu; прІіве дfло - pra
vedna stvar 

правило, с. - pravilo, propis; 
за всlма правилами - ро 
svim pravilima 

правильний - pravilan, is
pravan, tocan 

прІівильнJІсть, -ості, ж. - pra
vilnost, ispravnost, tocnost 

правйтелJь, -я, м. - vladar; 
upravljac 

правJити•, -лю, -иm - uprav
ljati, rukovoditi, rukovati; 
sluiiti 

правJити", -лю, -иm - tvrditi, 
ponavljati; zahtijevati; vrsi
ti (crkvenu slиZbu) ; байкіі 
правити - pricati price 

правлfввя, с. - upravljanje, 
rukovottenje, vladavina 

прІівнук, -а, м. - praunuk 
правнучка, ж. - praunuka 
прІіво, с. - pravo 
правОпис, -у, м. - pravopis 
правОруч - desno, udesno, 

nadesno 
православний - pravoslavan 
правосуддя, с. - pravosutte 
Праrа, ж. - Prag 
прІіrнеІПІЯ, с. - teZпja, strem-

ljenje, ceZпja 
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предстІівІвтв 

праmJути, -у, -em - teziti, 
fudjeti, ceznuti; zedati 

прадід -а, м. - pradjed 
практика, ж. - praksa 
практикІув;іти, -Ую, -уєш -

prakticirati 
практИчний praktican, 

prakticki 
праля, ж. - pralja 
прІільний - peraci; пральна 

маuШиа - stroj za pranje; 
прІільний пороm6к - pra
sak za pranje 

прІільня, ж. - perionica, pra-
onica 

правиJі, с. - pranje 
праuор, -а, м. zastava 
прасJув;ітв, -Ую, -уєm - gla· 

cati, peglati 
прати, перJу, -еоі - prati; 

вtддати прати - dati u 
pranje 

прах, -у, м. - prah 
працездатний - sposoban za 

rad 
працездаmрсть, -ості, ж. -

radna sposobnost 
працІвнИк, -а, м. - radnik, 

trudbenik 
працJюваіти, -Юю, -Юєш - ra· 

diti; працювати як вfл -
raditi kao konj 

пр;іця, ж. - rad, trud, posao; 
письмова пр;іця - pismeni 
rad, pismena zadaca 

працьовйтий - radisan, ra· 
din, marljiv, vrijedan 

працьовйтІість, -ост1, ж. 
radiSnost, radinost, marlji· 
vost, vrednoca 

прачка, ж. - pralja 
предмет, -а, м. - predmet 
�дJок, -ка, м. - predak 
предстаівJвтв, -лю, -вш -

predstaviti; predloZiti; пред-



ставити 

ставити до наrор6ди -
predloziti za nagradu 

представл\Jіти, -Я�о, -.Яєm 
- predstavljati, zastupati; 
predlagati 

представвйк, -Іі, м. - pred
stavnik, izaslanik, zastupnik 

представийцтво, с. - pred
stavni§tvo, zastupni§tvo 

пред'явІйти, -лrО, -ИІП - poka
zati, podnijeti, iznijeti 

пред'явлІЯти, -Я.О, -Яєm - po
kazivati, podnositi, iznositi 

пред'явнІЬ<, -а, м. - donosilac 
президент, -а, м. - predsjed

nik 
презІідія, ж. - prezidijum, 

radno predsjedni§tvo 
презІірливий - preziran 
презйрство, с. - prezir 
прейскурІіит, -а, м. - cjenik 
прекрасний - krasan, divan, 

prekrasan, izvrstan 
прем'Єр, -а іЇ прем'Єр-мІнfстр, 

-а, м. - premijer, ministar 
predsjednik 

прем'Єра, ж. - premijera 
премІІювати, -Юю, -Юєm -

nagradivati, nagraditi 
премія, ж. - nagrada, premi

ja; Н6белівська премія -
Nobelova nagrada 

препарат, -а, м. - preparat 
прес, -а, м. - presa, tijesak 
преса, ж. - tisak, stampa, 

novinstvo 
прес-конференqія, ж. - kon

ferencija za stampu 
пресловУтий - famozan, oz-

loglasen 
престИж, -у, м. - prestiZ 
пресЮл, -у, м. - prijestolje 
претеидІувВтв, -ію, -уєm -

pretendirati, polagati pravo 
претензія, ж. - pretenzija, 

trafenje, zahtjev 

приб\ратиСJІ 

префікс, -а, м. (gram.) - pre
fiks 

прецедент, -у, м. - presedan; 
без прецеденту - bez pre
sedana 

при ( + L.) - pri, kod, uz; при 
Юму - pritom, usto; при 
всьОму Юму - uza sve to; 
при всіх - pred svima; 
при обіді - za ruckom; 
при старості лfт - pod sta
re dane, u starosti; день 
при дні - iz dana u dan; 
жіітв при достатку - zivje
ti u izobilju; сам не при 
собі - izvan sebe 

прибивІати, -аю, -Іієm - pri
bijati, prikucavati 

прибирІільиик, -а, м. - cistac 
прибир8льнвця, ж. - cista

cica 
прибирІати, -аю, -Іієm - kiti

ti, rediti, spremati 
прибирJатиСJІ, -ІіюСJІ, -ІієmСJІ 

- rediti se, dotjerivati se 
приІбйти, -б'Ю, -б'еm - pribi

ti, prikucati 
прибіrІатв, -аю, -аєm - dotr

cavati 
прибіІrrи, -жу, ·ЖИІП - doju

riti, dotrcati 
прибІій, -Ою, м. - zapljuski· 

vanje (vode, valova); navala 
прибічник, -а, м. - pripad

nik, prista5a, pristalica 
приблйзний - pribliZan, ap

roksimativan 
приблйзно - pribliZпo, otpri· 

like, aproksimativno 
приб6ркІати, -аю, -аєm - u

krotiti, umiriti, obuzdati 
приб6ркІувати, -ую, -уєm -

krotiti, umirivati, obuzdava
ti 

прибІратиСJІ, -еруСJІ, -epemC8 
- urediti se, dotjerati se 
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прибувІати 

првбувІатв, -аю, ..аєm - stiza· 
ti, dolaziti, nadolaziti, navi
rati 

прибуІти, -ду, -деш - stici, 
doci, doputovati, navrijeti 

прибутковий - probitacan, 
unosan; прибуткова кнІіrа 
- knjiga prihoda 

прибtr\ок, -ку, м. - dobit, do
bitak, prihod, dohodak; чйс
тий прибtrок - cista dobit 

прибутrЯ, с. dolazak 
привІіба, ж. - privlacnost, 

zamamnost, car 
привабІити, -лю, -иш - privu

ci, domamiti 
привабливий - privlacan, za

maman, atraktivan 
привабливІість, -ості, ж. -

privlacnost, zamamnost, mi
lina 

привабл\ювати, -юю, ·ІОЄІП -
primamljivati, domamljiva
ti, privlaciti, mamiti 

привал, -у, м. - zaustavlja
nje, zaddavanje, predah, 
odmor 

приватний - privatan; при
ватна сnрІіва - privatna 
stvar; приватна власність 
- privatno vlasni!\tvo 

привезІтИ, -у, .em - dovesti, 
dovuci 

привеІстИ, -ду, -деm - dove
sti, privesti; привестИ до 
присЯrи - zakleti; приве
стИ до mім'ятІ - dovesti u 
pamcenje, podsjetiti 

прJівид, -у, м. - prividenje, 
utvara, sablast 

прJівІід, -оду, м. - povod, raz
log; дати прJівід до чоrо -
dati povoda za §to 

привІіз, -Озу, м. - dovoz 
привілеІй, -ю, м. - privilegi

ja, povlastica, prednost 
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приmіченІість 

привілейований - privilegi
ran, povla§ten 

привіт, -у, м. - pozdrav 
привітІіння, с. - pozdrav, po

zdravljanje, dobrodo!\Iica 
привітІати, -аю, -аєm - po

zdravljati; cestitati 
привітJатися, -аюся, -Іієmся -

pozdraviti se 
привітний - ljubazan, srda

can 
привласиІити, -ю, -иm - pri

svojiti 
привласиІювати, -юю, ·ІОЄІП -

prisvajati, svojatati 
прив6Jдити, -джу, ·ДИШ - do

voditi 
привоІзити, -жу, -зиm - do

voziti, dovlaciti 
привселЮдиий - · javan 
привчІати, -аю, -Іієm - priu

eavati 
привчІИти, -у, ·lim - priuciti 
прив'яJзатв, -жу, -жеm - pri

vezati, vezati, pricvrstiti 
прив'ЯзJувати, -ую, -уєm -

privezivati, vezivati, pr.icvr
§6ivati 

приrадІати, -аю, -аєm - pri
sjetiti se, sjetiti se; smisliti 

приrІідJувати, -ую, -уєm 
prisjecati se, sjecati se; 
smi§ljati 

приrвинІтВти, -чУ, -тиш 
pri!\arafiti 

приrинJати, -аю, -Іієm - pri
gibati, sagibati, s(a)vijati 

.приmіІтИтв, ·чУ, -тиш - pot
Iaciti, pritisnuti, ugu!\iti, po
ti!\titi, deprimirati 

приrнfчеинй - potlaeen, pri
tisnut, ugnjeten, poti!\ten, 
deprimiran 

приrнfчевJість, -ості, ж. -
potlacenost, ugnjetenost; 



приrиfчJувати 

klonulost, potistenost, de
presija 

приrиfчJувати, -ую, -уєm -
tlal':!iti, ugnjetavati, pritiska· 
ti, gusiti; tistati, deprimirati 

приrнОбJити, -АЮ, -иm - pri
tisnuti, potlaciti 

приrнОблений - tlacen, u
gnjetavan, potlacen, ugnje
ten 

приrн6блІювати, -юю, -юєm -
tlaciti, ugnjetavati, pritiska
ti 

приmОбАЮвач, -а, м. - tlaci
telj , ugnjetavac 

приrнJУти, -у, ..em - prignuti, 
sagnuti, saviti 

приr6да, ж. - dogadaj, slu
caj , prilika 

приrол6ІШПІИТИ, -у, ·ИПІ -
zaprepastiti, zapanjiti, osa
mutiti, potresti 

приrоломшливий - porazan, 
potresan, zaprepascujuci 

приrоломшJувати, -ую, -уєm 
- zaprepascivati, zapanjiva
ti, potresati 

прИrолоснІий, -oro, м. - su
glasnik, konzonant 

приrорІfти, -Ить - zagorjeti, 
prigorjeti 

приrоІстИти, -щУ, -стиm -
pogostiti, pocastiti, ponuditi 

приrотовлІЯти, -.Яю, -.Яєm -
pripremati, spremati 

приrотІувати, -Ую, -уєm і при
rотОвJити, -АЮ, -иm - pri
premiti, spremiti 

приrощІати, -аю, -Іієm - nu
diti, gostiti, castiti 

приrроІзІіти, -жу, ·ЗІDП - za. 
prijetiti, priprijetiti 

придатний - prikladan, zgo
dan, podesan, sposoban 

придбІати, -аю, -Іієm - steci, 
dobiti 

признJатися 

придІіра, м. і ж. - cjepidlaka 
придІлJВти, -Ю, -иm - udijeli· 

ti, dodijeliti, odrediti 
придІлJЯти, -Яю, -Jiєm - udje

ljivati, dodjeljivati, odre4i
vati 

придУмJати, -аю, -аєm - iz. 
misliti, smisliti 

придУмJувати, -ую, -уєm 
izmШjati, smisljati 

придtркуватий - glupav, Ье
. dast, sulud, luckast 
придУшеІПІЯ, с. - gusenje, 

suzbijanje 
придушJИти, -у, -mп - ugusi

ti, suzbiti, obuzdati ;  при
душИти заколот - ugusiti 
bunu 

придVшІvвати, -ую, -уєш -
gusiti, suzbijati, obuzdavati 

приєднІати, -аю, -Іієш - pri
sajediniti, pripojiti 

приЄднІувати, -ую, -уєm -
prisajedinjavati, pripajati 

приЄмний - ugodan, prijatan, 
pocudan; приЄмноrо апетИ
ту! - dobar tek! 

приЄмно - ugodno, prijatno, 
milo 

прИз, -у, м. nagrada 
призвичаJюватися, -ююся, 

-юєmся - privikavati se, 
navikavati se 

призвичаJітися, -юся, -іmся -
priviknuti se, naviknuti se 

призвfдннк, -а, м. - kolovo· 
4а, podstrekac 

приземлJИтися, -Юся, -Jішся -
prizemljiti se, aterirati 

приземлJЯтися, -Яюся, -.Яєшся 
- prizemljavati se, aterirati 

призИв, -у, м. - zov, poziv 
признаJватися, -Юся, -Єшся -

priznavati 
признJатися, -Ііюся, -Іієшся -

priznati 
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призиачJатв 

призиачJати, -аю, -аєm - na
mjeпjivati, пaznacivati, po
stavljati, odredivati, pred� 
odre<tivati, imeпovati, zaka
zivati 

призн&чення, с. - пamjena, 
пaznaeeпje, postavljeпje; 
місце призв&чевия - odre
di§te 

призваічJити, ·у, ·ИШ - nami· 
jeniti, naznaciti, postaviti, 
odrediti, predodrediti, ime
пovati, zakazati 

приіжджJати, .аю, -&єm - do
laziti, stizati 

првзо:внйк, .а, м. - regrut, 
vojпi obveznik 

приізд, -у, м. - dolazak 
прйіск, -у, м. - пalazi!ite, rud

nik, majdan 
првіJхати, -ду, -деm - doei, 

stici, doputovati 
прийдеппdй - buduci, iduci 
приймак, .а, м. - posvojee; 

do!iljak, stranac, domazet 
првймальвJа, -ої, ж. - soba 

za primanje; eekaonica 
приймальний - prijemni, za 

primanje; прийм&АьнІ rодй· 
ни satovi primanja 

приймJати, .аю, .аєш - pri· 
mati, uzimati; приймати 
дУm - tu!iirati se 

приймач, .а, м. - prijemnik, 
radioaparat 

првйJнЯти, ·м\r, -меш - pri
mati, uzeti; првйнЯти при
с.Яrу - poloziti zakletvu 

прийиЯтнвй prihvatljiv 
прийом, -у, м. - prijem, pri· 

manje, primitak 
првйJnt, -ду, -деm - doei; 

прнйтИ на світ - doei па 
svijet, roditi se; прнйтИ до 
р0зуму - opametiti se; 
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прикордоввий 

прнйтИ до mім'ЯТІ. - osvi· 
jestiti se, doci k svijesti; 
првйnt до зrОди - sloZiti 
se, postici sporazum 

прйказка, ж. - izreka, izri· 
caj , poslovica 

прикидJатися, -Ііюся, -&єmся 
- pretvarati se, praviti se, 
сіпіtі se, izigravati; прики· 
датися д.УРником - praviti 
se lud 

прикйвJуmся, -уся, -еmся -
napraviti se, priciniti se 

прИІdнqеввй - zavr!ian, · za. 
kljucan, konaean 

прйклад', -у, м. - primjer, 
uzor; :взJіти прйклад - u
gledati se; ставити за прй
клад - stavljati kao pri
mjer, davati za · prim.jer; до 
прВІСАаду сказати - zgod· 
по reci, uspje!iпo formuli
rati 

прйклад2, -а, м. - kundak; 
pribor, oprema 

прикладJати, .аю, .аєш - pri· 
lagati, stavljati, primjenji
vati 

прикладнИй - primijeпjen; 
прИКАаДІІе мистецтво 
primijenjena umjetnost -

прикл&Jсти, -ду, -деm - prilo
ziti, staviti, primijeniti; при
класти всі ейАи - uloZiti 
sve svoje sпage 

прикмета, ж. - znak, pred.· 
znak 

прикметник, -а, м. - (gram.) 
pridjev 

приколJОти, -Ю, -em - pribos
ti, pricvrstiti 

приколJювати, -юю, -юєm -

pribadati, priCvr!icivati 
прикордоиивй - graniCni, 

pograniCni 



првкордоІDDІК 

прикорд6ІDІВК, -а, м. - gra
nicar 

прикраса, ж. - ukras; без 
прикрас - Ьеz uljepsava
nja, bez pretjerivanja 

прикраІсити, -my, -сиm - na
kititi, okititi, uljepsati 

прикр&Іситвся, -mуся, -сиmся 
- nakititi se, ukrasiti se, 
dotjerati se 

прикраmІатв, -аю, -Вєш - u
ljepsavati, krasiti; ukra§ava
ti; frizirati, dotjerivati, ki
titi, gizdati 

прикраmІатвся, -Вюся, -аієшся 
- kititi se, dotjerivati se, 
gizdati se, uljepsavati se 

прикривІатв, -аю, -8єш - pri
krivati, prekrivati, zaklanja
ti, zatvarati 

прйкрий - dosadan, neugo
dan, tefak 

прикрйІтв, -ю, -єш - prikriti, 
pokriti, zatvoriti, prekriti, 
zakloniti 

прикритrЯ, с. - zaklon, okri
lje 

прикрІпІИти, -АІО, -иm - pri
cvrstiti 

прикріплІюватв, -юю, -ІОЄІІІ і 
прикріплІЯти, -Я.О, -Яєш -
pricvr§civati 

прrікрtІсть, -ості, ж. - neu
godnost, teskoea 

прИАад, -у, м. - uredaj , na
prava, aparat 

прилеІтfти, -чУ, -тИш і прилй
иІутв, -у, -еш - doletjeti, 
dojuriti 

прилИпиІути, -у, -еш - prilije
piti se, prionuti 

прилІп!Ити, ·АІО, -иm - prili
jepiti, zalijepiti 

прилJ.тІати, -аю, -8єш - doli
jetati 

приморський 

примаиІИти, -Ю, -иm - doma
miti 

прим8иІюватв, -юю, -ІОЄІП -
mamiti, domamljivati 

примВра, ж. - prividenje, sa
blast 

прим�Іити, -у, -иm - uma
njiti; omalovaZiti 

прим�jувати, -ую, ·УЄІП -
umanjivati; omalovafavati 

примикІати, -аю, -Вєm - pri
micati se, pridruZivati se, 
pristupati 

прІІМІіреиия, с. - pomirenje, 
izmirenje 

примирІИти, -Ю, ·ИІП - pomi
riti, izmiriti 

примирІИтися, -Юся, -иmся -
pomiriti se, izmiriti se 

прІОШрАІІВИЙ pomirljiv 
првмврІЯтв, .Jiro, -Яєm - mi

riti, pomirivati, izmirivati 
првмврІЯтвся, -Яюся, -Яєmся 

- miriti se, izmirivati se 
првмfрка, ж. - proba, pro

banje (odjeee) 
примІрІЯти, -Я.О, -Яєm і при

мfрІювати, -юю, -юєш -
probati 

првмfр!яти, -J80, -яєm і при
мfрІити, -ю, -иш - isprobati 

примісьJсІШ - prigradski, pe
riferijski, lokalni 

примІтйв, -а, м. - primitivac, 
primitivan eovjek 

примІтйвиий primitivan 
првмfтка, ж. - primjedba, 

napomena 
приміщення, с. - smjestaj ; 

prostorija, zgrada; класне 
примfщення - ucionica, 
razred 

примкиІУти, -у, -еш - pri
maknuti se, pridruZiti se, 
pristupiti 

прим6рський - primorski 
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примор'я 

примор'я, с. primorje 
прймус', -у, м. - prisila, pri

siljavanje; з прймусу -
pod prisilom 

прИмус2, -а, м. - primus 
примуJсити, -my, -сІDП - pri

siliti, primorati, natjerati 
примус6вий - prisilan; при

мус6вІ ЗІіходи - prisilne 
mjere 

примУшJувати, -ую, -уєm -
prisiljavati, primoravati, na
tjeravati 

прИмха, ж. - hir, prohtjev 
примХАИвий - hirovit, svoje

glav 
принада, ж. - mamac; car, 

draz 
пришідний - privlaean 
прин8диІІсть, -ості, ж. - pri

vlacnost, car, draZ 
прииВймиl - bar, barem, u 

najmanju ruku 
принесІтИ, -у, .еш - donijeti 
принііжеІПІЯ, с. - ponizenje 
принііжІуваm, -ую, -уєm -

ponizavati 
принйжІуватися, -уюся, -уєш

ся - ponizavati se 
принИІзити, -жv, -зиш - po

niziti 
принИІзитися, -жуся, ·ЗІDПСЯ 

- poniziti se 
принИзливий - ponizavajuci 
приноІсити, -my, -cJDD - do

nositi 
прІіІщип, -у, м. - princip, na

celo 
прНІІЦІПІовий - principijelan, 

nacelan 
припадІаm, ..аю, -аієш - stis

kati se, priljubljivati se, do
padati, odnositi se 

приmірка, ж. - oblog 
приmіІсти, -ду, -деm - stis

nuti se, priljubiti se; dopas-
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припахJуваіти 

ti; приmісти до вподОби -
svidjeti se 

припИиеиня, с. - obustava, 
prestanak, prekid 

пршпm\Jіти, -Ю, -иш - preki
nuti, zaustaviti, obustaviti 

пршпm\Jітися, -Юся, ·ІDПСJІ -
prestati, prekinuti se, zau
staviti se 

пршпm!Яти, -Яю, -.Яєm - kida
ti, prekidati, zaustavljati, o
bustavljati 

пршпmІ.Ятися, -Яюся, -.Яєmся 
- prestajati, prekidati se, 
zaustavljati se 

прИІDІJсати, -шУ, -шеш - do
pisati, pripisati; propisati 

припИска, ж. - dodatak, 
post-scriptum 

припИсІувати, -ую, -уєш - do
pisivati; prepisivati, pripisi
vati 

приплентІати(ся), -аю(ся), 
-аєш(ся) - dovuci se 

приплеІстІіся, -тУся, -тешся -
dovuci se, do!!epati 

приплйв, -у, м. - plima, pri
liv 

приплJід, .Оду, м. - priplod 
приправІити, ·АІО, -иш - za

ciniti; urediti, udesiti 
приправлІЯти, -Яю, -Jієш - za

cinjati; uredivati, ude!!avati 
припускІати, ..аю, -аієш 

pretpostavljati, podrazumi
jevati, dopu!!tati 

припустІімий - dopustiv, pri-
hvatljiv 

припуІстИm, -щу, -стиш -
pretpostaviti, dopustiti 

припУщеиня, с. - pretpostav
ka 

прираховjувати, -ую, -уєm 
pribrajati; ubrajati 

прирахІувати, фо, -уєш 
pribrojiti; ubrojiti 



прире\ктИ 

прире\ктИ, ·чУ, -ч6ш - osu
diti; predodrediti, predska
zati, navlijestiti 

приречений - osuc:ten 
прирІкJати, -аію, -Іієш - osu

divati; predodredivatd, pred-
skazivati, navjescivati 

прІір\Іст, -осту, м. - porast, 
prirastaj 

прир6да, ж. - priroda; з 

прир6ди - od prirode; в 
прир6дІ реч6й - u prirodi 
stvari 

прир6джений - uroc:ten, pri
roden, prirodan 

прир0диий - prirodan, na
ravan 

природ03Юівство, с. - priro
dopis; prirodne nauke 

прируч\Ііти, -аію, -&єш - pripi· 
tomljavati 

приручjИrи, -у, ·ИШ - pripito
miti 

присв6єиия, с. - prisvajanje 
присво\іти, -ю, -іш - prisvo

jiti 
присвО\ювати, -юю, -юєш -

prisvajati 
присил\ати, -аію, -&єш - slati 
присипл\Яти, -Яю, -Яєш - u

spavljivati 
прискорений - ubrzan, uce

stao; прискорений пОізд -
ubrzani vlak; прискорений 
пУльс - ubrzani puls 

прискор\ити, -ю, -иш - ubr
zati, pospjesiti; прискорити 
ходу ubrzati korak 

прискорJювати, -юю, -юєш -
ubrzavati, pospjesivati 

при\слІіти, -шлЮ, -шл6ш -
poslati 

прислІвІDІК, -а, м. - (gram.) 
prilog, adverb 

прислІв'.я, с. - poslovica, iz
reka, uzrecica; зробіrrис.я 

17 Menac - Koval: Rje�nik 

пристОйв\Ість 

прислІв'JІМ - postati poslo
vican 

прислоиjйти, -Ю, -иш - prislo
niti 

прислои\Jіти, -Яю, -Яєш - pri
slanjati 

прислу.жИrи, -у, -иш - podvo
riti, posluiiti 

прислуж.И:тис.я, -ус.я, -ишс.я -
dodvoriti se; podvoriti, u
sluiiti 

прислуж\увати, -ую, -уєш -
dvoriti, posluiivati 

прислуж\уватис.я, -уюс.я, -уєш
ся - oslusnuti, poslusati 

прислухJІітис.я, -Ііюс.я, -аєшс.я 
- prisluskivati, osluskivati, 
slusati 

прнсмак, -у, м. - ukus, aro
ma 

прнсмерк, -у, м. - sumrak, 
suton, polumrak 

присиJйтис.я, -Юс.я, -Ишся -
prisniti se, sanjati 

присор0м\ити, -лю, -иш - po
stiditi, zasramiti 

присор0млJювати, -юю, -ІОЄІП 
- postic:tivati, zasramljivati 

присп\Ііти, -Л.О, -Иш - uspa· 
vati 

пристаJвати, -Ю, -Єш - pria
njati, dosadivati, gnjaviti, 
moljakati, pristajati 

пристановище, с. - utociste, 
skloniste 

прнстанJь, -І, ж. - pristanis
te, luka 

пристІі\ти, -ну, -иеш - prio
nuti, dosaditi, zagnjaviti, 
pristati 

пристОйиий - pristojan, u
ljudan 

пристОйвJІсть, -ості, ж. - pri
stojnost, uljudnost; вИйти 
за м6жІ пристОйвостІ -
prijeci granice pristojnosti 
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прист6йно 

пристойно - pristojno, pri· 
Iicno; nije lo§e 

пристос:Ов\уватв, -ую, -уєm -
prilagoc:tavati, ude§avati, u
skladivati 

пристос6вІуватися, -уюся, 
-уєшся - prilagoc:tavati se; 
snalaziti se 

пристосув8ния, с. - prila
goc:tavanje, pode§avanje; u
rec:taj , adaptacija 

пристосІув&тв, ·Ую, -уєm -
prilagoditi, podesiti, udesiti, 
uskladiti, adapti�ati • 

пристос\ув&твся, -уюся, -уєш
ся - prilagoditi se; snaci 
se 

пристрасний strastven; 
пристрасне баж'8ия - po
fuda, pomama 

прИстрастІь, -І, ж. - strast, 
strastvenost; sklonost 

прйстуn, -у, м. - napadaj , na
pad, navala 

приступІатв, -аю, -аієш - pri
stupiti, prilaziti, Iacati se, 
otpoeinjati 

пристуnІйти, -АІО, -вш - pri
stupiti, prici, latiti se, otpo
ceti 

пристУпний - pristupacan, 
dostupan; пристУпиа цІв8 
- pristupaena cijena 

прйсуд, -у, м. - presuda, OSU· 

da 
присvджІувати, -ую, -уєш -

prosuc1ivati, osuc:tivati 
присуІдJtтв, -джу, ·двш - o

suditi, presuditi 
прИсудІок, -ка, м. - (gram.) 

predikat 
првсУrиІй - prisutan 
првсУтиІІсть, -ості, ж. - pri

sutnost, prisustvo 
првс.Яrа, ж. - zakletva, prise

ga 
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приrяrІm 

присяrІати, -аю, -&єш - za
klinjati se, kleti se, polagati 
zakletvu 

присяrІm, ·иУ, -неm - zakleti 
se, poloziti zakletvu 

приrаІітися, -Юся, -іmся -
pritajiti se 

приrам8нний svojstven 
приrанць6вІувати, -ую, -уєш 

- poigravati, skakutati, ple
sati 

прит&\юватися, -ююся, -юєш
ся - pritajivati se 

притвскІатв, -аю, -&єш - pri
tiskati, prignjeeivati; vr§iti 
pritisak 

притйсиІути, -у, -em - pritis
nuti, prignjeciti; izvr§iti pri· 
tisak 

притОка, ж. - pritok 
притОмнІІсть, -ості, ж. - svi

jest, prisebnost 
притОмнІІти, -ю, -єm - osvje§

civati se, dolaziti k sebi 
прнтрИмІаm, -аю, -аєш - pri

ddati 
прнтрИмІувати, -ую, -увш -

priddavati 
приrулІйтися, -Юся, -вшся -

prisloniti se, nasloniti se, 
pritisnuti se, pripiti se 

притУлІок, -ку, м. - utoei§te, 
skloni§te; пр&во прЩлку 

- pravo azila 
приrулІ.ЯТВся, -Яюся, -JiєmCJJІ 

- prislanjati se, naslanjati 
se, pritiskati se, pripijati se 

приrяrJ&ти, -аю, -аієш - pri
vlaciti, pritezati; приrяrати 
на допомоrу - pritjecati u 
pomoc 

првт.яrfтй І првтяrJвУти, -вУ, 
-веm - privuci, pritegnuti; 
приrяrиУти ув&rу - privuci 
pafnju 



притьмом 

притьмом - hitno, Zиmo, ne
odgodivo 

прихИАьний - blagonaklon, 
sklon, raspolozen 

прихИльІПІК, -а, М. - privrZe
nik, pristalica, pripadnik 

прихИльнІість, -ості, ж. - pri
vdenost, odanost, naklonost 

прихІід, .Оду, м. - dolazak 
прихований - skriven, pota

jan; прихована дУмка -
potajna (skrivena) misao 

приховІати, .аю, 4єш - pri-
kriti, sakriti, zatomiti, pri
tajiti 

приховІуватв, -ую, -уєm -
prikrivati, kriti, skrivati, za
tomljivati, tajiti 

прихоІднти, -джу, -дmп - do
Iaziti, stizati; приходити в 
rолову - padati па pamet; 
приходити в лfта - zalaziti 
u godine 

прицfлІнтвся, ·ІОСJІ, ·ВІПСJІ -
nan.isaniti 

прицілювання, с. - gadanje, 
nisanjenje 

причепІJіm, -лЮ, ·ИІП - pri
k(v)aciti, zak(v)aciti 

причепJйтися, -лЮся, -вmся -
uhvatiti se, zak(v)aCiti se 

причеІсатв, ·шУ, -mem - po
ee§ljati 

причеІсатвся, -шУся, -шешся 
- pocesljati se 

приtШва, ж. - uzrok, uzroC. 
nik, razlog; не без прІІ'ІІЬІв 
- ne bez razloga 

првчІfп, ;ева. �· - �rikolica 
причІплІятн, -яю, -яєш 

k(v)aciti, prik(v)aCivati 
првчіплІЯтвся, -Яюся, -Jієшся 

- k(v)aCiti se, prik(v)aati 
se 

првчfсJувати, -ую, -увш - Ce§
ljati 
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пробачJитися 

причісJуватнся, -уюся, -уєmся 
- cesljati se 

прИІІІВЙДШJВТИ, -у, ·ІПП - po
spjesiti, ubrzati 

прИІІІВЙДШJувати, -ую, -уєш -
pospjesivati, ubrzavati 

прИПDІВJати, .аю, -аєш - pri
sivati 

прИІПИJти, -ю, оЄІП - prisiti; 
приmйти rаплйк - pecnuti, 
bocnuti 

прщ, -а, м. - prist 
прищепІйти, -лЮ, -вm - na

kalemiti, cijepiti 
прнщеплІювати, -юю, -юєш -

kalemiti, cijepiti 
прйязний - prijazan, ljuba

zan 
прwrrелJювІітн, -Юю, -Юєш -

prijateljevati, druZiti se 
opiUrreлJь, -.я, м. - prijatelj 
прй.ятельскнй - prijateljski 
прізвисько, с. - nadimak 
прізвище, с. prezime 
пріоритет, -у, м. - prioritet 
прірва, ж. - ponor, Ьezdan; 

gomila 
прісний - prijesan, bljutav, 

neslan 
про (+А.) - о, za; про мене 

- sto se mene tіёе; про 
всЯкий вИпадок - za svaki 
slucaj 

пр6ба, ж. - proba, pokus; 
zig, oznaka 

пробачJатн, .аю, -Іієm - o
prastati, izvinjavati, ispriea
vati 

пробачення, с. - izvinjenje, 
oprostaj , isprika 

пробачJитв, -у, ·ІПП - opros
titi, izviniti, isprieati; про
бачте на QЬ6му слові - o
prostite na izrazu 

пробачJитися, -уся, ·ВІПСJІ -
isprieati se, izviniti . se 
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пробивJати 

пробивJати, -Іію, -аєm - pro
bijati, busiti 

проJбИтн, -б'Ю, -б'Єш - probi
ti, probusiti ; пробйти дорО
rу - prokrciti put 

пробирІатиСJІ, -Вюся, -аєmся 
- probijati se, gurati se, 
prodirati ; izbijati 

пробІrІати, -Іію, -аєш - protr-
cavati, pretrcavati 

пробіІrrи, -жу, -жИw - protr-
cati, pretrcati 

прОбка, ж. - сер, zapusac 
проблема, ж. problem 
проблематИчиий - problema-

tican 
прОбний - probni; пр6бний 

юімІнь - kamen kusnje 
пробІратиСJІ, -еруся, -ерешся 

- probiti se, progurati se, 
prodrijeti 

прОбІувати, -ую, -уєm - pro
bati, kusati 

пробуджІувати, -ую, -уєш -
buditi; poticati 

пробуджJуватиСJІ, -уюся, -уєm
ся - buditi se 

пробуJдйти, -джу, -диш -
probuditi, pobuditi, potak
nuti 

пробуІдйтиСJІ, -джуСJІІ, -диmся 
- probuditi se 

пробурмоJтіти, ·чУ, -чеш -
promrmljati, promumljati 

пробурчJати, -у, -mп - pro
mrmljati 

проваJдити, -джу, -диш - vo
diti, vrsiti; govoriti, pricati; 
провВдитв своЄ - tjerati 
svoje, ponavljati uvijek isto 

провал, -у, м. - propast, pad, 
provalija, slom, neuspjeh 

провалfйтиСJІ, -IOCJI, -ВШСJІІ -
pasti, propasti, srusiti se 
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провітрJити 

провВлля, с. - ponor, bezdan, 
provalija 

пров&лJюватися, -юЮСJІ, -юєm· 
ся - padati, propadati, ru· 
siti se 

провеІстИ', ·ду, ·деш - pro
vesti , proizvesti, izvesti 

провеJстИ', -ду, -деш - ispra
titi, otpratiti 

провИиа, ж. - krivica, kriv· 
nja, prekrSaj , prijestup; 
скласти провйну на коrо -
baciti krivnju па koga 

прОвJІд', -оду, м. - zica, vod, 
kabel 

прОвІІд2, -оду, м. - vodstvo, 
rukovodstvo, rukovodenje; 
ПОД nрОВОДОМ - pod ruko
vodstvom 

провідІати, -аю, -аеш - posje
titi, оЬіСі 

провІдмінІЯти, -яю, -яєm 
(gram.) - prosklanjati, de
klinirati; konjugirati 

провіднИй - vodeci, glavni; 
провІдюі ідея - misao vo
dilja; провідна роАЬ - vo
deca (rukovodeca) uloga 

провіднІік, -а, м. - sprovod
nik, kondukter, vodic 

провfдІувати, -ую, -уєm - po
sjecivati, obilaziti 

провІІз, -Озу, м. - prijevoz 
провізія, ж. - hrana, namir

nice, prehrambeni proizvodi 
провіJщія, ж. - provincija 
провЬщІВАЬний :і провЬщfй

ний - provincij ski 
провfсник, -а, м. - preteca, 

vjesnik 
провіІстИти, -щу, -стіоп 

predskazati 
провітрІJОвати, -юю, -юєш 

provjetrivati, zraciti 
провітрJити, -ю, ·ІDD - pro

vjetriti, prozraciti 



провІщІати 

провІщІати, -аю, -аєm - pred
skazivati 

провfІятв, -ю, -єm - propu
hati 

проводІи, -Ів, мн. - ispracaj 
проводжІати, -аю, -аєm .і про

воІдити', -джv, -диш - is
pracati, pratiti 

провОІдити', -джу, ·диш -

provoditi, proizvoditi, izvo
diti 

провокатор, -а, м. - provo
kator 

провокаційний - provokati
van, izazivacki 

провокІіцІя, ж. - provokaci
ja 

провокІувати, фо, -уєm -

provocirati, izazivati, izaz
vati 

проворний - hitar, brz, eks
peditivan 

проnіАина, ж. - propust, 
praznina, nedostatak 

проrанІJіти, -.Яю, -.Яєm - pro
goniti, istjerivati, protjeri
vati, izgoniti 

проrлядІати, -Іію, -Іієm - izvi
rivati; pregledavati, pro
matrati 

проІrmіти, -женУ, -жеи6ш -

prognati, izagnati, otjerati, 
protjerati 

пропdІти, -Ю, -Єш - sagnjiti, 
istruliti 

проrл.RнІутв, -у, -еш - izviri
ti; pregledati, promotriti 

проrноз, -у, м. - prognoza 
проrоворІНтися, -Юся, -иmёя 

- izbrbljati se 
проrодІувати; -Ую, -уєm 

prehraniti 
проrолоІсІіти, -m\r, -с:иm 

proglasiti 
проrолосІуваіти, -Ую, -уєш 

glasati, izglasati, dati glas 

продовольство 

проrолошеиня, с. - proglas, 
proklamacija 

проrолошІувати, -ую, -уєm -
proglasavati, proklamirati 

проrраІвІіти, -Ю, -Єш - gubiti, 
proigravati; svirati 

проrравІіч, -а, м. - gramofon 
проrрІіма, ж. - program 
проrрІати, -аю, -аєm - izgu-

biti, proigrati; odsvirati 
прОrраш, -у, м. - gubitak 
пporpk, -у, м. - progres, na

predak 
проrресИвний - progresivan, 

napredan 
проrjл, -у, м. - neopravdani 

izostanak 
проrjлянка, )К. setnja 
проrулІ.tітися, -Яюся, -.Яєmся 

- prosetati (se) 
продаІвати, -Ю, -Єш - proda

vati 
продавІ6ць, -Ц.Я, м. - proda

vac 
продавщйця, ж. - prodava

cica 
прОдаж, -у, м. - prodaja 
продІати, -Іім, -асИ - prodati; 

пс6вІ очі продатl - izgubiti 
savjest, biti bez savjesti 

продемонстрJувати, -Ую, -уєш 
- prikazati, prodemonstri
rati 

пр6дІл, -у, м. - razdjeljak 
продов)КІИТИ, -у, -нш - na

staviti, produiiti, produljiti 
продов)КІитися, -уся, -ншся -

potrajati, nastaviti se, pro
duljiti se 

продовжІувати, -ую, -уєm -
produfivati, produljivati, na
stavljati 

продовжувач, -а, м. - nastav
ljac 

продовОльство, с. - (zivezne) 
namirnice 
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продУкт 

продУкт, -у, м. - produkt, 
proizvod 

продукnЬІний - produktivan, 
djelotvoran, plodan; продук
Півні СІtАи - proizvodne 
snage 

продуктИ:внІІсть, -ості, ж. -
produktivnost, proizvod
nost; продукПівнІсть праці 
- produktivnost rada 

продУкція, ж. - produkcija, 
proizvodnja 

прод\rмІатн, -аю, -аєш - pro
misliti, razmisliti, razmotriti 

прод\rмІуватн, -ую, -уєm -
promisljati, razmi§ljati, raz
matrati 

ороект, -у, м. - projekt, na
crt, elaborat 

проектув4льник, -а, м. - pro
jektant 

проектІув4тн, ·Ую, -уєm -
projektirati; projicirati 

прожектор, -а, м. - reflektor 
прож�лнвий - prozdrljiv 
прожнвІ4ти, -w, -4єш - zi-

vjeti, boraviti, prebivati, sta
novati, obitavati 

прожИІти, -ву, -�ш - pro
zivjeti, proboraviti, pozivjeti 

пр6за, ж. - proza 
прозІв4тн, -ову, -o�m - na

zvati, prozvati, imenovati 
прозивІ4ти, -4Іо, -4єm - na

zivati, prozivati, imenovati 
ороз6рий - proziran, bistar 
прозріІтн, -ю, -єш - progle

dati, prozreti 
проіжджІ4ти, -4Іо, -4єш -

putovati, prolaziti 
про?д, -у, м. - prolaz, voZпja 
проіjхати, -ду, -деш - propu

tovati, proCi 
проІІхатнся, -дуся, -деmся 

provcsti se, provozati se 
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прок6втІуватв 

пройдІ'ісвІт, -а, м. - probi
svijet 

проймІ4тн, -4ю, -4єш pro-
zimati, ispunjavati 

прой\wіти, -мУ, -меш pro-
zeti, ispuniti 

пройІтИ, -ду, -деш - proCi; 
proteci; пройтИ мймо - mi
moiCi ; пройтИ крізь воr6нь 
І в6ду - proci kroz sito і 
reseto 

проюіза, ж. - guba 
прок4т', -у, м. - valjanje (me

tala) 
прок4т', -у, м. - iznajmljiva

nje, posudba, posudivanje 
прок4тний', - valjan, izraden 

valjanjem 
прок4тний" - iznajmljen, po

suden 
прокидІатися, -Ііюся, -4єшся 

- buditi se 
прокИн\утися, -уся, -еmся -

probuditi se 
прокладІ4ти, -4ю, -4єш - pro

bijati, krciti 
проклам4цІя, ж. - prokla

macija, proglas 
прокламІув4ти, ·Ую, -уєш -

proklamirati, proglasiti, pro
glasavati 

проклІіІсти, -ду, -деш - pro
biti, prokrciti; прокл4сти 
дор6rу - prokrciti put 

проклинІ4ти, -4ю, -4єш 
proklinjati, kleti 

прокляІстИ, -нУ, -неш - pro
kleti 

прокль6н, -у, м. Іі проклЯття, 
с. - kletva, prokletstvo 

проковтнІУти, -у, -em - pro
gutati, gutnuti; проковтнУ
ти пІАЮлю - progutati pilu
lu 

nрок6втІувати, -ую, -уєш -
gutati 



nрокопІаіти 

nрокопІаіти, .аю, -4єш - pro
kopati, prorovati 

прок6пІуватв, -ую, -уєш -
prokopavati 

прокоІтйrи, -чУ, -тиш - iz
valjati, istanjiti, izraditi va
ljanjem 

прок6чfувати, -ую, -уєш -
valjati, tanjiti, izrac:!ivati va
ljanjem 

прокур6р, -а, м. - ddavni 
tuzilac 

пролаза, м. і ж. - nju§kalo 
проламІати, .аю, -аієш - pro

lomiti, probiti, provaliti 
пролаімІувати, -ую, -уєш -

prolamati, probijati, prova. 
ljivati 

пролетар, -.Я, м. - proleter 
пролетарІІіт, -у, м. - proleta

rijat 
пролетарський - proleterski 
проливІати, .аю, -аієш - pro

lijevati 
проІлйти, -ЛАЮ, -ллЄш - pro

liti 
пролісІок, -ка, м. - propla

nak; visibaba 
прол6м, -у, м. - rupa, puko

tina, provala 
промаіслІювати, -юю, -юєш -

zama§civati, mastiti 
пр6мах, -у, м. - proma§aj 
промахиtутися, -уся, "4SmCЯ! -

proma§iti 
промеиИстий - jarki, blistav, 

sjajan; променИста ен�рrlя 
- energija zracenja 

промивІатв, .аю, -аієш - ispi
rati 

пр6мисІел, -лу, м. - zanat, 
obrt, proizvodnja 

промвсл6вий - industrijsk.i 
промисл6вІІсть, -остІ, ж. -

industrija 
промИІти, -ю, -єш - isprati 

пропаnівда 

пр6мІжІок, -ку, м. - razmak, 
interval 

пр6мрнь, -еия, м. - zraka: 
космfчнІ пр6менІ - koz
micke zrake 

пром6ва, ж. - govor; виrо
л6mувати пром6ву - ddati 
govor 

пром6вJець, -ця, м. - govor
nik 

пром6вJити, -лю, -иm - izreci, 
izgovoriti, progovoriti 

промовлJJітв, .Jію, -Jiєm - iz. 
ricati, progovarati, izgova
rati 

пром6вчJати, -у, -иm - pre
§utjeti 

пром6вчІувати, -ую, -уєm -
pre§ucivati 

промокJати, .аю, -аєm - mo
citi se, vlaZiti se, propu§tati 
vodu 

пром6кнJути, -у, -em - smo
citi se, ovlaziti se, propusti
ti vodu; пром6кнутн до руб
ц.sі - smociti se do gole 
koze 

промотJати, .аю, -аєm 
(razg.) profu6kati 

промочJИтн, -у, -нw - promo
citi, smociti 

пром6чJувати, -ую, -уєm -
moeiti 

пронесJтй, -у, .еш - pronijeti 
пронИзливий prodoran, 

o§tar 
провИкливий pronicljiv, 

o§trouman, bistar; nadahnut 
проюофіти, .аю, -4єш - pro

nicati, prodirati, nadirati 
пронИкнJути, -у, -еш - pro

niknuti, prodrijeti, nadrijeti 
прон6Ісвти, ·my, -свm - pro

nositi 
проmmінда, ж. - propaganda 
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nропаrІувВти 

nропаrІувати, фо, -уєm 
propagirati 

nроnадІати, -Іію, -Іієm - pro
padati, nestajati; пропадати 
з ціюівості - gorjeti od 
radoznalosti (znatizelje) 

пропІісниця, ж. - groznica 
nропІіІсти, -ду, -деш - pro

pasti, nestati ; пропІісти з 
очей - nestati iz vida 

пропелер, -а, м. - propeler 
nропиІс�іти, ·m\r, -шеш - pro

pisati, prijaviti, registrirati 
пропііска, ж. - prijava, regi

stracija 
пропИсtувати, -ую, -уєm 

propisivati, prijavljivati, re
gistrirati 

nроповідІувати, -ую, -уєm -
propovijedati 

прОповідь, -і, ж. - propovijed 
nропозйція, ж. - prijedlog, 

propozicija 
пропол/оти, -Ю, -em - istrije

biti 
прополІювати, -юю, -юєш 

trijebiti, istrebljivati 
пропон/увати, -\rю, -уєm 

predlagati, nuditi 
прОпуск, -у, м. - propust, 

praznina ·
пропуск/ати, -Іію, -аєm 

propustati, izostavljati 
nропуІстйти, -щу, -стиm 

propustiti, izostaviti; про
пустйти можлИвість - pro
pustiti priliku 

nрораховІувати, -ую, -уєm -
proracunavati 

nрорахІувВти, ·\rю, -уєm -
proracunati 

nрорвІати, -у, -еш - probiti, 
pocijepati, poderati 

nрорв/атися, -уся, -Єшся -
probiti se, poderati se, prs
nuti 
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прославл!Яти 

прорИв, -у, м. - proboj , pro
lom, provala 

проривІати, -Іію, -Іієm - pro
bijati , cijepati,  derati, pro
valjivati 

прорив/атися, -Ііюся, -аєmся 
- probijati se, derati se, 
prskati 

пророк, -а, м. prorok 
пророк/увати, -\rю, -уєm -

prorokovati, nagovjescivati, 
predskazivati 

проростІати, -Іію, -аєm - kli
jati, izbijati 

проросІтй, -т\r, -теш - prokli
jati, potjerati, izbiti 

пророчІити, -у, -иш - prori
cati, predskazivati 

просsердІлювати,· -юю, -юєm 
- svrdlati, busiti 

просвіІтйти, -чу, -тиш - osvi
jetliti, prosijati 

просвітІок, -ку, м. - zraka, 
tracak, svijetlo; просвітку 
нема від коrо - nema шіrа 
od koga; не давати просвіт
ку - ne davati mira 

просвічІувати, -ую, -уєm -
osvjetljavati, prosijavati; vr
siti rentgenski pregled 

просипІати, -Іію, -аєm - dugo 
spavati 

проІсИти, -шу, -сиш - moliti ; 
прОсимо ДО ЮСПОДИ! - do
bro dosli ! ;  просйти мііло
стиню - prositi milostinju 

прОсfка, ж. - prosjeka (u su
mi) 

прослІівІити, -лю, -иш - pro
slaviti 

прославІитися, -люся, -ишся 
- proslaviti se, procuti se 

прославлІЯти, -ЯІо, -.Яєm 
slaviti, proslavljati 



прослизJати 

прослизJати, -аю, -аєш - pro
vlaciti se, promicati, pro
kradati se 

прослизнІ\rти, -у, .еш - pro
vuci se, promaci, prokrasti 
se, kliznuti 

прОсо, с. - proso 
просочІнти, -у, -Иш - natopi

ti, nakvasiti, namociti 
просочІИ:тися, -уся, -Ишся -

procuriti, prokapati, probiti 
прос0чІувати, -ую, -уєш -

natapati, kvasiti, mociti 
прос6чJуватися, -уюся, -уєшся 

- procurivati, curiti, probi
jati 

проспJати, -ЛІО, -Иш - prospa
vati, odspavati 

проспект', -а, м. - (siroka) 
ulica 

проспект', -у, м. - prospekt, 
cjenik 

проспівJати, -Іію, -аєm - ot
pjevati 

простаіцький - priprost 
простИ:й - jednostavan, prost, 

prostodusan; простИм: оком 
- prostim (golim) okom 

простира(д)ло, с. - plahta, 
ponjava 

проJстИти, -щу, -стИ:ш - o
prostiti 

проституція, ж. - prostitu
cija 

прОстJір, -ору, м. - prostor, 
mjesto, sirina 

прОсто - jednostavno, pros-
to, direktno 

простоволосий gologlav 
простодУшний - prostodusan 
простодУшн�сть, -ості, ж. -

prostodusnost,  bezazlenost 
просторий - prostran, sirok 
простота, ж. - jednostavnost 
прострочJнти, -у, -иш - pre-

koraciti rok, zakasniti 

протестІіІп 

прострочІувати, -ую, -уєш -
prekoracivati rok, zakasnja
vati 

простJУвати, фо, -уєm - ho
dati, stupati, ісі u povorci 

простуватий - priprost 
простУда, ж. - prehlada, na

zeb 
простуJдИтися, -джуся, -диш

ся - prehladiti se, nazepsti 
простУджJуватися, -уюся, 

-уєшся - prehladivati se 
простяrJати, -Іію, -аєш - pro

tezati, prufati, siriti 
простяrJатися, -Ііюся, -Іієшся 

- protezati se, prufati se, 
siriti se 

простяrJтИ і простяrJнУти, 
Щ, -неш - protegnuti, pru
ziti, rasiriti 

простяrJтИ:ся і простяrJнУтися, 
·нУся, -нешся - pruZiti se, 
rasiriti se 

просувJати, -аю, -аєш і про
с6вJувати, -ую, -уєш - po
micati, gurati, promicati; u
napredivati 

просУнJути, -у, -еш - pomak
nuti, gurnuti, progurati, pro
maknuti, unaprijediti 

прОсьба, ж. - molba 
протвережJувати, -ую, -уєш -

rastreinjavati, trijezniti 
протвереJзііти, -жу, -зііш -

rastrijezniti 
проте - ipak; medutim, uza 

sve to 
протеrІУвати, ·Ую, -уєm -

protezirati 
протез, -а, м. - proteza 
протекція, ж. - protekcija 
протJерти, -ру, -реш - protr-

ljati 
протест, -у, м. - protest 
протестант, -а, м. - prote

stant 
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протестІуватв 

оротестІуваіти, фо, -уєш 
protestirati 

прОти (+ G.) - protiv, prema, 
nasuprot; пр6ти в6АJ. - pre
ko volje, protiv volje 

противаrа, ж. - protuteza 
оротИвиий' - suprotan, pro

tivan, opreean 
оротйвний' - odvratan, oga

van 
протШпmк, -а, м. - protivnik
протидfjяти, -ю, -єш - proti· 

viti se 
протикjати, .аю, -аєш - pro

badati, busiti 
протилежний suprotan, 

oprecan 
протилежнІість, -ості, ж. -

suprotnost 
протиотрута, ж. - protu

otrov 
проТІDІовітряний - protuavi

onski 
протиріччя, с. - proturijecje 
протистІівлення, с. - suprot

stavljanje 
протікІати, -ає - protjecati, 

teci, curiti 
ороткиІУти, -у, ..еш - probos·

ti, probu�iti 
прот6ка, ж. - rjecni rukav; 

tjesnac, kanal 
ороток6л, -у, м. - zapisnik, 

protokol 
пр6т.яr', -у, м. - propuh 
пр6т.яr', -у, м. - udaljenost, 

duzina, razmak, tok; прОт.я
rом Аlта - и toku ljeta, 
preko ljeta 

орот.яrІаіти, .аю, -аєш - pro. 
tezati, prиZati . 

прот.яrнІУти, -у, -еш - · pro
tegnuti, pruziti 

професійний - profesionalni;. 
професійна шк6ла - struC. 
па skola 
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прочІУти 

професlонВл, -а, м. - profe
sionalac 

професІ.я, ж. - profesija, za
nimanje 

професор, -а, м. - profesor 
(sveucilisni) 

пр6фІлІь, -ю, м. - profil 
профспfлка, ж. - sindikat 
профспІлк.6вий - sindikalni 
прохаіин.я, с. - molba 
орох/ід, -6ду, м. - prolaz 
прох6ж/ий, -oro, м. - prolaz-

nik 
прохІдmій - prolazan 
орох6/дити, -джу, -диш

prolaziti 
прохол6да, ж. - svjefina, 

hladnoca 
орох6лодж/уватв. ·ую, -уєm 

- hladiti 
прохол6дний - prohladan, 

svjez, hladan 
процвіт8нн.я, с. - cvjetanje; 

procvat; prosperitet 
процвіт/ати, .аю, -аєш - cyje

tati 
процедура, ж. - procedura 
процент, -а, м. - procenat, 

postotak 
процес, -у, м. - proces 
процесі.я, ж. - procesija, po

vorka 
проціІдИти, ·джу, ·ДИШ - oci

jediti 
прочИ/стити, -щу, -стиш -

procistiti 
прочит/ати, .аю, -аєш - pro

citati 
орочйт/увати, ·ую, •УЄDІ - СЇ·

tati 
прочищІати, .аю, -аєм - pro

ciscavati 
прочісІувати, -ую, -уєш -

pretrafivati 
ороч/Утн, ·Ую, ·Уєш - nauciti



пр6шарІок 

пр6шарІок, -ку, м. - sloj , na-
slaga . 

проштовхнІУти, -у, � - pro
gurati, gurnuti 

проштовхнІУтися, -уся, �ся 
- progurati se, gurnuti se 

проmт6вхІувати, -ую, -уєш -
gurati 

проmт6вхІуватися, -уюся, -уе-
шся - gurati se 

прощ&льнвй opro§tajni 
прощІіиия, с. opro§taj 
прощІати, ..аю, -Іієш - pra§. 

tati, opra§tati 
прощІатися, -Вюся, -аєшСЯІ -

opra§tati se, rastajati se 
проЯва, -у, м. - pojava, ma

nifestacija, ispoljavanje 
проявІйти, -ЛІО, -иш - poka

zati, ispoljiti, manifestirati 
проявлІЯтв, -Яю, -вєш - poka

zivati, ispoljavati, manifesti
rati 

проясвfІти, -є - razvedriti se 
пруrкйй - gibak, elastiean 
прудкйй - brz, hitar 
пружйна, ж. - opruga 
прfт, -Іі, м. - §іЬа, . prut 
пр.ЯДИВО, с. - kudjelja; predi-

vo, preda 
прВжа, ж. - preda, . predivo 
пр.Rжка, ж. - kopca, spona 
прямИй - ravan, prav, direk-

tan, izravan, izricit; пряюtй 
додаток - (gram.) bliii 
objekt; пряма мО;ва 
(gram.) upravni govor 

пр.ЯМо - pravo, ravno, Щrek
tno 

прямовИ:снвй - strm, okomit, 
vertikalan 

прямІувати, . фо, -уєm -:- ko,. 
racati ,  stupati 

пр.Яник, -а, м. - medenjak 
пр.RнІtсть, -ості, ж. - zacin, 

mirodija, pikantnost 

првІсти, -ду, -деш - presti 
псевдонfм, -а, м. - pseudo,. 

nim 
психіатр, -а, м. - psihijatar 
пфЬdка, ж. - psihika, psiha 
психічний - psihicki 
психолоrія, ж. - psihologija 
псІувІітв, ·уІО, -уЄш - kvariti, 

o§teeivati, krnjiti, okrnjivati 
псІуватиСЯІ, -уЮся, -уЄшся 

kvariti se, o§tecivati se 
птах, -а, м. - ptica 
птахівнИцтво, с. - peradar

stvo 
пташенІЯ, -Яти, с. - ptic, pti

ce 
пташИний - pticji 
пташка, ж. ':""""' pticica, ptica; 

пташка співОча - ptica 
pjevica 

пУбліка, ж. - publika 
публікІувІіти, фо, -уєш - pu

blicirati, objavljivati, obja-
viti 

· 

публіцііст, -а, м. - publicist 
публічний - javan 
пУrач, -а, м. - sova 
пУдра, ж. - puder 
nУАРІИТІІ, -ю, ·ИШ - pudrati 
пузИр, -в, м. - mjehur 
пУльс, -у, м. - puls, bilo 
пульсІувІіти, -ує -

. 
pulsirati, 

kucati 
п\rнкт, -у, м. - tocka, punkt, 

mjesto; ком8вдний п\rнкт 
- komandni punkt; населе. 
ний п\rнкт - naseljeno 
mjesto, . naselje; вихідиВй 
оУнкт - polazna · tocka 

пуик.туІільнвй - tocaii, preci
zan, uredan, pedantan 

. · 
пунктуація, ж. - interpunk

cija 
оУп, -а, м. - pupak 
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пУп'.янJок 

ф'.янJок, -ка, м. - pupoljak. 
пускJати, -аю, -аєш - pustati; 

пускати повз віха - pre
futi; пускати слово на ві
тер - govoriti u vjetar; пу
скати у PVx - stavljati u
pokret 

пускJатися, -аіюся, -аєшся 
pustati se, upustati se 

пусNля, ж. - pustinja 
пустельннй - pust, pustinjski 
пустельник, -а, м. - pusti-

njak. 
пустйй - prazan, pust, tast, 

isprazan, пусті слова - pra
zne rijeci 

пуJстИти, -щу, -стmп - pusti
ti; пуспіти в хfд - staviti 
u pogon; паірн з р6та не пу
спіти - ne progovoriti пі 
rijeci; сЛІ.ОЗЙ не пустИти -
ne pustiti suze; пуспіти ко
рfння - pustiti korijen, 
uhvatiti korijen 

пуJспітися, -щуся, -стишся -
pustiti se, upustiti se 

пустота, ж. - praznina 
пустJуваіти, фо, -уєш - biti 

nestasan, praviti vragolije 
пустУн, -8, м. - vragolan 
путівка, ж. - uputnica 
путІвнИк, -а, м. - vodic (knji-

ga) 
ф, -у, м. - paperje 
пухкйй - sipkav, mek 
пухлІіна, ж. - oteklina, tu-

mor 
пухнастий і пухнІітий - pa

huljast, dlakav 
пVхиІvти, -у, -em - otjecati, 

nadimati se 
пуmJок, -ку, м. - malje, dla

cice 
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п'ЯJть 

пхJати, -аю, -аєш - gurati; 
пхати пІілнцю в колесо 
bacati klipove pod noge 

пхнJУти, -у, -em - gurnuti 
mпенііця, ж. - psenica
mпенИчний - psenicni
mпоно, с. - proso, prosena 

kasa 
mope, нескл., с. - pire 
п'Явка, ж. - pijavica 
п'Яннй - pijan, napit; п'Яннй 

як нfч (як дИм, як :хлЮщ) 
- pijan kao zemlja, mrtav 
pijan; з п'Яних очей - u 
pijanom stanju 

п'.янJИти, -йть - opijati 
п'янИця, м. і ж. - pijanac, 

pijanica 
п'яніJти, -ю, -єш - opijati se, 

postajati pijan · 
п'янкИй і п'янл:Ивий - opo

jan, koji opija 
п'ята, ж. - peta; душа в п'.Я

ти сховалася - srce (mu) 
zaslo u pete, premro je od 
straha; намаспіти п'.Яти са
лом - dati petama vjetra 

п'Ятеро - petero, petorica 
п'ятдесЯJт, -тИ і -п.Ох - pe

deset 
п'ятдесЯтнй - pedeseti 
п'яrдесятирічний - pedeseto-

godisnji 
п'Ятий - peti 
п'ятирічка, ж. - petoljetka 
п'ятирічний - petogodisnji 
п'ятірка - petica 
п'JІІПІІідцятий - petnaesti 
п'ятнаідцяJть, -ти і -ть6х 

petnaest 
п'Ятниця, ж. - petak 
п'ятJсОт, -иООт - petsto, pet 

stotina 
п'ЯJть, -тИ і -ть6х - pet 



раб 

Р, р 

раб, -а, м. - rob, sиZanj 
рабІіня, ж. - robinja 
рабовласник, -а, м. robo-

vlasnik 
рабовласництво, с. robo-

vlasnistvo 
рабство, с. - ropstvo 
рабський - ropski 
рІівлик, -а, м. - риZ 
рІіда, ж. - savjet, vijece, so

vjet; давати рІіду - savje
tovati, pomagati ; не було 
fншоі рІідн - nije bilo dru
gog izlaza; міська рада -
gradski sovjet 

радr6сп, -у, м. - sovhoz 
рІіди ( + G.) - radi, zbog; ра

ди шматка хліба - radi 
korice kruha 

рІідий - zadovoljan; рІідий 
на все - spreman na sve 

радйст, -а, м. - radist(a) , ra
diotelegrafist(a) 

раІдити, -джу, -диm - savje
tovati, preporucivati; треба 
щ6сь рІідити - treba trafi
ti izlaz 

раІдитися, -джуся, -диmСJІІ -
savjetovati se, trafiti savjet 

радіІіція, ж. - radijacija 
радіо, нескл., с. - radio 
радіоаматор, -а, м. radio-

amater 
радіоапарат, -а, м. - radio

aparat 
радіоrрІіма, ж. - radiogram 
радіомовлеІПІЯ, с. - radiodi

fuzija 
радіопередача, ж. - radio

emisija 
радіоприймач, -а, м. - radio

prijemnik, radioaparat 
радіостанція, ж. - radiosta

nica 

радіотехніка, ж. - radioteh
nika 

радіоустановка, ж. - radio-
uredaj 

радісний - radostan 
рІідІість, -ості, ж. - radost 
радіІти, -ю, -єш - radovati 

se, likovati, trijumfirati 
радіус, -а, м. - radijus, po

lumjer 
рІідннк, -а, м. - savjetnik 
радо - rado, radosno, sprem

no 
рІідощІІ, -Ів, мн. - radost, ra

dovanje, likovanje, trijumfi
ranje; на рІідощах - od ra
dosti 

радІувати, -ую, -уєm - rado
vati 

рІідІуватися, -уюся, -уєшСJІІ -
radovati se, likovati, trijum
firati 

радЯнський - sovjetski ; рад
Янська влада - sovjetska 
vlast 

рІіз' - put; рІіз у раз - ne
prestano, stalno; у рІізІ по
треби - u slucaju potrebe; 
як рІіз - upravo; з першо
ю рІізу - u prvi mah; ні 
в Якому рІізІ - пі u kom 
slucaju; за однИм разом -
u jednom navratu, odjed
nom 

рІіз2 - jedanput, jednom 
раз3 - ako 
раздробІйти, -ЛІО, -иш - zdro

biti 
разом - zajedno; жйти ра· 

зом - stanovati zajedno 
разЮчий - porazan, silan, 

potresan 
рай, -ю, м. - raj 
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райдуrа 

р&йдуrа, ж. - duga 
райком, -у, м. - rajonski ko

mitet 
район, -у, м . ...:.... rajon, podruc

je, cetvrt 
районний - rajonski 
р8к1, -а, м. - (zool.) rak; 

спекm рВкІв - pocrvenjeti 
kao rak 

рак2, -у, м. - (med.) rak; рВк 
шлУнка - rak zeluca 

ракета, ж. - raketa 
рВковина, ж. - §koljka 
рама, ж. і рВмка - okvir, 

rama; вставити в р&мку -
uokviriti, staviti u okvir (ra
mu); вййти з рВмок - iza
ci iz okvira, prijeci okvire; 
разmйрвти рВмкв - pro§i
riti okvire (granice) 

рВна, ж. - rana; воrнестріль
на рВна - rana od vatre
nog orиZja; душ�вва рВна 
- du§evna rana 

рВнІити, -ю, -mп - raniti, ra
njavati 

раніше - ranije, prije, ot
prije 

рВнвій - rani, jutamji; ран
ня молодість - rana mla
dost 

рВво - rano; рВно чи пfзно 
- prije і1і poslije; рВвнІм
·рВво - rano ujutro, najra
nije 

рВвІок, -ку, м. - jutro; дО
броrо рВвку! (дОбрий ра
нок!) - dobro jutro ! ;  з 
рВвку до нОчі - od jutra 
do mraka; з рІінньоrо рВв
ку - od rana jutra; по рВв
ку деш. пІзиаЄться - ро 
jutru se dan poznaje 

рВвт, -а, м. - ivica, porub 
раnорт, -у, м. - raport 
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рвучкйй 

раптОвий - iznenadan, neoce
kivan, trenutacan, trenutan, 
nagao 

раптОво - iznenadno, neoce
kivano, naglo 

рВптом - odjednom, najedan
put, naglo, naprecac 

раса, ж. - rasa 
ратифІюіцІя, ж. - ratifikaci

ja  
ратиця, ж .  - kopito 
рахІувВти, фо, -уєm - bro

jati, racunati; рахувВти на 
п8льцях - brojati па prste 

рахІуватися, фося, -уєmся -
racunati, obazirati se, obra
eunavati se; рахуватися з 
фактами - raeunati s ci
njenicama 

РахУнІок, -ка � -ку, м. - ra
cun, 'konto; потОчний раху
нок - tekuci racun; звесm 
рахУнки з ким - srediti ra
eune, obraeunati s kim 

раціон, -у, м. - obrok 
рацІоналІзІіцІя, ж. - raciona

lizacija 
рацІонІільннй - racionalan 
рацІоналІ jуватв, фо, -уєш -

racionalizirati 
р;іція, ж. - pravo, smisao; 

мати р;іцію - imati prllvo; 
вемІі p8qli - nema smisla; 
яка р4цІя? - kakva korist? 

рвІати, -у, �ш - kidati, va
diti, brati, cijepati, parati, 
derati; рвІіти бОки вІд смf. 
ху - pucati od smijeha; е& 
бака рм - pas grize 

рвІІітися, -уся, �ся - kidati 
se, derati se; eksplodirati, 
teziti, stremiti; Із шкtрв 
рвІітися - upinjati se iz 
petnih zila 

рвовІVтв, -у, �ш - trgnuti 
рвучкйй - silovit, nagao 



�. нескл., с. - (muz.) re, d 
реабWтІіцІя, ж. - rehabilita

ci ja 
реабWтІув&ти, фо, -ієш -

rehabilitirati 
реаrІув8ти, -Ую, -уєm - rea

girati 
реактИвний - reaktivan; ре

актИвиий Аітак - reaktivni 
avion, mlaznjak 

реактор, -а, м. - reaktor 
реакцfіtний - reakcionaran, 

nazadan 
реакціонер, -а, м. - reakcio

nar, natrafnjak 
реІікцІя, ж. - reakcija 
реалJзацІя, ж. - realizacija, 

ostvarenje 
реалізм, -у, м. - realizam 
реалізІувати, -Ую, -Узш - rea-

lizirati, ostvariti, ostvarivati 
реаліст, -а, м. - realist(a) 
реІільннй - realan, stvaran 
реаільиІlсть, -остІ, ж. - real-

nost, java, stvarnost 
ребр6, с. - rebro 
раіус, -а, м. - rebus 
�в, -у, м. - buka, urlik 
ревІівш, -у, м. - revan§ 
ревtdя, ж. - revizija 
ревІзІувати, -Ую, -уєш - revi-

dirati 
ревІfти і ревJтй, -у, .em - re

vati, mukati 
ревматИзм, -у, м. - reumati

zam 
ревюівий - ljubomoran 
рUннй - revan, usrdan; Р'в

ва тУrа - duboka tuga; 
ПАІікаТИ �ВНRМВ сАЬО3Іімв 
- gorko plakati 

�ввощ�, -Ів, мн. - ljubomo
ra 

реввJувІіти, фо, -ієш - biti · 
ljubomoran 

резІіноввй 

революційний - revoluciona
ran 

революціонер, -а, м. - revo-
lucionar 

револЮqІя, ж. - revolucija 
револьв6р, -а, м. - revolver 
реrенерІіцІя, ж. - regenera-

cija 
реdоналfзм, -у, м. - regiona-

lizam 
реdонІільннй - regionalan 
реdстрІіція, ж. - registracija 
perJlт, -оту, м. - smijeh, hi-

hot 
реrлІімент, -у, м. - regle

man, poslovnik 
реrоJтатв, -чУ, -чеш - smijati 

se, hihotati, pucati od smi
jeha 

реrресJувІітв, ·Ую, -уєш - na
zadovati 

реrулJюватв, -Юю, -Юєш - re
gulirati 

реrулЯриий - redovit, redo
van, regularan 

регулятор, -а, м. - regulator 
редаrJувІіти, ·Ую, -уєш - re

digirati 
редактор, -а, м. - urednik, 

redaktor; lektor 
редІікцІя, ж. - redakcija, 

uredni§tvo 
редИска, ж. - rotkvica 
редукJувІіти, ·Ую, -уєш - re-

ducirati 
редУкцІя, ж. - redukcija 
реестр, ·У, м. - registar 
реєстраіQІя, ж. - registracija 
реєстрJувІіти, ·YJO, •УЄШ - re-

gistrirati 
режИ:м, -у, м. - rezim 
режисер, -а, м. - reZiser 
резерв, -у, м. - rezerva 
резвrваіqІя, ж. - rezignacija 
резиденцtя, ж. - rezidencija 
резІіновий - gumen 
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резолЮцІя 

резолЮцІя, ж. - rezolucija 
результат, -у, м. - rezuliat, 

ishod 
резюме, нескл., с. - rezime 
рейка, ж. - tracnica, !§ina; 

letva, !§ipka 
рейс, ж. - put, ruta, mar!§-

ruta, voznja 
реквІзйr, -у, м. - rekvizit 
реквІзИцІя, ж. - rekvizicija 
реквізІуваіти, -Ую, -уєш - re-

kvirirati 
реклаіма, ж. - reklama 
рекламацtя, ж. - rekli;imacija 
реклІімний - reklamni 
рекламJувати, -Ую, -уєm -

reklamirati 
рекомеидаіцІя, ж. - preporu

ka 
рекомендований - preporu

cen; рекомендований АЙСТ 
- preporuceno pismo 

рекомендJувати, -Ую, -уєш -
preporuci ti, preporucivati, 
predstaviti, predstavljati 

реконструкція, ж. - rekon-
strukcija 

реконструJювати, -Юю, -Юєш 
- rekonstruirati 

рекорд, -у, м. rekord 
рекордний - rekordan 
рекордсмен, -а, м. - rekor-

der 
ректор, -а, м. - rektor 
реле, нескл., с. - relej 
релІrійний - religiozan, re-

ligijski, vjerski 
реліrІя, ж. - religija, vjera 
релятйвиий - relativan 
рельеф, -у, м. - reljef 
ремесло, с. - zanat, obrt 
ремІнІсценцtя, ж. - remini-

scencija 
рем11нь, -еня, м. - remen 
ремІсІІІік, -а, м. - obrtnik, 

zanatlija 
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репродУк.тор 

ремІснйчий - zanatski, za
natlijski, obrtnicki 

ремонт, -у, м. - popravak, 
remont 

ремонтJуватн, -Ую, -уєш -
popravljati, remontirati 

ремство, с. - jadikovka, gun-
11anje, brundanje 

ремствJуватн, -ую, -уєш -
tиZiti se, jadikovati, gunda
ti, brundati; ремствуй сам 
на себе - krivi samog se
be, kriv si sam 

ренеrат, -а, м. - otpadnik, 
renegat 

ренесанс, -у, м. - renesansa, 
preporod 

рента, ж. - renta 
рентабельний - rentabilan 
рентабельнJІсть, -ості, ж. -

rentabilnost 
рентrен, -у, м. - rendgen; -а, 

м. - rendgenski aparat 
реорrанІзацtя, ж. - reorgani

zacija 
реорrанІз6вJуватн, -ую, -уєш 

- reorganizirati, preurec1i
vati 

реорrанІзJуваітн, -Ую, -уєш -
reorganizirati, preurediti 

репарацtя, ж. - reparacija, 
ratna od!§teta 

репатрІаіція, ж. - repatrija
cija 

репертуар, -у, м. - repertoar 
репетІірJуватн, -ую, -уєш 

probati, imati probu 
репетИцІя, ж. - proba 
репліка, ж. - replika, odgo-

vor, upadica 
репортаж, -у, м. - reportaZa 
репортер, -а, м. - reporter 
репресія, ж. represija 
репрнза, ж. - repriza 
репродуктор, -а, м. - zvucnik 



репутаіцІя 

репутаіqія, ж. - reputacija, 
glas, ugled; мати д6бру ре
путВцІю - biti па dobru 
glasu, uiivati dobar glas 

реп'ях, -а, м. - cicak; приче
mівся як реп'Ях - prilije
pio se kao cicak 

рес6ра, ж. - opruga 
респVбліка, ж. - republika 
республІкВнський - republic-

ki, republikanski 
реставрВція, ж. - restaurira

nje, restauracija, obnova 
реставрІувВти, -Ую, -уєm -

restaurirati, obnoviti, obnav
ljati 

ресторан, -у, м. - restoran 
ресwсІи, -Ів, мн. - zalihe, re

sursi 
ретельиий - marljiv, usrdan, 

brizlj iv, pazljiv 
ретельнІість, -ості, ж. - mar

ljivost, pazljivost, briZljivost 
ретроспектйвний retro-

spektivan 
ретушІуваm, ·Ую, -уєm - re

tui§irati 
реферат, -а, м. - referat 
референдум, -у, м. - referen

dum 
рефереит, -а, м. - referent, 

izvjestilac 
рефлекс, -у, м. - refleks 
рефлексія, ж. - refleksija 
рефлектор, -а, м. - reflektor 
рефОрма, ж. - reforma 
реформІувВm, ·Ую, -уєm -

reformirati 
рефрен, -у, м. - refren 
рецензент, -а, м. - recenzent, 

ocjenjivac 
рецензія, ж. - recenzija, o

svrt 
рецензІувВm, ·Ую, -уєm - re

cenzirati 
рецепт, -а, м. - recept 

18 Menac - Koval: Rjetnik 

рйнІути 

речення, с. - reeenica; про
сте речеІUІЯ - (gram.) pro
sta recenica; складне рече
ІПІЯ - (gram.) slozena rece
nica 

речовІій - materijalan, stva
ran; речовІій доказ - ma
terijalni dokaz 

речовина, ж. - materija, 
tvar; пожИвиа речоВІПІа -
hranjiva tvar; вибухова ре
човІDІВ - eksplozivna ma
terija, eksploziv 

решето - rei§eto 
решта, ж. - ostatak, ostalo; 

решта сУми - ostatak, pre
ostali izпos; до решти -
do kraja, bez ostatka; зrо
рfти до решти - izgorjeti 
do temelja 

р:Иба, ж. - riba , 
рибВлІити, -ю, -иm - ribariti, 

loviti ribu 
риб&лка, м. і рибак, -а, м. -

ribar, ribolovac 
риб'ячий - riblji 
РИrа, ж. - Riga 
ридІати, -аю, -Вєm - jecati, 

ridati 
ри3НКНІУти, -у, -em - riskira

ti, staviti па kocku 
ризикований riskaпtan 
рнзикІувати, ·Ую, -уєm - ris

kirati, stavljati па kocku; 
рнзикув&ти житrЯм - stav
ljati zivot па kocku 

рІіло, с. - rilo 
РИм:, -а, м. - Rim 
рйма, ж. - rima 
рИива, ж. - zlijeb 
ріінr, -у, м. - ring 
рйнІок, -ку, м. - tгZnica, pa

zar 
рйнІути, -у, -em - паdо6і, пa

valiti 
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рІtп 

рШІ, -у, м. - �kripanje, �kri-
pa 

рипІіти, -лЮ, -Иш - �kripati 
рве, -у, м. - riza 
р:Иса, ж. - crta, crtica, potez; 

в заrІільних расах - и op
cirn crtama 

р:Иск, -у, м. - rizik 
рискиІVти, -у, .em - riskirati , 

staviti па kocku 
рискІув&ти, фо, -уєm - ris-

kirati, stavljati па kocku 
рІісочка, ж. - crtica 
рисУиІок, -ка, м. - crtez 
рИсІь', 4, ж. - (zool.) ris 
рисІь2, -і, ж. - kas 
р:ИІти, -ю, -єm - rovati, kopa

ti 
рнІтися, -юся, -єmся - cepr-

kati, kopati 
р:Итм, -у, м. - ritam 
р:Итміка, ж. - ritmika 
рвтмfчний - ritmicaп 
ритОрика, ж. retorika 
ритор:Ичний - retorican 
рІіцар, -я, м. - vitez 
рицІіна, ж. - riciпus, riciпu-

sovo ulje 
риmтОваиия і рmптувІіиия; 

с. - skele 
рfв, р6ву, м. - rov 
рfвІеиь, -ня, м. - raziпa, піvо; 

житrЄвий рівень - zivotni 
staпdard 

рівний' - jedпak; ravan; на 
рівній нозі - па ravпoj по
zі; нема рfвноі - пеmа 
druge 

рfвний2 - prav, ravan, gladak 
рівнИна, ж. - ravniпa, ravni

·ca 
рfвнІість', -ості, ж. - jedna

kost; знак рfвності - zпak 
jednakosti 

рfвнІість2, -ості, ж. - ravniпa, 
ravnoea 
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рfІзатв 

рівиовІіrа, ж. - ravnoteb; 
втратити рівновІіrу - izgu
biti ravпotefu 

рІвнозnачний - istozпacaп, 
istovetan, ekvivaleпtan 

рівномірний - ravnomjeran, 
podjedпak 

рівнопрІівний - ravпopravan 
рівнопрІівнІість, -ості, ж. -

ravпopravnost 
рівнЯння, с. - usporedivaпje, 

izjednacivaпje; jedпadZba 
рівн!Jіти', -Я.О, -.Яєm - uspo

redivati, izjedпacivati 
рівнІ.tіпr, -Я.О, -.Яєm - ravna

ti, izravnati 
рівнІ.Ятися, -Я.ОСЯ, -.Яєшся -

izjednacivati se, biti ravaп; 
ravnati se 

pfr, pora, м. - rog; -у, м. -
rog (materijal) ; krizanje, 
raskr�ce; наставити р6rи -
паЬіtі rogove 

рід, р6ду, м. - rod 
рідина, ж. - tekucina, tec

пost 
рідк:Ий - rijedak, tekuc, bis

tar, tecan; рідке mLuuю -
rijedak, tekuc; рідке яйце 
- meko kuhaпo jaje 

рідкІість, -ості, ж. - rijet
kost 

рідко - rijetko 
рідний - rodпi, rodeпi; рід

ні місцЯ - rodno mjesto, 
zavicaj 

ріднІІіти, -Ю, -Иш - zblizavati 
ріднІІ, -их, мн. - rodbiпa, ro

c1aci 
рІдюі, ж. - rodbiпa, rod, 

svojta 
рІзанІіна, ж. - klanje 
ріІзати, -жу, -жеm - rezati, 

klati; рfзати на шматкІі -

komadati, rezati па koma
de; рfзатв прІівду в 6чt -



різати 

kresati istinu и осі; різати 
в"Ухо - parati usi 

різдв6, с. - Bozic 
різдвЯний - bozicni 
різІець, -цЯ, м. dlijeto; 

(zub) sjekutic 
різкйй - ostar, jak, rezak; 

різкйй біль - ostar bol; 
рІзкИй rолос - prodoran 
glas 

різний - razlicit, razlican, 
razan 

різнИк, -а, м. - mesar 
різmіця, ж. - razlika 
різновид, -у, м. - podvrsta 
рІзнокольор0вий - raznobo-

jan, saren 
різноманітний raznovr-

stan, razlican, raznolik 
різноманfтнІІсть, -ості, ж. -

raznovrsnost, razlicitost, ra
znolikost 

різнорfдний - raznorodan, 
raznovrstan 

різвостор0mdй - raznostrani
Caп; mnogostran, svestran 

різьба, ж. - rezbarenje, rez
barija; рІзьбІі по дереву -
drvorez 

різьбІИтв, -ЛІО, -Шп - rezba· 
riti, klesati, vajati 

рій, р0ю, м. - roj 
рік, р0ку, м. - godina; go

dina dana; з р0ку в рік -
iz godine и godinu; цьоrо 
року - ove godine; днтЯчІ. 
р0ки - godine djetinjstva, 
djetinjstvo 

рІкІі, ж. - rijeka 
рІллЯ, ж. - njiva, pa§njak 
ріпа, ж. - repa 
ріст, р6сту, м. - rast, porast; 

потяrиУтися в ріст - pru· 
ziti se, росі и visinu 

18* 

робJйти 

річ', речі, ж. - govor; вІднЯ· 
ло річ кому - izgubio dar 
govora; вестИ річ до чоrо 
- navoditi razgovor па sto; 
мов не до нь6rо річ - kao 
da ne govore njemu 

річ', речі, ж. - stvar, pred
met, potrepstina; речі туа

лету - toaletne potrepsti
ne; постільні речі - poste
ljina; rоворИтв про вис6кІ 
речt - govoriti о uzvisenim 
stvarima; в чому річ? - и 
eemu je stvar?; до речі ка
жучи - и vezi s tim; не до 
речі - neumjesno, bez veze 

річmце, с. - korito (rijeka) 
річка, ж. - rjecica, rijeka 
рІчковйй - rijecni; річковІі 

рйба - rijecna (slatkovod
na) riba 

рІчнйй - godisnji ;  рІчшtй 
звіт - godisnji izvjestaj 

рІчшЩя, ж. - godisnjica 
рІmІІіти, -Іію, -аієш - rjesava

ti, odlucivati; lisavati 
рішення, с. - rjesenje, odlu

ka, nakana; прийнЯти рfше
ІПІЯ - donijeti odluku, od
luciti; ріmеІПІЯ суду - pre
suda, sudska odluka 

рІmJйти, -у, -mп - rijesiti, 
odluciti; lisiti 

РЬпУчий - odlucan, odlucu
juci, presudan, odresit; рІ
mУчІ заходи - odlucne 
mjere; рІшУча хвилИна -
odlucan cas 

рІmУчІІсть, -ості, ж. - odluc
nost 

робІИтв, -ЛІО, ·ИІП - raditi, 
praviti, obavljati, ciniti, vr
siti; робИти борrіі - pravi
ti dugove, ulaziti и dugove; 
робИтв добр0 - ciniti do
bro; робИти ескіз - skici-

275 



rati, praviti skicu; робйти 
наперекір - prkositi, radi
ti za inat; робнти неприЄм
ностІ - pakostiti, ciniti ne
ugodnosti; робИти на зло -
inatiti se, prkositi; робИти 
ОІПІС - popisivati, vrsiti po
pis ; робИти пОслуrу - ci
niti uslugu; робИти придат
ним - osposobljavati, cini
ti sposobnim; робИти честь 
- ciniti cast, biti па casti; 
робИти шкоду - naciniti 
stetu 

робітнИк, -4, м. - radnik 
робІтнііця, ж. - radnica; 

хаТНJІ робІтнйця - kucna 
pomocnica 

робітнИчий - radnicki, rad
ni; робітннч11й клас - rad
nicka klasa; робітнИчий ко
лектИв - radna zajednica; 
робІтнИча р&да - radnicki 
savjet; робІтнИчий РУх -
radnicki pokret ; робітmіче 
самоврядУвання - radnic
ko samoupravljanje 

работ, -а, м. - robot 
робОта, ж. - rad; громадсь

ка робОта - drustveni rad; 
ручна робОта - rucni rad, 
rukotvorina; взЯти в робО
ту - uzeti u posao, uposli
ti; стати на роботу - u
posliti se; мати робОту __.: 
imati posla 

роботЯщий - radisan, mar
ljiv 

робОчий - radni; робОчий 
час - radno vrijeme 

рооесІDОС., -а, м. - vrsnjak 
роrатий - rogat; роrата ху-

доба rogata marva 
роrовйй - rozan, roznat 
роrожа, ж. - rogozina 
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розбивІатися 

р6дІи, -ів, мн. - porodaj , ra
danje 

родИльний - porodiljski; ро
дИльний будйнок - rodi
Iiste; родИльна rарЯчка -
porodilj ska groznica 

родйна, ж. - obitelj , porodi
ca; rodbina 

родйнний - obiteljski, poro
dicni, rodbinski ; родИннІ 
обставини - obiteljske pri
like 

роІдИm, -джу, -ДІІІІІ - radati , 
roditi 

родич, -а, м. - rodak, srod
nik 

рбдичка - rodakinja 
родовий - rodovski, nasljed

ni, obiteljski, porodicni; ро
довий відмінок - (gram.) 
genitiv; родові потуrи -
porodajne muke 

родовище, с. nalaziste 
родЮчиіі - plodan, rodan 
рожевий - ruzicast 
рож Іен, -на, м. - razanj 
розбаівІити, -лю, -иш - raz-

blaziti, razrijediti, razvod
niti 

р:>збавлІЯти, -Яю, -Яєш - raz
blazivati, razrjedivati, raz
vodnjavati 

розбеІстиm, -щу, -cmm -
raspustiti, razmaziti, pokva
riti 

розбещенІість, -ості, ж. -
raspustenost, razmazenost, 
pokvarenost 

розбеmІувати, -ую, -уєш -
raspustati, maziti, kvariti 

розбивІати, -аю, -аєш - raz
bijati, lomiti, lupati ; розби
вати rолову - razbijati gla
vu 

розбивІатиСJІІ, -Ііюся, -аєшся 
- razbijati se, Iomiti se 



розбврІати 

розбирІати, -Іію, -аєm - raza
birati ; rastavljati , demonti
rati; rasclanjivati, analizira� 
ti, razmatrati 

розІбИти, -Іб'Ю, -Іб'Єш - raz. 
biti, razlupati, polupati 

розбІітий - razbijen, polu
pan; uzet 

розІбІітися, -Іб'Юся, -іб'ЄшСJІ 
- razbiti se, razlupati se, 
polupati se 

розбІrІатися, -Ііюся, -аієmся -
zalijetati se 

розбіІІТИся, -жуСJІ, ·ЖІЬпся -
zaletjeti se 

розбІій, .Ою, м. - razbojstvo 
розбійник, -а, м. - razbojnik 
розбІір, .Ору, м. - rastavlja-

nje, analiza, sre4ivanje, pro
biranje, vrsta 

розбірАИВий - jasan, razum
ljiv, citak, izbirljiv 

розбірливІІсть, -ості, ж. 
jasnoca, razumljivost, cit
kost, izbirljivost 

розбуджІувати, -ую, -уєm -
buditi 

розбуІдИти, -джу, ·ДИШ - pro
buditi, razbuditi 

розбtрхІати, -аю, -аєm - uz. 
nemiravati, uzburkati 

розбfрхІувати, -ую, -уєm -
uznemiravati, brkati 

розваrа, ж. - razonoda, zaba
va 

розважІати, -аю, -Іієm - ra
zonoc:Jivati, zabavljati 

розважІатися, -Ііюся, -ІієmСJІ 
- zabavljati se, razonoc:tiva
ti se, provoditi se 

розваіжІитв, -у, -иш - razo
noditi, zabaviti 

розваіжІитвСJІ, ·УСJІ, ·ІППСЯ -

razonoditi se, zabaviti se, 
provesti se 

розвид1фітиСJІ 

розвІіжАивий - razborit, ra
zuman, promisljen 

розвал!Ити, -.О, -иш - srusiti, 
razvaliti 

розвал!ШиСJІ, -Юся, ·ІППСЯ! 
srusiti se, razvaliti se 

розваілІювати, -юю, ·JОЄІП 

rusiti, razvaljivati 
розваілІюватиСJІ, -ююся, ·JОЄІП· 

СJІ - rusiti se, razvaljivati 
se; rоловаі розвІілюється -
puca mi glava 

розвант&жІити, -у, -иш - is
tovariti 

розваитаіжІувати, -ую, -уєm -
istovarivati 

розвар!Ити, -.О, -иш - isku
hati 

розваірІювати, -юю, ·ІОЄІП -

iskuhavati 
розвесел!Ити, -.О, -mп - raz

veseliti, obradovati, 
розвеселІІітиСJІ, -Юся, -Иmся -

- razveseliti se, razdragati 
se, obradovati se 

розвесел!Jіти, -Я.О, -Яєш - ve
seliti, razveseljavati, rado
vati 

розвеселІJітиСJІ, -mося, -Яєшся 
- veseliti se, radovati se 

розвеІстй, -ду, -д6ш - raz. 
dvojiti, rasklopiti, razvesti, 
rastvoriti, razrijediti; uzgo
jiti 

розвеІстИся, -дуся, -д6шся -

razvesti se, rastaviti se 
розвивІатв, -аю, -Іієm - raz· 

vijati, podizati; odmotavati, 
razmotavati 

розвивІатнся, -аіюся, -аієшСJІ 
- razvijati se, granati se, 
ograc1ivati se 

розвидвІJітиСJІ, -Яється - svi
tati, daniti se ; nочал6 роз
видвJітиСJІ - pocelo je svi
tati 
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розвІідиІітися, -иться - sva
nuti, razdaniti se; світ ме
ні розвйДІПІВся - kao da 
mi je sunce zasjalo, razve
selio sam se 

розвІінений - razvijen; дО
бре розвІінений - lijepo 
razvijen 

роз,вйти, ·ів'Ю, 4в'Єm і розвй
н утн, -у, -еш - razviti, po
dici ; odmotati, razmotati 

розІвйтися, ·ів'Юся, ·ів'Єmся і 
розвІінІутися, -уся, -еmСЯІ -
razviti se, razgranati se, iz 
graditi se 

р6звнтІок, -ку, м. - razvitak, 
razvoj ; р6звиток подій -
razvoj dogadaja 

розвідІати, -аю, -аєш - izvid
jeti, razvidjeti, doznati 

розвfдІувати, -ую, -уєш - iz
vidati, razvidati, doznavati 

р6звідка, ж. - istraiivanje; 
izvidanje, izvidnica; obavje
stajna sluzba 

розвfдннк, -а, м. - izvidac, 
obavjestajac 

розвідувальний - izvidacki, 
obavjestajan 

розв6Іднтн, -джу, ·диш - raz
dvajati, rasklapati, razvodi
ti, rastvarati, razrjedivati; 
uzgajati, podizati 

розв6Іднтнся, -джуся, -дишся - razvoditi se, rastavljati 
se, razdvajati se 

розв'яІзІіти, -жу, -жеm - od
rijesiti, razrijesiti, razvezati; 
розв'зІітв рУ:ки - odrije
siti ruke, dati sloЬodne ruke 

розв'Язка, ж. - rasplet 
розв'Язний - slobodan, na

metljiv 
розв'ЯзІуватв, -ую, -уєш -

razresivati, razvezivati, od
resivati 
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розrнУздаиІість 

розrадІати, ..аю, -Вєш - od
gonetnuti, pogoditi 

розrадІуватн, -ую, -уєm - od
gonetavati, pogadati 

розrалужІуватн, -ую, -уєш -
granati, siriti 

розrалужІуватися, -уюся, 
-уєmся - granati se, siriti 
se 

розrалvІзитн, -жу, -зиш -
razgranati, prosiriti 

розrалуІзитнся, -жуся, -зишся 
- razgranati se, prosiriti se 

розrанІJітн, -Яю, -Яєш - ras
tjcrivati, rasturivati, razju
rivati, razgoniti 

розrардіЯш, -у, м. - nered, 
zbrka 

розrадка, ж. - odgonetka 
розrинІатн, ..аю, -аєш - is

pravljati, poravnavati, pru
zati 

розrІfн, -6ну, м. - zalet, za
mah 

р6зrляд, -у, м. - razmatranje, 
pretres, analiza; дати на 
р6зrляд - dati па uvid 

розrлядІіння, с. - gledanje, 
razgledanje 

розrлядІатн, -Іію, -аєш - raz. 
gledavati, promatrati, raz
matrati, izvidati, pretresati 

розrлЯнІутв, -у, -еш - raz
gledati, promotriti; razmot
riti, izvidjeti, pretresti 

розrнівІатн, -аю, ·ВИІІІ - raz-
gnjeviti, razljutiti 

розrнfвІатвся, -аюся, -аєшся 
- razgnjeviti se, razljutiti 
se 

розrнУздаиий razuzdan, 
raspojasan, raspusten 

розrнVзданІІсть, -ості, ж. -
razuzdanost, raspojasanost, 
raspustenost 



розr6йдfуватв 

розr6йдfуватв, ·уІО, ·УЄІП -
njihati, ljuljati 

розrОйдfуватвся, -уюся, -уєш
ся - njihati se, ljuljati se 

р6зrолос, -у, м. - razgla!lava
nje, objavljivanje, publici· 
tet; набрати mвр6коrо рОз
rолосу - dobiti veliki pu
blicitet ; не рОблячи розrо
лосу - tiho, bez buke, ne 
dizuci pra!linu 

розrолоІсИти, ·шУ, -сmп -
razglasiti 

розrолошІувати, -ую, -уєm -
razgla!lavati 

розrорІітися, -Юся, -йшся -
razbuktati se, rasplamsati 
se, buknuti, planuti 

розrорнений - razvijen 
розrорнІУтв, -у, -еш - razviti, 

razgmuti, ra!liriti, rastvoriti 

розrорнfУтис.я, -уся, -ешся -
razviti se, ra!liriti se, rastvo
riti se 

розrортІати, -аю, -tієш - raz
vijati, razmotavati, odmota
vati, !liriti, rastvarati 

розrортІатися, -Вюся, -tієmся 
- razvijati se, !liriti se, ras
tvarati se 

розrорІJітися, -Яюся, -Яєmс.я 
- razbuktavati se, rasplam
savati se, buktati 

розrрнзІати, -аю, -аєm - pre
grizati, odlamati 

розrрИзІти, -у, -Єm - pregris
ti, odlomiti 

розrр6м, -у, м. - uni!ltenje, 
poraz 

розrромІИти, -лЮ, ·ІПП - uni!l
titi, satrti 

розrр6млІювати, -юю, ·ЮЄІП -
uni!ltavati, ru!liti 

JЮЗІ'Ублений - zbunjen, sme
ten 

роздратОваний 

розrубІІітися, .лJОся, ·ИІПСЯ -
izgubiti se, zbuniti se, sme
sti se 

розrУбленІІсть, -ості, ж. -
zbunjenost, smetenost 

розrіблІюватися, -ююся, ·ЮЄШ· 
ся - zbunjivati se 

роздаІвати, -Ю, .ЄШ - razda. 
vati, dijeliti, raspodjeljivati 

роздІати, -ім, -асИ - razdati, 
razdijeliti, podijeliti, raspo
dijeliti 

роздавІИти, -лЮ, -иm - pre
gaziti, zgnjeciti, zdrobiti 

роздtівлfювати, -юю, ·ЮЄІП -
gaziti, gnjeciti 

роздвОєнІІсть, -ості, ж. - raz
dvojenost 

розІдертн, і розІІдрати, -деру, 
-дереш - razderati, iscije
pati, isparati 

роздивІИтися, -лЮся, ·ИІПСЯ -
razgledati, razmotriti, pro
motriti 

роздивлf.Ятися, -Яюся, -Яєmся 
- razgledavati, razmatrati, 
promatrati 

роздирІати, -аю, -аєm - raz
dirati, cijepati, parati 

р6здІл, -у, м. - odjeljak, po
glavlje, razdio, dioba, po
djela 

роздІлІИтн, -Ю, ·ИІП - razdije
liti, podijeliti 

роздІлІ.Яти, -Яю, -Яєm - dije
liti 

роздобувfати, -аю, -аєm - za
dobijati, postizati, stjecati 

роздобуІти, -ду, ·деш - zado
biti, postici, steci, dokopati 
se 

роздражнІИтн, -Ю, -иm - raz. 
draZiti, uzrujati 

роздр8жнjювати, -юю, -юєш 
- drafiti, uzrujavati 

роздратОваний - razdrafen 
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роздратОвІувати, -ую, -уєm -
drзZiti, ljutiti 

роздратуваіння, с. - razdra
zenost 

роздратІув;іти, фо, -уєm -
razdraiiti, razljutiti, nadra
ziti 

роздробІИти, -АІО, -нm - raz
drobiti, usitniti, smrskati, 
razbiti 

роздроблІЯти, -Яю, -Jiєm -
drobiti, usitnjavati, smrska
vati, razbijati 

роздувІати, -аю, -аєш - na
puhivati, nadimati 

роздувІатися, -Вюся, -аєmся 
- napuhivati se, nadimati 
se, otjecati 

роздУмІати, -аю, -аєm - pre
domisliti se 

роздУмІvвати, -ую, -уєm -
premisljati se, predomislja
ti se 

розІд\rти, -д\rю, -дvєш і -Ід
м\r, -Ідмеm - naduti, napu
hati 

розд\rтий - naduven, otecen 
розІд\rтися, -д\rюся, -дуєmся і 

-ІдмУся, -Ідмешся - napu
hati se, naduti se, oteci 

роздяr8Аьня, ж. - svlacioni-
ca, garderoba 

роздяrІати, -аю, -аєm - svla
citi 

роздяфітися, -8юся, -аієmся 
- svlaciti se 

роздяmІУти. -v, -еш - svuci 
роздяmІ\rтися, -уся, -ешся -

svuci se 
роз'єднІати, -аю, -аієm - raz

dvojiti, razjediniti 
роз'ЄднІувати, -ую, -уєm -

razdvajati, razjedinjavati 
розжаілобІити, -ЛІО, -шп - dir

nuti, ganuti, raZaliti 
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розжаілобІитися, -люся, -шпся 
- rзZaliti se, sazaliti se 

розжарений - иZaren, usijan 
роззбр6єІПІЯ, с. - razoruza

nje 
роззбр6рти, -ю, -im - razoru

zati 
роззброІітися, -юся, -іmся 

razoгuZati se 
розб.,ОІювати, -юю, -ЮЄПІ 

razoruzavati 
роззбр0Іюватися, -ююся, -ЮЄПІ· 

ся - razoгuZavati se 
роззувІати, -аю, -аєm - izu

vati 
роззувІатися, -аіюся, -аієmся -

izuvati se 
роззуІти, -ю, -єm - izuti 
роззуІтися, -ЮСЯІ, -єmся 

izuti se 
розІІбрати, -беру, -береш 

razabrati, rastaviti, demonti
rati, rasclaniti, analizirati 

розІіrнати, -жеи\r, -женеш -
rastjerati, rasturiti, razjuri
ti, razagnati 

розіrнІ\rти, -у, -еш - ispraviti, 
poravnati, ispruZiti 

розіrрІати, -аю, -аєш - odi
grati, izvesti, odsvirati 

розіrрівІати, -аю, -аєm - gri
jati, podgrijavati, zagrijavati 

розіrріІти, -ю, -єm - zagrija
ti, podgrijati 

розізлІИти, -Ю, -Иш - razlju
titi , razbjesniti 

розізлІИтися, -Юся, -Ишся 
razljutiti se, razbjesniti se 

розійІтИся, -дуся, -дешСJІ' 
razici se, rastati se, prosiri
ti se, rasprsiti se, izravnati 
se 

розіІм'.Яти, -ми\r, -мнеш 
razmaknuti, rastvoriti 



розJJпиtrи 

розІfпнУтв і роз\п'ясm, ·іпнУ, 
-іпнеm - razapeti, nateg
nuti 

розІрв\ати, -у, -еш - pocije
pati, razderati, pokidati, is
kidati, raskinuti, prekinuti 

розІрв\атися, -уся, -ешся -
poderati se, iscijepati se, po
kidati se, eksplodirati 

розІІслІіти, -ІІІЛЮ, ·ПІАеm -
razaslati 

роз'ід\ати, -аю, -аєш - izje
dati, razjedati, izgrizati 

розоfзд, -у, м. - razilazak, ra
zilazenje, razlaz 

роз'Іісти, -ім, -ісИ - izjesti, 
izgristi 

розка\зати, -жу, -жеш - is
pricati, izpripovjediti 

розюіз\увати, -ую, -уєш 
pricati, pripovijedati 

р6зквІт, -у, м. - procvat, 
cvjetanje, prosperitet 

розкид\ати, .аю, -Іієш - raz
bacivati, rasipati 

розкйдати, -аю, -аєш raz-
bacati, rasuti 

р6зк\Іш, -ошІ, ж. - rasko§, 
luksuz 

розкfшний - rasko§an, luk
suzan 

р6зклад, -у, м. - raspored, 
razmje§taj , raspadanje, tru· 
ljenje; розклад рру поїз
дів - vozni red, zeljeznicki 
red voznje 

розкладІати, -аю, -Іієш - raz
mje§tati, razvrstavati, dije
liti, rastavljati, razlagati 

розклаІсти, -ду, -д�ш - raz
mjestiti, razvrstati, razdije
liti, rastaviti, razloziti 

розкол, -у, м. - rascjep, ras-
kol 

розкол\Оти, ..Ю, -еш - rascije
piti, razbiti, presjeei 

розлив8ния 

розкол\ювати, -юю, -юєш . 
cijepati, razbijati, presije
cati 

розкоп\ати, -аю, -аєш - ras
kopati, prokopati 

розкоп\увати, ·УІО, -уєш -

raskopavati, prekopavati 
розкопка, ж. - iskopavanje 
розкоп\ки, -ок, мн. - iskopi

ne 
розкоmІувІіти, ·Ую, -уєш -

zivjeti u rasko§i, uiivati, na
sladivati se 

розкрадІати, -аю, -аєш - kra
sti, pljackati, harati 

розкраІсити, -шу, -сиш - po
bojiti, obojiti 

розкраІсти, -ду, -деш - po
krasti, opljackati, poharati 

розкраm\увати, -ую, -уєш -
bojiti 

розкривІати, -аю, -Іієш - ot
кrivati, otvarati, razotkrivati 

розкрИІти, -ю, -єш - otvoriti, 
otkriti, razotkriti 

розкришІИти, ·У, ·ИШ - zdro
biti, smrviti, razmrviti, na
drobiti 

розкрІпачІити, -у, -иш - os
loboditi od kmetstva 

р6злад, -у, м. - nesuglasica, 
nesloga, nesklad, poremecaj ; 
нервовий р6злад - zivcani 
poremecaj ; рс}злад ПІАУнка 
- zelucani poremecaj 

розламІати, -аю, -аєш - polo
miti, poru§iti , prelomiti 

розлІімІувати, -ую, -уєш - lo. 
miti, ru§iti, prelamati 

розлеІтітися, -чУся, -тИшся -

razletjeti se, raspr§iti se 
розлИв, -у, м. - izlijevanje, 

izljev, toeenje 
розливІіння, с. izlijevanje, 

razlijevanje 
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розлив Ів ти 

розливІати, -аю, -Вєm - raz
lijevati, izlijevati, nalijevati, 
tociti 

розливІатис.я, -аюс.я, -аєmс.я 
- izlijevati se, razlijevati se 

розІлйти, -іллЮ, -ІллЄш - raz
liti, izliti, naliti 

розІлИтис.я, -ІллЮс.я, -ІллЄmся 
- izliti se, razliti se; роз
лйтис.я сльозами: (плачем) 
- briznuti u plac 

розлоrий: - sirok, prostran 
розломІИти, -лЮ, -иш - izlo

miti, razlomiti 
розлУка, ж. rastanak 
розлучІати, -аю, -аєm - raz

voditi, rastavljati 
розлучІИти, -у, -иш - razdvo

jiti, rastaviti 
розлУчення, с. - rastanak; 

razvod, rastava braka 
розлучІатис.я, -Ііюся, -аєmс.я -

rastajati se, razvoditi se, 
rastavljati se 

розлучІИтис.я, -ус.я, -ишс.я -
rastati se, razvesti se, ras
taviti se 

розлюбІИти, -лЮ, -иm - pre
stati voljeti 

розлюблІЯти, -В.О, -Яєm -
prestajati voljeti 

розлюІтИти, -чУ, -тиш - raz
ljutiti, naljutiti, rasrditi 

роЗАЮІтИтис.я, -чУс.я, -тишс.я 
- razljutiti se, naljutiti se, 
rasrditi se 

розлютОвІувати, -ую, -уєm -
ljutiti, srditi 

розлютІуuати, ·Ую, -уєm -
razljutiti, naljutiti, rasrditi 

розлЮчений - razljucen, lju
tit, �asrden, srdit 

розмаїтий - raznolik, saren 
розмалІювати, -Юю, -Юєm -

isarati 
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розміІстИтис.я 

розмалІюватис.я, -Ююс.я, -Юєш
с.я - sarenjeti se 

р6змах, -у, м. - zamah, raz
mah, mah; набУти р6змаху 
- uzeti maha 

розмахнІУти, -у, ..em - raz
mahnuti, zavitlati, mahnuti 

розмахнІУтис.я, -ус.я, -е�щ:.я -
zamahnuti, razmahnuti se 

розмахІувати, -ую, -уєm -
mahati, razmahivati 

розмежовІувати, -ую, -уєm -
raziranicavati, omedivati, 
razmedivati 

розмежІуuати, ·Ую, -уєm -
omediti, razmediti, razgra
niciti 

розмежув8нн.я, с. - razgra
nicenje 

розмерзІатис.я, -&ється - od
mrzavati se, otapati se 

розмерзІтис.я, -нетьс.я - od
mrznuti se, otopiti se 

розминІати, -аю, -аєm - raz
micati, rastaviti 

розминІатис.я, -аюс.я, -аєmс.я 
- mimoilaziti se, razilaziti 
se 

розминІУтис.я, -уся, -еmс.я -
mimoici se, razici se 

р6змІн, -у, м. - razmjena, 
izmjena 

розмінІювати, -юю, -юєm -
mijenjati, razmjenjivati 

розмін:ІЯти, -В.О, -Яєm - raz
mijeniti 

р6змір, -у, м. - razmjer, op
seg, velicina 

розміІстИти, -щу, -стиш - na
mjestiti, razmjestiti, raspo
rediti, raspodijeliti 

розміІстИтис.я, -щус.я, -стиmс.я 
- razmjestiti se, smjestiti 
se, namjestiti se 



розміmІати 

розмЬпІати, -аю, -аєm - iz
mijesati, pomijesati 

розміщІати, .аю, -аєm - raz
mjestati, raspodjelj ivati, 
rasporedivati 

розміщІувати, -ую, -уєш -
smjestati, razmjestati, na
mjestati 

розміщІуватися, -уюся, -уєшся 
- razmjestati se, smjestati 
se, namjestati se 

рОЗМНОЖеІПІЯ, С. - mnozenje, 
razmnozavanje, umnozava
nje 

розмножІити, -у, ·ИІП - raz
mnoziti, umnoziti 

розмножІитися, -уся, -mпся -
razmnozi ti se 

розмножІувати, -ую, -уєm 
mnoziti, razmnozavati, u
mnozavati 

розмножІуватися, -уюся, 
-уєmся - razmnozavati se, 
mnoziti se 

розмова, ж. - razgovor, kon
verzacija; завестИ розмову 
-zapoceti razgovor 

розмовлІЯти, -Яю, -Яєm - raz. 
govarati, govoriti 

розмовний - razgovorni 
розмотІати, -аю, -Іієm - raz

motati, odmotati 
розмотІувати, -ую, -уєm -

razmotavati, odmotavati 
розмочІ:Ити, -у, ·ИІП - nakva

siti 
рознесІтИ, -у, .em - raznijeti, 

pronijeti 
розноІсити, -шу, -сиm - raz

nositi, pronositi 
розноІситися, -шуся, -сиmся 

- pronositi se, oriti se, raz· 
lijegati se 

розніжений - raznjezen; raz
mazen 

розпачливий 

рознfженІІсть, -ості, ж. - raz
njezenost; razmazenost 

розніжJити, -у, -иш - raznje
ziti ; razmaziti 

розніжІитися, -уся, -ишся -
raznjeziti se; razmaziti se 

рознощик, -а, м. - raznosac 
розор, -у, м. - razaranje, pu

stosenje, propadanje 
розорІати, -Ю, .em - uzorati, 

preorati 
розорІ:Ити, -Ю, ·ИШ - razoriti, 

opustositi, upropastiti 
розорІ:Итися, -Юся, -ишся 

upropastiti se, propasti 
розОрІювати, -юю, ·ЮЄІП 

orati, preoravati 
розорІЯти, -Яю, -Яєш - raza

rati, rusiti, pustositi, upro
pastavati 

р6зпад, -у, м. - raspadanje 
розпадJатися, -ається - ras

padati se 
розпаковІувати, -ую, -уєш 

raspakirati 
розпакІувати, ·Ую, -уєm 

raspakirati 
розпал, -у, м. - plamsanje ;  в 

рбзпалl rнfву - u nastupu 
gnjeva; в розпалі бОю - u 
jeku boja 

розпалІ:Ити, -Ю, ·ИШ - zapa
liti, raspaliti, raZeci 

розпІілІювати, -юю, -юєm -
paliti, raspaljivati, raZigati 

розпІіІстися, -д6ться - ras
pasti se 

розпатланий - rascupan, CU· 
pav 

розnатлJати, -аю, -аєm - ras
cupati 

р6зпач, -у, м. - ocaj ; вда
ватися в рОзпач - padati 
u ocaj ; довестИ до р6зпачу 
- baciti u ocaj 

розnачливий - oeajan 
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розпечВт(атв 

розпечаіт(атв, -аю, -аєш - ras
pecatiti, otvoriti 

розпечатІувати, -ую, -уєш -
raspecacivati 

розпечений - usijan, ufaren 
ро31D1И(ати, -аю, -аієш - raza

pinjati, rastezati 
рОзпис, -у, м. - popis, spisak, 

raspored, satnica 
розпв(сатися, -шУся, -шешся 

- potpisati se, registrirati 
se 

розпйска, ж. priznanica, 
potvrda, revers, namira 

розпИсІуватиСJІ, -уюся, -yemCJІ 
- potpisivati se, registrirati 
se 

розоитІати, -аю, -аієш - upi
tati, ispitati 

розпит(атися, -аіюся, -аієшся -
raspitati se, interesirati se 

розпйтІvвати, -vю, -vєm - pi
tati, ispitivati 

розпйт(уватися, -уюся, -уєшся 
- raspitivati se, interesirati 
se 

розпІзнаІвати, -Ю, -Єш - ras
poznavati, identificirati, do
znavati 

розпІзнІати, -аю, -аєш - ras
poznati, identificirati, do
znati 

розплата, ж. - isplata, obra
cun 

розплаJтИтися, -..Уся, ·ТИШСJІ 
- isplatiti, obracunati 

розплачІуватися, -уюся, -уєш
СJІ - isplacivati, obracuna
vati 

розплйвчастий і розПАИвча
тий - rasplinut, neodretten 

розпл6дж(увати, -ую, -уєш -
rasploc:!ivati, razmnoiavati, 
mnoZiti, uzgajati 
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розпор6ш(уватв 

розпло(дйти, -джу, -диm -
rasploditi, razmnoziti, 
umnoziti, uzgojiti 

розплУтІати, -аю, -аєш - raz
mrsiti, raspetljati 

розплУтІvвати, -ую, -уєш -
rasplottivati, razmnozavati, 

розплЮщІити, -у, -иm - spljo§
titi ; rastvoriti 

розплЮщІувати, -vю. -vєш -
spljo§tavati; rastvarati 

розповідач, -а, м. - pripovje
dac 

р6зповІдІь, -1, ж. - pripovi
jetka, pripovijest 

росповІд(ати, -аю, -аієш -
pripovijedati, pricati 

розповІІстй, -fм, -Ісй - ispri
povjediti, ispricati 

росповсЮдження, с. - §ire
nje, rasprostranjivanje 

росповсЮдж(увати, -ую, -уєш 
- §iriti, rasprostranjivati, 
rasturati 

росповсЮджувач, -а, м. -
§iritelj 

росповсЮІдити, -джу, -диm -
pro§iriti, rasprostraniti, ras
turiti 

розподіл, -у, м. - raspodjela, 
dioba, razdioba; розподіл 
по праіцІ - raspodjela pre
ma radu 

розподІл(Jіти, -Ю, ·ИІП - ras
podijeliti, razdijeliti, svrstati 

розподІлІJітися, -Юся, -mucя -
raspodijeliti se, svrstati se 

розподІл(Яти, -ЯІо, -.Яєш - ras
podjeljivati, svrstavati 

розподІлІJітися, -Jіюся, -.Яєmся 
- raspodjeljivati se, svrsta
vati se 

розпорІОти, -Ю, -em - raspa
rati, isparati 

розпор6m(уватв, -ую, -уєш -
raspr§ivati, rasipati 



розпорошj4тв 

розпорошІВти, ·у, ·ВDІ - ras
prsiti, rasuti 

розп6рІювати, -юю, ·ІОЄJП -
parati 

розпоряджfІітися, -Ііюс.я, -Іієш
с.я - naredivati, odredivati, 
odlucivati 

розпор.ЯджеІПІJJ, с. - nared
ba, zapovijed, odredba, 
uredba 

розпор.яfдИтис.я, -джус.я, ·дИш· 
с.я - narediti, odrediti, od
luciti 

розпор.Ядfок, -ку, м. - pore
dak, uredba, odredba 

розпочfІіти, ·нУ, -неш - zapo
ceti, poceti, otpoceti ; роз
почІіти прІіцю - zapoceti 
posao, pristupiti poslu 

розпочннfІіти, -Іію, -Іієш - po
cinjati, otpocinjati, zapoci· 
njati 

розпрІіва, ж. - obracun 
розпрІівfитис.я, ·АІОСJІ, ·ИПІС.Я 

- obracunati se 
розправлfЯтис.я, -Яюся, -Яєшс.я 

- obracunavati se 
розпрощfІітис.я, -Вюс.я, -Іієmс.я 

- oprostiti se, rastati se 
розпіка, ж. - ocaj , beznade 
розпускfІіти, -Іію, -Іієm - ras

pustati, siriti, rasprostranji-
vati; labaviti, olabavljivati; 
розпускІіти плІткИ - ogo
varati, spletkariti, siriti 
spletke; розпускІіти Міст.я 
- listati 

розпускfІітис.я, ·Ііюс.я, -Іієmс.я 
- razvijati se; raspustati 
se; labaviti 

розпvІстйти, -щf, -ствш -
raspustiti, prosiriti, raspro
straniti, olabaviti ; розпусm· 
ти .язИк - dati maha jezi
ku, razbrbljati se 

розридІІітвся 

розпуfсmтис.я, -щус.я, -с:тишс.я 
- razviti se; raspustiti se; 
olabaviti 

розпУста, ж. 
ikvarenost 

розпfста, ж. 
kvarenost 

razvrat, ро-

razvrat, ро-

розпУсник, -а, м. - razvrat
nik, pokvarenjak 

розпухfІіти, -Іію, -Іієш - otje
cati 

розп\rхлий - nabrekao, ote
cen 

розпУхнfути, -у, -em - oteci, 
nabreknuti 

розпfщеиий - raspusten, raz
uzdan, razvratan 

розрІіда, ж. - utjeha 
розрІіджfувати, -ую, -уєш 

tjesiti ; odvracati 
розрІіfднти, -джу, -диm 

utjesiti ; odvratiti 
розраховІувати, -ую, -уєш 

racunati, proracunati, izra
cunati; розраховуйте на ме. 
не - raeunajte па mene 

розрахfувІіти, ·Ую, -уєш -
proracunati, izracunati, raz· 
racunati 

розрахУнfок, -ку, м. - racun, 
proracun; робаm розрахУн· 
ки - proracunavati, racu
nat( ciniti racune; шлЮб з 
розрахУнку - brak iz ra
cuna 

розрИв, -у, м. - prekid, ras
kid, provala 

розривfІіти, -Іію, -Іієm - pre
kidati, cijepati, kidati, dera· 
ti; розривІіти серце - pa
rati srce 

розрив\Іітися, -Ііюс.я, -Іієшс.я -
cijepati se, kidati se, eksplo
dirati 

розридfІітис.я, -Ііюс.я, -Іієшся 
- rasplakati se 
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розріджjуватв 

розріджІувати, -ую, -уєш -
razrjet1ivati 

розріІдіh'и, -джу, -дИш - raz
rijediti 

р6зрІз, -у, м. - razrez, pre
sjek, prosjek 

розрtзІаtтв, -mo, -аєш і роз
рfзІувати, -ую, -уєш - raz
rezivati, rasijecati, sjeci 

розрfjзатв, -жу, -жеm - raz
rezati, rasjeei, isjeci 

розрfзнеІDІЙ - nepotpun, ra
§trkan 

розрfзнІити, -ю, -иm - raz
dvojiti, razjediniti 

розрізнІJітв, -Яю, -Яєш і роз
рfзнjювати, -юю, -юєm -
razdvajati, razjedinjavati 

розробjйти, -мО, -иш - raz
raditi, proraditi, dodatno 
uraditi І 

розр6бка, ж. - razrada, obra
da 

розроблІJітв, -Яю, -.Яєш - raz
rat1ivati, prorat1ivati, dodat
no raditi 

розростІ4тися, -4єтся - gra
nati se, razrastati se 

розростІйся, .еrся - razgra
nati se, razrasti se 

розрубІ4тв, -Шо, -4єш - ra
sjeci, isjeci 

розрУfіІуватв, -ую, -уєш - ra
sijecati, sjeei 

розр'Уха, ж. - rasulo, pro
past, rastrojstvo, razdor 

розр.Яд, -у, м. - vrsta, raz
red, kategorija, grupa 

розрJідка, ж. - smanjivanje, 
razrjet1ivanje; розрЯдка на
пруженості - popu§tanje 
napetosti, detant 

розс6рІднти, -джу, -диш - ra
srditi, naljutiti, razbjesniti 
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розс:тавлІ.Ятв 

розс6рІднтися, -джуся, -днmся 

- rasrditi se, razljutiti se, 
razbjesniti se 

розсйм.нІий, -oro, м. - raz
nosac, kurir 

розсилІ4тв, -Шо, -4єш - raza
§iljati 

роЗСІПІІ4ти, -Шо, -4єm - ra
sipati, prosipati 

розсііпІати, -лю, -лєm - rasu-
ti, prosuti . 

розсвпІ4тися, -ається - rasi
pati se 

розсііпІатися, -леТЬСЯІ - rasu
ti se 

розсІдІ4тися, -4юся, -4єшся -
sjedati, razmje§tati se 

розсІfстися, -Ядуся, -Ядеmся 
- sjesti, razmjestiti se, za
valiti se 

розсfІювати, -юю, -юєm - ras
pr§ivati, rastjerivati, ra§tr
kavati, razbacivati 

розсfяІПІЙ - ra§trkan, raz
bacan; розсfяне свfтло -
difuzna svjetlost 

розсfІяти, -ю, -єm - raspr§iti, 
rastjerati, ra§trkati, razba
cati 

розл4блеІDІЙ - iznemogao, 
malaksao, iscrpen 

розслfдування, с. - pretraga, 
istraga, ispitivanje, istrafi
vanje, izvidanje 

розслfдІувати, -ую, -уєш 
istrafivati, istraZiti 

розс6вІувати, -ую, -уєш 
razmicati 

розст4вІити, -лю, -иш - raz
mjestiti, rasporediti розст4-
внти ВУха - naculiti Ші 

розставлІJітв, -Яю, -Яєш - raz
mje§tati, rasporet1ivati, роз
ставлЯтв сіті - razapinjati 
mreze; postavljati stupice 



розстебв!Ути 

розстебвІУrи. -у, -еш - otkop
cati 

розстібІати, .аю, -Іієш - ot
kopcavati 

рОзстрІл, -у, м. - strijeljanje · 
розстрfАjювати, ·ЮЮ, ·ІОЄПІ -

strijeljati 
розстрілІ.ЯТИ, -.Я.О, -.Яєш - stri

jeljati 
розстрОевий - rastrojen 
розстрОІіти, -ю, -іш - pokva

riti, poremetiti, osujetiti, 
oneraspoloziti, iznervirati; 
розстрОіти ІПАУаОК - po
kvariti zeludac; розстрОіти 
плІівв - pokvariti planove, 
pomrsiti racune 

розстр6Іітися, ·ЮСJІ, -ішся -
pokvariti se; oneraspoloZiti 
se, ozlovoljiti se 

розстрОІювати, -юю, -юєm -
kvariti, remetiti, osujeeivati, 
nervirati, sekirati 

розстрОІюватиСJІ, ·ЮЮСЯ, ·ЮЄПІ· 
ся - kvariti se; oneraspolo
zivati se, nervirati se 

розстрОчка, ж. - otplata 
р6зсуд, -у, м. - nahoc.1enje, 

mШjenje, sud; дfяти за влІі· 
свим р6зсудом - raditi ро 
vlastitom nahoc.1enju 

розсvджІvвати, -ую, -vєш 
prosuc.1ivati, rasuc.1ivati 

розсуІдИти, -джу, ·диm 
prosuditi, rasuditi 

розсуДАИВий - razborit, ra
zuman 

розсіДАИВрсть, -ості, ж. 
razboritost 

розсУвІvти, -у, -em - odmak
nuti 

розтаІвати, .е - topiti se, ras
tapati se 

розтаІвути і розтаІтв, -не 
otopiti se, rastopiti se 

розтрата 

розтаuЮвІувати, -ую, -уєш -
razmje§tati, smje§tati, na
mje§tati 

розтаm6вІуватвся, -юся, -уєm· 
ся - razmje§tati se, smjeii
tati se, namje§tati se 

розтащувІіввя, с. - razmje§. 
taj , polofaj 

розстащІуваіти, ·Ую, -уєш 
- rasporediti, razmjestiti, 
smjestiti 

розтащІуваітвся, ·Уюся, ·УЄШ· 
ся - razmjestiti se, smjes
titi se, namjestiti se 

розтерзІати, -аю, -аєш - ras
trgati, iskidati, izmuciti, iz· 
mrcvariti 

розІNртв, -Ітру, -fтpem - u
sitniti, razmazati, istrljati 

р6зтив, -у, м. - rezanje, otva
ranje, seciranje; кесарський 
р6зтин - carski rez 

розтивІатв, .аю, -Іієш - raz
rezivati, rasijecati 

розтирІатв, .аю, -Іієm - usit
njavati, razmazivati, trljati 

розтлумачІитв, -у, ·ИІП 
rastumaciti, objasniti 

розтлумаічІувати, -ую, -уєш -
tumaeiti, obja§njavati 

розтовс:тfІти, -ю, -єш - ugoji
ti se, nadebljati se 

розтопІіітв, -ЛІО, ·ИІП - ugri· 
jati, naloZiti; rastopiti 

розтопІйтася, -ЛІОся, ·ИІПСЯ -
ugrijati se; rastopiti se 

розт6плІюватв, -юю, -юєш -
loziti, grijati, otapati, ras
tapati 

розтопІтатв, ·чУ, -чеш - izga
ziti, iznositi 

розтОптІувати, -ую, -уєm 
gaziti 

розтор6mmй - otresit 
розтрата, ж. - pronevjera 
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розтра!твтв 

розтраІтити, -чу, -тиш - is
trositi, potrositi, profuckati, 
pronevjeriti 

розтратник, -а, м. - prone
vjeritelj 

розтрачІувати, -ую, -уєш -
trositi, razbacivati 

розтрfпаний rascupan; 
zgиZvan 

розтрfпІати, -аю, -аєш - ras
cupati ;  zgиZvati 

розтрощІfІти, -у, -иm - raz
lupati, razbiti, unistiti, raz
rusiti, raznijeti na komade, 
razmrskati 

розтрОщІувати, -ую, -уєш -
razbijati, rusiti, unistavati, 
raznositi na komade 

розтулИти, -ю, -иm - otvori
ti, rastvoriti, razjapiti 

розтулІЯти, -Яю, -.Яєш - otva
rati, razjapljivati 

розтяrІати, -Іію, -аєш і розтЯ
rІувати, -ую, -уєш - raste
zati, razvlaciti 

розтяфй і розтяrІиУти, -ну, 
-неш - rastegnuti, razvuci 

розІтJіти ,і розІІтиУти, -ІтнУ, 
-ітнеш - razrezati, rasjeCi 

р6зум, -у, м. - razum, ит, 
pamet; довестй до розуму 
- nauciti pameti ; дійтй ДО 
р6зуму - opametiti se; не 
з твоім р6зумом - nisi ti 
tome dorastao; взЯтися за 
р6зум - urazumiti se, opa
metiti se; при своему розу
мі - · pri zdravoj pameti ; 
спасти на р6зум - pasti na 
pamet 

розумовий - umni; розум6-
вий розвйток - umni raz
vitak 

розуміІти, -ю, -єш - razumi
jevati, shvacati, podrazumi
jevati 
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розцвІІсm 

розуміІтиСJІ, -ЮСJІ, -єшСJІ -

razumjeti se; podrazumije
vati se 

розУмний - razuman, pame
tan, uman, razborit 

розумнішІати, -аю, -аєш -
postajati pametniji 

розvчІйти, -v. -иш - nauciti, 
uvjezbati 

розучІfІтися, -уся, ·ИПІСJІ -

oduёiti se, odviknuti se 
розУчІувати, -ую, -уєш - uci

ti, uvjezbavati 
розУчІуватиСJІ, -уюся, -уєшся 

- odvikavati se 
розхапІати, -аю, -аєш - raz

grabiti 
розхвалІйти, -Ю, -иm - uzdig

nuti, prekomjerno pohvaliti 
розхвалІювати, -юю, -юєш -

uzdizati, prekomjerno hva
liti 

розхйтаний - raskliman, po
remeeen 

розхитІати, -аю, -аєш - ras
klimati, olabaviti, poreme
titi; розхйтане здоров'я -
poremeceno zdravlje 

розхитІатися, -alOCJI!, -аєшся 
- rasklimati se, oslabiti 

розхйтІувати, -ую, -уєш -
rasklimavati, oslabljivati, 
remetiti 

розхйтІуватися, -уЮСJІ, -уєшся 
- klimati se, gegati se 

розходження, с. - razilaze
nje, neslaganje, razlaz 

розхоІдитися, -джуся, -диmс.11 
- razilaziti se, rastajati se, 
siriti se, rasprsivati se, iz
ravnavati se, razmimoilaziti 
se 

розхрйстаний - otkopcan, 
otvoren, neuredan 

розцвіІстй, ·тУ, -теш - ras
cvjetati se 



розцвітІаtтв 

розцвітІІіти, -Вю, -аtєш - cvje
tati, rascvjetati se 

ро:щін!йти, -Ю, -иm - ocije
niti, procijeniti 

розцінка, ж. - procjena, ci
jena, tarifa 

розцінІювати, -юю, -юєш 
cijeniti, ocjenjivati, procje
njivati 

розчар6ванвй - razoearan 
розчар0вІувати, -ую, -уєm -

razocaravati 
розчарув8иия, с. - razocara

nje 
розчарІуваtти, ·Ую, -уєш - ra

zocarati 
розчеІсаtти, ·шУ, -шеш - ras

cesljati 
р6зчин, -у, м. - rastvor, oto

pina 
розчин!йти, ..Ю, ·ИІП - rasto

piti, rastvoriti 
розчmфіти, -.sію, -Яєш - ras

tapati, rastvarati 
розчИІститв, -щу, -стиш -

rascistiti 
розчищІіти, -Вю, -Іієш ....:... ras

ciscavati 
розчісІувати, -ую, -уєm - raS

cesljavati 
розчfсІуватвся, -уюся, -уєшся 

- rascesljavati se, cesljati 
se 

розчлев6вІувати, -ую, -уєш -
rasclanjivati 

розчлевІуваtти, -Ую. -уєш -
raiiclaniti 

розчУлеввя, с. ganuce 
розч"УлІити, -ю, -иm - ganuti, 

dimuti, tronuti 
розчУлІювати, -юю, ·ЮЄШ -

dirati 
розшИреввя, с. - sirenje, 

prosirenje 
рОЗІІІНрІити, -ю, ·ИШ - raiiiri· 

ti, prosiriti, razgranati 

19 Menac - Koval: Rjefnik 

розшйрІитися, ·ЮСЯ, ·ІППСЯ -
rasiriti se, prosiriti . se, raz
granati se 

розuоірІювати, -юю, -юєш -
siriti, granati 

розшифр0вІувати, -ую, -уєш 
- desifrirati 

розmифрІувІіти, -Ую, -уєш -
desifrirati 

р6зшук, -у, м. - traganje, po
traga 

розшукІаtти, -Вю, -аtєш - pro
naci 

розшУкІvвати, -ую, -уєш -
pronalaziti, traziti, tragati 

роз'Ясвеввя, с. - razjasnje
nje 

роз'ясв!йти, -Ю, -иm - raz
jasniti, objasniti, protuma
citi, razloziti, rasvijetliti, 
rascistiti 

роз'ясвІЯти, -.sію, -Яєш і ро
з'ЯсвІюватв, -юю, -юєш -
razjasnjavati, objaiinjavati, 
tumaciti, rasvjetljavati, raz. 
lagati 

роковйвІи, -, мн. - godisnjica 
р0лІь, -1, ж. - uloga; rрІіти 

р6ль - igrati ulogu; вх6-
двти в р6ль - иZivljavati 
se u ulogu 

рОМ, ·у, М. - rum 
ром4в, -у, м. roman 
романіст, -а, м. - romanopi-

sac; romanist(a) 
ром4вс, -а, м. - romansa 
ромавтйзм, -у, м. - roman-

tizam 
ром4втик, -а, м. - romantik 
ром4втика, ж. - romantika 
ромавтJtчввй - romantican 
ромІішка, ж. - tratincica, ka-

milica 
pocat, ж. - rosa 
російський - ruski; Росfйсь

ка РадЯвсuса Федератйвва 
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Росія 

СоцІаАІс:тІtчиа РеспУблЬса 
(РРФСР) - Ruska Sovjet
ska Federativna Socijalistit
ka Republika (RSFSR) 

Росія, ж. - Rusija 
росЬінии, -а, м. - Rus 
росlJінка, ж. - Ruskinja 
р6слий - stasit 
рослйна, ж. - biljka 
росАІЬІиий - biljni 
рослйннJІсть, -ості, ж. - ra-

sliпstvo, vegetacija 
pocт!Jt, -у, .em - rasti 
роJстИтв, -щу, -ствm - uz

gajati, gajiti, пjegovati 
р6т, -а, м. - usta; ро33Jівитв 

р6та - zinuti, razjapiti usta 
р6та, ж. - teta 
р6хкІати, -аю, -аєш - roktati 
роЯлІь, -я, м. - klavir 
РтУтІь, -1, ж. - fiva 
руб, -а, м. - rub, porub; р.уб 

рУба позиває - krpa па kr
pi, па§Іа krpa zakrpu 

рубІати, -аю, -Вєш - ru§iti, 
sjeci ; cijepati 

рубаінІок, -ка, м. - blanja 
рубJQь, -цЯ, м. - brazgotina, 

ofiljak; porub; rub; промок
нути до рубцЯ - smotiti se 
do kofe 

рубІіж, -ежу, м. - granica 
руд&, ж. - ruda 
рудйй - ritt, crveпokos 
рудний - rudni 
руднйк, -а, м. - rudnik 
рудуваітий - crveпokos 
руіна, ж. - ru§evina, razva-

liпa 
руйнІвийй - razoran, ru§ilat

ki, destruktivaп 
руйнІвшhс., -8, м. - ru§ilac, 

razbijat 
руйнJувати, фо, -уєш - ru

§iti, ПWІrati 
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рук&, ж. - ruka; не з pyd 
- sпeruke; rорйть під ру
ками - ide od ruke; рук& 
в РУкУ - pod ruku; зmітв 
РУкУ на коrо - dici ruku 
па koga; рукаімв й иоnіми 
- rukama і пogama; бjти 
під рукою - biti pri ruci; 
розв'язати РУки - dati (ko
mu) slobodne ruke; умйтв 
РУки - dici ruke (od tega, 
koga); вfи моЯ праіва рук& 
- оп mi je desпa ruka 

рукаів, -а, м. - rukav 
рукІІІШчка, ж. - rukavica 
рукодfмя, с. - rutпi rad 
рукопис, -у, м. - rukopis 
рукоп:Всиий - rukopisni 
рукостискаіиня, с. - stisak 

ruke 
рукоЯтка, ж. - drfak, rutica 
рулІь, -Я, м. - kormilo; volaп 
рульовJйй, -Oro, м. - kormi-

lar 
румVи, -а, м. - Rumunj 
румУика, ж. - Rumunjka 
РумУиІя - Rumunija 
рум\rиський - rumunjski; 

Румунська СоqІаАІс:тІtчиа 
РеспУблІка - Rumunjs'.iti 
Socijalistitka Republika 

рум'Яиий - rumeп 
рум'яиfJти, -ю, -єш - rume-

пjeti (se) 
рУио, с. - runo 
рУпор, -а, м. - zvutnik 
русйв, -а, м. - Rusin 
русйиський - rusiпski 
русЯввй - plavokos 
рупЬІа, ж. - rutina 
рутйиоваиий rutiniran 
p\rx, -у, м. - pokret, kretnja; 

promet, kretanje; реrулю
ваільинк p\rxy - prometnik, 
saobraeajac 



рУхtати 

рjхІати, -аю, -аєш - pokre
tati, dizati 

рjхJатвсв, -а�ося, -аєшсв -
kretati se, micati se 

рухлйвий - pokretan, pomi
can, zivahan 

ручJатвсв, -8Іося, -Іієшсв -

jamciti, garantirati 
ручJйтисв, -уся, ·ІІІПСЯ - za-

jamCiti, zagarantirati 
рУчка, ж. - dr§ka, kvaka 
ручийй - roCni 
рушJати, .аю, -Іієш - kretatl, 

upucivati se 
РУшJити, -у, ·ИІD - krenuti, 

uputiti se 
рушшЬс, -8, м. - roCnik; прв

с:влатв за руmввками 
prositi djevojku 

руппШця, ж. - pu§ka 
рушнйчввй - pu§cani; РУDІ· 

вйчиІ пОстрІАв - рu§Сапа 
paljba 

рюкзак, -а, м. - ruksak 
рябjd - §aren, pjegav 
р.ябJйтв, ·Иь - i§arati 
рJід, -у, м. - red, niz 
рядовИй1 - redovit; prosje-

ca:ii., osrednji 
рядовJd', -6ro, м. - redov, 

vojnik 
рядJ6к, -ка, м. - crta, redak 
ряснИй - obilat, obilan, gust, 

cest 
рясніJтв, -ю, -єm - §arenjeti 

se, vrvjeti, obilovati 
р.ятЬпmй - spasilaeki 
рятув4львий - za spasava· 

nje; рятув4львий п6яс -

pojas za spasavanje 
рятJув&ти, ·Ую, ·Уєш - spasa-

vati 
рятJуватися, ·Уюся, -уєmсв -

spasavati se 
РятУвJок, -ку, м. - spas, spa

senje 

с, с 

саботаж, -у, м. - sabotafa 
саботаіжник, -а, м. - saboter 
саботJуваітв, фо, -уєш - sa-

botirati 
сад, -у, м. - vrt; плод6ввй 

сад - voenjak 
садйба, ж. - majur 
саJдйти, -джу, -диш і саджJа· 

ти, .аю, -Вєm - saditi; 
smje§tati 

садЬпоЬс., 4, м. - vrtlar 
садЬпDЩтво, с. - vrtlarstvo 
сад6вий - vrtni 
садІ6к, -ка, м. - vrtic; №ПВ· 

чий сад6к - djeeji vrtic 
сад6чІок, -ка, м. - vrtic 
с&жа, ж. - ead, eada, gar 
сажотрус, -а, м. - dimnjaear 

19* 

салат, -у, м. - salata 
сІіло, с. - salo, slanina, loj ; 

вбВтвсв у сІіло - razdeЬ
ljati se 

СаА6в, -у, м. - salon 
СаАфетка, ж. - ubrus, salve

ta 
салЮт, -у, м. - salva, poCas. 

na paljba 
салютІув&тв, ·Ую, -уєm - po

zdraviti pocasnom paljbom 
сІільввй - mastan, lojan 
сам, -а, -6 - sam; сам не при 

собі - izvan sebe; сам ва 

сам - u cetiri oka; сам
-с:амfсІиьквй - sam samcat 

сІіме - upravo, Ьа§ 
сац11Щь, -цЯ, м:. - mu!jak 
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самJИй 

самJИй, -а, .е, -і - sam; . isti; 
з с&моrо м8.uс.у - od ma
lih nogu; ка самому споді 
- na samom dnu; тоrо са
моrо днЯ - tog istog dana; 
це те саме - to je jedno 
te isto 

саміппій - usamljen, samo
tan 

самка, ж. - fenka 
самобУтній - samobitan, ori

ginalan 
самовбйвство, с. - samouboj

stvo 
самовбнвця, м. і ж. - samo

ubojica 
самовдовОлений - samozado

voljan, uobraien 
самовИзначення, с. - samo

odredenje, . samoopredjelje
nje 

самовfддаиий - pozrtvovan, 
samoprijegoran 

самовідданІість, -ості, ж. -
pozrtvovnost, samoprijegor 

самовілля, ж. - samovolja 
самовільний - samovoljan, 

svojevoljan 
самовлад8ння, с. - samo

svladivanje, stalozenost, 
vlast nad soЬom; втратити 

самовлад8ння - izgubiti 
vlast nad sobom 

самовпевнений - samouvje
ren 

самовпевиеи\ість, -ості, ж. -
samouvjerenost, samopouz
danje 

самоврвдиий - samoupravan 
самоврядув8иия, с. - samo

upravljanje 
самоrУбство, с. - samouboj

stvo 
само...убJець, -ця, м. - samo

ubojica 
само...убвий - samoubilat:ki 
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с:ан:Ітар 

самодіЯльи\ість, -ості, ж. -
amaterizam 

самозадовОлений - samoza
dovoljan, blaziran 

самозахист, -у, м. - samo
obrana 

самокрИтика, ж. - samokri
tika 

самолюбйвий і самолЮбиий 
- samoljubiv, sebican, am
biciozan 

самолЮбство, с. - samoljub
lje, sebicnost, ambicija 

самообслуr6вуваиия, с. 
samoposlиZivanje 

самоосвіта, ж. - samoobra
zovanje 

са.1.1оплИв, -у, м. - stihijski 
rad 

самопожертва, ж. - samo
pozrtvovanje 

самопочутті, с. - (subjektiv
no) osjecanje 

самор6д\ок, -ка, м. - cisti 
metal; (pren.) prirodni ta
lent; talentiran covjek 

. самосвідомий - samosvje
stan 

самосвідомІість, -ості, ж. -
samosvijest 

самостійний - samostalan 
самостfйи\Ість, -ості, ж. -

samostalnost 
самоті\ти, -ю, -єm - samovati 
самОти\ість, -ості, ж. - usam

ljenost, samoca 
самотУжкв - vlastitim sna

gama, samostalno 
само'fк, -а, м. - samouk 
саиаторі\й, -ю, м. - sanato

rij , ljecili�te 
сандВлія, Ж. !Ї санд8лі\й, ·Я, 

м. - sandala 
с&и\и, -ей, ми. - saonice, 

sanjke 
с:ан:Ітар, -а, м. - bolnicar 



санІтІірка 

санІтІірка, ж. - bolnicarka 
санІтІірвий - sanitetski, sani

tami 
санкцІовJувІіти, -Ую, -уєш -

sankcionirati 
сІінкцІя, ж. - sankcija 
сантиметр, -а, м. - centime

tar 
сапер, -а, м. - saper, in!enje-

rac 
сарІіІй, -я, м. - !!iupa 
саркІізм, -у, м. - sarkazam 
саркастИчвий - sarkastican 
сІірна, ж. - sma 
сателіт, -а, м. - satelit 
сапіра, ж. - satira 
сапірик, -а, м. - satirik 
сатирИчний - satirican 
сатисфІікцІя - satisfakcija 
сІіхар, -у, м. - !!iecer 
сІіхарний - !!ieeemi; сІіхарна 

хвор6ба - !!ieeema bolest, 
dijabetes 

свавfльний - svojevoljan 
сваволя, ж. samovolja 
свар!йти, -Ю, -иш - koriti, 

psovati, grditi, zava11ati 
сварІИrися, -Юся, -иmся -

svac1ati se, prepirati se, kav
gati se, zamjeravati se 

свІірка, ж. - svacta, prepir
ka, kavga, razmirica; заЙТІІt 
в свІірку - posvaditi se, za
poeeti svactu 

сварлйвий - svadljiv 
свІіт, -а, м. - provodadZija; 

prijatelj (otac zeta іІі sna
he) 

свІітанвя, с. - prosidba 
свІітІати, -аю, -аєш - prositi 

(djevojku) 
свекІор; -ра, м. - svekar 
свекр\rха, ж. ·� svekrva 
свербІfти, -Ііть - svrbjeti ; й 

за в"Ухом не свербйть -
Ьа!!і ga briga 

свІfй 

свердлІНти, -Ю, -иш - svrdla
ti, bu!!iiti 

свердло, с. - bu!!iilica, svrdlo 
свердлоВІЬrа, ж. - bu!!iotina, 

pukotina 
свинІірство, с. - svinjarstvo, 

svinjogojstvo 
сВІDІІеqь, -цЮ, м. - olovo 
свИІІІЬІа, ж. svinjetina 
сввиомІітка, ж. - krmaca 
свинЯ, ж. - svinja 
свИ:снІути, -у, -em - zazvizda-

ti, zviznuti 
свИ:ст, -у, м. - zvizduk, zviz

danje 
свиІстІіти, -щу, -щеш і свиІс-

тfтн, -щу, -стВш - zvifdati 
свистІок, -кІі, м. - zvizdaljka 
свfдІок, -ка, м. - svjedok 
свідомий - svjestan, promi§.. 

ljen 
свJдомрсть, -ості, ж. - svi

jest; клаісова свJдомІсть -
klasna svijest; втрІітнтн 
свJдомІсть - izgubiti svi
jest, onesvijestiti se 

свІдомо - svjesno, promi!!i
ljeno, namjemo 

свІдоцтво, с. - potvrda, is
kaznica, svjedoCaпstvo; сві
доцтво про звfльнеиня -
otpusnica 

свідчення, с. - svjedoceпje, 
iskaz, dokaz 

свідчІнти, -у, -НІD - svjedoci
ti, iskazivati 

свіжий - svjez 
свfжІІсть, -ості, ж. - svjdi

na; не першої свіжості -
ne sasvim svjd 

свІfй, -OJi, -оЄ - svoj ; знов 
своЄі - Jovo nanovo; мов 
(як) не свfй - izvan sebe; 
не своім rолосом - divljim 
glasom 
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світ 

світ1, -у, м. - svijet; nyCТJhи 
в світ з торбами - baciti 
u bijedu; свfт не МЙАІІЙ -
zivot (mi) je omrznuo; пІтй 
у свІтй - росі ро svijetu; 
покй світа й сонqя - dok 
je svijeta і vijeka, vjecno; 
по :всьОму світу - ро cije
lom svijetu; росАИнний світ 
- biljni svijet; вйщий світ 
- visoko dru§tvo 

світ2, -у, м. - svjetlo, svjet
lost; zora; от світу до світу 
- od zore do mraka 

світІіиІок, -ку, м. - svanuce, 
osvit, zora 

світІатв, -Ііє - svitati 
свІnt.u.ввк, -а, м. - svjetilj

ka, baklja 
свІtnпи, ·..У, -тиш - svijetli

ti, osvjetljavati; світйтв � 
брами - biti vrlo mr§av, 
kost і koia 

свlІтйтвся, -..Уся, -тиm:ся -
svijetliti se, gorjeti; дур
нйй, аж свfтвтьс:я - glup 
kao noe 

світлий - svijetao, vidan 
світло, с. - svjetlo, svjetlost 
свІтловІій - svjetlosni 
світлофОр, -а, м. - semafor 
світлЯк, -а, м. - krijesnica 
світовИй - svjetski; свІтовІій 

рИнок - svjetsko trzi§te 
світОrляд, -у, м. - pogled na 

svijet 
свічка, ж. - svijeea 
свобОда, ж. - sloboda 
своєрfдний - svojevrstan, o-

riginalan 
свовчасннй - pravovremen 
своєчасно - pravovremeno, 

u pravi i!as 
свОлок, -а, м. - tavanica, 

stropni podupirac 
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сволОта, ж. - olo§, gad, ga-
dovi 

своЯчка, ж. - svast, svastika 
свяnDІя, ж. - svetinja 
святкІувати, -Ую, -Уєш - svet-

kovati, slaviti 
свЯто, с. - blagdan, praznik 
свящ�нннй - svet 
свящ�. -а, м. - sveeenik, 

рор 
сеІіис, -у, м. - seansa, kino

·predstava 
с� - sebe; братв за себе 

- uzeti za fenu; ве при со

бі - nije pri sebi; про себе 
- u sebi, tiho 

СеевастОполJь, -я, м. - Sevas
topolj 

сезОн, -у, м. - sezona 
сезОнннй - sezonski; сезОв

ний робітнйк - sezonski 
radnik 

сек�, -у, м. - tajna 
секретар, -Я, м. - sekretar, 

tajnik 
секретарка, ж. - sekretarica, 

tajnica 
сек� - tajan, povjerljiv 
секта, ж. - sekta 
сектІіит, -а, м. - sekta§ 
сектор, -у, м. - isjecak, sek-

tor 
секУнда, ж. - sekunda 
секундІіит, -а, м. - sekundant 
секція, ж. - sekcija 
селезfнка, ж. - slezena 
�е, с. - naselje, naseo-

bina 
село, с. - selo 
с:елявйн, -а, м. - seljak 
селЯнство, с. - selja§tvo 
селЯнс:ький - seljacki 
семафОр, -а, м. - semafor 
�еро - sedmorica, sedmo-

ro 
семестр, -у, м. - semestar 



семирічка 

с:емирfчка, ж. - sedmoljetka, 
sedmogodi§nja §kola 

семJвВр, -у, м. - seminar 
сенсацfйвий - senzacionalan 
сентимевDм.вий - sentimen-

talan 
сеІПИМент'4ьнІість, -ості, ж. 

- sentimentalnost 
с�рб. -а, м. - Srbin 
сербія, ж. - Srbija; СоцІа

лістйчва РеспУбліка сербія 
- Socijalisti�ka Republika 
Srbija 

�рбка, ж. - Srpkinja 
�рбський - srpski 
сервеrк&, ж. - ubrus, salveta 
сервіз, -у, м:. - servis 
серд�'ІІІІІЙ - srda� 
с�рІдитн, -джу, ·ДІОП - ljuti-

ti, srditi, drafiti, ogoravati 
сердйтий - srdit, ljutit, ljut; 

gnjevan; під сердИту РУхУ 
- u ljutini, u bijesu 

�Ідитнся, -джуся, -дишся -
srditi se, ljutiti se 

� (+ G.) - usred, izmetiu, 
posred; с�ед друзів - me
c!u prijateljima, u prijatelj
skom krugu; �д тШпІ -
u ti§ini; �ред бfлоrо двЯ 
- u ро bijela dana 

середа, ж. - srijeda 
середзаuо.й - sredozemni: 

СередИмне море - Sredo
zemno more 

середземвом6рський - medi
teranski 

Середземвом6р'я, с. - Medi
teran, Sredozemlje 

середйва, ж. - sredina; зо

лсmі середйва - zlatna s:n> 
dina 

серЦнІй - srednji; серЦиІй 
вfit - srednji vijek; �
ній Схід - Srednji Istok; 

свnіра 

сер6двя шк.6ла - srednja 
§kola 

середньовічний - srednjo
vjekovni 

середиьовfччя, с. - srednji 
vijek 

середвьоєвропвtськвй 
srednjoevropski 

середовище, с. - sredina; 
okolina, ambijent 

сер9ска, ж. - nau§nica 
�Ія, ж. - serija, dio serije 
серйоЗІDІЙ - ozbiljan 
серй6знІшІатв, -аю, -аєш 

postajati ozbiljniji 
серй6зво - ozbiljno 
�п, -В, м. - srp 
�рпJевь, -ия, м. - kolovoz, 

august 
�pqe, с. - srce; �pqe крІіє

ться - srce se kida; �pqe 
ве лежйrь - nije ро du§i; 
брІітв бАJЬько ДО �QЯ -
uzimati k srcu; зІrиІітв c�p
qe - iskaliti bijes; з важ
кйм �qем - te§ka srca; 
мІітв д6бре �це - biti 
meka srca; зачешtти за �P
qe - dimuti u srce; з усьо

rо �ця - od sveg srca; 
поКАІівшв РУки на �qe -
ruku па srce; зі спокfйним 
�qем - mime du§e 

серqПвй - s�ani 
cepqeВIDla, ж. - sd 
�. ж. - zasjedanje 
сестраі, ж. - sestra 
сестрйчка, ж. - seka, sestri-

ca 
с"а, ж. - mokraea 
сВввй - sijed; сВввй як rо

луб - potpuno sijed; сІЬІа 
староІІІІІІІі - davna pro§lost 

сиввнІі, ж. - sjedina 
сввfJтв, -ю, -єш - sijedjeti 
сиrІіра, ж. - cigara 
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сиrваіл, -у, м. - signal, znak, 
mig; сиrнІіл трив6rи 
znak uzbune, alarm 

сиrналізJувІіти, ·Ую, -уєm 
signalizirati 

сиrиІільний - signalni 
сиJдfти, -джу, -диш '- sjedi

ti; сидіти навп6чІпкв - cu-
cati; сидіти СКАІівmи РУки - sjediti skr§tenih ruku; 
сидіти як на rолках - sje
diti kao na iglama; сидіти на дв6х стільцЯх - sjediti 
na dvije stolice; сидіти в 
борrах - biti pun dugova 

с:Ила, ж. - sila, snaga, jacina; 
через сІілу - s mukom, 
te§ko; з усlЄі сИли - svom 
snagom; сйла-силеина -
mno§tvo, bezbroj , sva sila; 
в р6зквlтІ сИл - u naponu 
snage; з остІівнІх сйл - na 
kraju svojih snaga; кfнська 
сйла - konjska snaga; ро
б6ча сИла - radna snaga; 
сИла тяжfния - sila teze; 
застосувІіиня сИли - upo
treba sile; сйла й сол6му 
ломйть dva lo§a ubi§e 
Міlо§а 

силоміць - silom, nasilno 
сИлос, -у, м. - silos 
сИлувати, -ую, -уєm - siliti, 

prisiljavati 
силует, -а, м. - obris 
сйльний - jak, silan, snazan; 

сИльний д'Ухом - jak du
hom 

сИльно - jako, silno 
сймвол, -у, м. simbol символІзJувати, ·Ую, -уєш -

simbolizirati 
символічний - simbolican 
симпа1Іі'ІІІІІЙ - simpatiean 
симmітІя, ж. - simpatija 
симптОм, -у, м. - simptom 
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сІдІати 

симулJювати, -Юю, -Юєш - si-
mulirati 

симулЯцІя, ж. - simuliranje 
симф6нІя, ж. - simfonija 
сИн, -а� м. - sin; 0рий6миий 

сІПІ - posinak 
сІІІІДИКІіт, -у, м. - sindikat 
сИній - plav, modar 
синfJти, -ю, -єш - plaviti se, 

modriti se 
сИнтаксис,· -у, м. - sintaksa 
сИитез, -у, м. sinteza 
сІПІТеТІічний - sinteticki 
сІПІХр6нний - simultan; СІПІ· 

хр6нввй пе�клад - simul
tano prevo'1enje 

сиwік, -а, м. - modrica 
сИпJати, -лю, -леш - sipati 
ейр, -у, м. - sir 
сирІій - sirov 
сировІПІІі, ж. sirovina 
сирота, м. і ж. - sirota, si-

roce 
система, ж. - sistem, sustav; 

делеrатська система - de
legatski sistem 

систематизJувІіти, ·Ую, -уєm 
- sistematizirati 

систематІічний - sistematski, 
sistematican 

сйтJець, -цю, м. - сіс, kreton 
сІітий - sit; сІітий rол6дноrо 

не розуміє - sit gladnom 
ne vjeruje 

сІітиий - zasitan, hranjiv 
сІіто, с. - sito; пройтІі крізь 

сІіто й решето - proci 
kroz sito і re§eto 

ситуІіцІя, ж. - situacija 
сйч, -а, :м:. - cuk 
сичJати, -у, -ІіІп - psikati 
d, нескл., с. - (muz.) si, ti, h 
сІвб4, ж. - sjetva, usjev 
сІдІати, -аю, -Вєm - sjedati; 

ukrcavati se 



сlдло, с. - sedlo; :вИбвти з 
сідла - izbaciti iz sedla (iz 
kolotecine) 

сfк, с6ку, м. - sok 
сtІкти, -чУ, -чеш - sjeci, bi

cevati, tuci 
сіАь, · соАі, ж. - so(l) ; бУти 

сfААю в 6Qf - biti tm u 
oku 

сільmЩя, ж. - solnica 
сlАьрВдв, ж. - seoski savjet 
с:Lu.ськйй - seoski; сlАьськ.S 

rосподІірство - poljoprivre
da 

сLu.с:ькоrосподарський - po-
ljoprivredni 

сlльц.S, с. - seoce, zaselak 
сfм, семй і сімох - sedam 
сІмдесЯІт, -ть6х - sedamde-

set 
сімдесЯтий - sedamdeseti 
сімка, м. - sedmica 
сІмнІідцятий - sedamnaesti 
сІмнВдцяІть, -ти, і -ть6х -

sedamnaest 
сімІсОт, -ис6т - sedam stoti-

na 
сім'я', с. - sjeme 
сім'я', ж. - obitelj , porodica 
сімейний - obiteljski, poro-

dicni 
сfнІи, -ей, ми. - trijem 
сІннИк, -а, м. - sjenik; slam-

njaca, madrac 
сіно, с. - sijeno 
сінокJіс, -Осу, м. kosidba 
сірий - siv 
сірка, ж. - sumpor 
сІриИ:к, -В, м. - zigica, sibica 
сІр0ма, м. - siromah, jadnik 
сіромаха, м. - jadnik, siro-

mah, siromasak 
сІрчІіиий - sumporan 
сісти, сЯдІv, -еш ...... · sjesti, u

krcati se; сfсти комусь на 

сюіржІвтиСJІ 

rолову - popeti se kome па 
glavu (па vrh glave) 

сітка, ж. - mreza 
січJень, -ня, м. - sijecanj , ja

nuar 
сІчи.Sвий - sijecanjski, janu

arski 
сІЯиия, с. - blistanje, blije

sak, sjaj 
сІJJіти, -Я.О, -Яєш - sjati, bli-

stati, blijestati 
сtJяти, -ю, -єш - sijati 
сІЯч, -а, м. - sijac 
скажtSний - mahnit, bijesan; 

скажtSиІ rp6пd - silni novci 
скаженfJти, -ю, -єш - mahni

tati, bjesnjeti 
сказ, -у, м. - bjesnilo, bjes

noea 
скаІзІіти, -жу, -жеm - kazati, 

reei, izgovoriti; сказати •ні• 
- reci »Пе« ; СказІіТИ »тІікс 
- reci »da« ; щОб не сказа-
ти бfльше - u najmanju 
ruku 

скаJзйтиСJІ, -жуСJІ, -зиmся -
pobjesnjeti 

скаjкати, ...у, -чеш і -кІію, 
-каєш - skakati: jahati 

скІілка, ж. - trijeska, iver 
скам'янfJти, -ю, -єш - okame· 

· niti se 
скандал, -у, м. - skandal 
скавдВлJвти, -ю, -нш - pra· 

viti skandale, kavgati se 
скарJати, -аю, -Вєш - kazniti; 

скарати на rорло - izvrsiti 
smrtnu kaznu, pogubiti 

скарб, -у, м. - blago, bogat-
·stvo 

скарбиИк, -а, м. - blagajnik 
скарбвІіця, ж. - riznica 
сюірrа, ж. - pritu.Zba, tu.Zba, 

zalba 
сюіржJитиСJІ, -уся, -ншся -

jadati se, tuziti se 
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скарАа'І1Ьrа 

скарлапtна, ж. - §arlah 
скас0в1Уватв, -ую, -уєш 

ukidati, poni§tavati, opozi. 
vati 

скасуваінвя, с. - ukidanje, 
ukinuee, poni§tenje 

скасІувВтн, фо, -уєш - uki
nuti, poni§titi, opozvati 

сюітертjь, -І, ж. - stolnjak 
скачІки, -ок, мн. - trke 

(konjske) 
скеліSт, -а, м. kostur 
скеля, ж. - hrid, stijena, hri· 

dina, litica 
скелястий - kr§evit, stjenovit 
ск�сис, -у, м. - skepsa 
ск�, -а, м. - skeptik 
СКЕ:ІІІЙЧНИЙ - skepti� 
скер6вІувати, -ую, -уєш 

upucivati, usmjeravati 
скерІувати, -\rю, -уєш - upu

titi, usmjeriti 
скйба, ж. - kri§ka, komad; 

.як відрізана скйба - kao 
odrezana grana 

СІСІіrлІвти, -лю, ·АВІП - cvi
ljeti 

скидІати, -аЬо, -Іієm - zbaci
vati, skidati, svrgavati 

скйдка, ж. - popust 
скйн!ути, -у, -em - zbaciti, 

skinuti, svrgnuti; скйнути 
ярмо - zbaciti jaram; скй
нути очt - baciti pogled 

СІСИПИДІір, -у, м. - terpentin 
скипІfтв, -мО, ·ЙІП - zakipje

ti, skuhati se, planuti 
скИрта, ж. - stog, slozeno 

Zito 
скfльки koliko; скfлькн 

(душі) 3ІUІІ'6дво - koliko 
hoee§, koliko god, do mile 
volje; скfльки-иебудь - iko
liko 

склаід, -у, м. - skladi§te, ma
gazin, ambar; sastav; у пОв-
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сковзІатв 

вому скАJід1 - u punom 
sastavu 

складІатв, -аю, -Іієш - slaga
ti, sastavljati, zbrajati; 
складати екз4мев (fспвт) -
polagati ispit 

складІатвся, -аЬося, -Іієшся -
sastojati se 

складач, -а, м. - sastavljac; 
slagar 

склаідка, ж. - nabor 
складвіій - slozen, komplici

ran; складне речеиия -
(gram.) slozena recenica 

складовІій - sastavni; скла· 
довІі час'І1Ьrа - sastavni 
dio, sastojak 

склаІсти, -ду, -деш - sloZiti, 
sastaviti, izmisliti, zbrojiti; 
скласти клЯтву - poloziti 
zakletvu; скласти пfсшо -
spjevati pjesmu 

склеІітв, -ю, -hп - slijepiti, 
zalijepiti, prilijepiti 

склерОз, -у, м. - skleroza 
склеІювати, -юю, -юєш н. 

jepiti 
склйкаиия, с. - saziv 
склвкІатв, -аЬо, -Іієш - sazi

vati 
склйІкатв, -чу, -чеш - sazvati 
скл!йтв, -Ю, ·ІЬп - zastaklji

vati 
скло, с. - staklo 
скляийй - staklen; склявd: 

завОд - tvornica stakla 
склЯнка, ж. - fa§a, komadic 

stakla 
склЯр, -Іі, м. - staklar 
скиІіра, м. ;і ж. - §krtac, Akr· 

tica 
скиfІти, -ю, -єш - Zivotariti, 

muciti se 
сковзІіиия, с. - klizanje 
сковзІатв, -RІО, -аєш - kliziti 



скОвзІатнся 

сковзІатнся, -aJOCJI, -аєшся -
klizati se 

сковзкйй - klizav 
сковзвJУrв, -у, -em - kliznuti, 

pokliznuti 
сковорода, ж. - tava 
сковJуватв, -ую, -уєш - oki

vati, iskivati 
скоіJтися, -тьс:я - dogoditi se, 

zbiti se 
скомпрометJув&ти, -Ую, -уєш 

- kompromitirati 
сконструJюв.tти, -Юю, -Юєш -

konstruirati 
сконфужений zbunjen, 

smeten 
сконфуJзнти, -жу, -311111 -

zbuniti, smesti 
сконфуJзитися, -жуся, ·3ИПІСЯ 

- zbuniti se, smesti se 
скорбОта, ж. - tuga, jad, za

lost 
скорбОтннй - falostan, tuZa.n 
скОрвй - brz, skor; скорий 

до роб6тв - brz u poslu; 
ДО СКОроl'О побіfчеиня -
do skorog vic1enja 

скорис:тJІітнся, -Ііюс:я, -.tєшся 
-iskoristiti, okoristiti se 

скоро1 - ubrzo, uskoro 
скоро' - cim, ako, samo ako 
скороJпіти, ·чУ, ·ИІП - skra-

titi, umanjiti, reducirati 
скор6чеиия, с. - skraeenje, 

smanjenje, redukcija 
скор6чJуватн, -ую, -уєш -

· skracivati, smanjivati, redu
cirati 

скорJЯти, -Я.О, -Jієш - poko
ravati 

скорJВти, -Ю, -иш - pokoriti 
скоJсИти, -шУ, -сиш - poko

siti 
ск.От, -у, м. - stoka, marva; 

крУпивй роr.tтий ск6т -
goveda 

скрУ..Jуватв 

скотаірс:тво, с. - stocarstvo 
скотdва, ж. - stoka, marva 
скоJпітися, -чУся, -тишся -

odroniti se, otkotrljati se 
скочJити, -у, -иш - skociti 
скр.tю - s kraja, па kraju, 

na rubu 
cкptSrJiт, -оту, м. - §kripa, 

Akripanje, §krgut 
скрекоJтІітн, -чУ, -чеш - kri

je§tati; kreketati 
скроJДІПИ, -джу, -диш -

uvrijediti 
скривJВти, -АЮ, -иш - iskri

viti 
скрDлJювати, ·ІОІО, -ІОЄІП і 

скривлJЯти, -Jію, -Jієш - is
krivljavati 

скрйкнJути, -у, -еш - viknuti, 
kriknuti, uzviknuti 

скрйкJувати, -ую, -уєш - uz
vikivati 

скрИня, ж. - sanduk, §krinja 
скрйп, -у, м. - §kripanje, 

Akripa 
скрип.tлJь, -Я, м. - violinist 
скрипJfти, -АЮ, -.Ш. - §kripati 
скрйпка, ж. - violina 
скрйпнJути, -у, -еш - za§kri-

pati 
скрізь - svagdje, svuda, po

svuda 
скр6мний - skroman, jedno

stavan, cedan, diskretan 
скр6мнJість, -ос:тІ, ж. 

skromnost, jednostavnost, 
eednost, diskretnost 

скр6ня, ж. - sljepoocica 
скрУта, ж. - te§koea 
скруJпіти, ·чУ, -тиш - svinu-

ti, smotati; скрутИrи в'Jізи 
- zakrenuti vratom 

скрутнВй - tefak 
скрУ..Jуватв, -ую, -уєш - svi

jati, smatati 
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скібJатв 

скібJатв, -аю, -аєш і св.УбJти, 
-у, еш - cupati, Atipati, 
potezati 

скубиJУтв, -у, -еш - iscupati, 
ustipnuti, potegnuti 

скJувати, -уЮ, -уЄш - skovati, 
iskovati, okovati 

скульптор, -а, м. - kipar 
скульптУРа, ж. - kip, skulp

tura, kiparstvo 
скупйй - skrt 
скупJИти, -АІО, -иш - pokupo

vati, nakupovati 
скупJИтися, -лЮся, -ишся 

skrtariti 
скупОвJувати, -ую, -уєш 

otkupljivati, kupovati 
скУпщвна, ж. - skupstina 
скУпчеиия, с. - gomilanje 
скУпчJити, -у, ·ІWІ - skupiti, 

usredotoeiti, nakupiti 
скУпчJитися, -уся, -вшся -

skupiti se, nakupiti se, oku
piti se 

скУпчJувати, -ую, -уєш - sku
pljati, usredotoeivati . 

скУпчJува�ся, -уюСJІІ, -уєшся 
- skupljati se, kupiti se, 
okupljati se 

скУтер, -а, м. - skuter 
скучJати, -аю, -Іієш - tugo

vati, ceznuti 
скtчJити, -у, ·ИШ - zazeljeti 

se, rastu:Ziti se 
скучиИй - dosadan 
слабИй - slab, nejak; Iabav, 

mlohav 
слаібJість, -ості, ж. - slabost, 

klonulost, iznemoglost 
слабкйй - slab 
слабиJути, -у, -еш - slabiti 
слабосйлий � nejak, slabu· 

njav 
слабоУмивй - slabouman 
слабшJати, -аю, -аєш � ·sia

biti, labaviti, gubiti se 
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слава, ж. - slava; glasine, 
spletke; слІіва! - hura! ;  
иаробИти слави - nasplet· 
kariti, ozloglasiti 

славетний - slavan, cuven 
слІівJити, ·АІО, ·ИШ - slaviti 
славіст, -а, м. - slavist(a) 
славістика, ж. - slavistika 
слІівивй - slavan; zgodan, 

simpatican 
славнозвісний - slavan, zna

menit 
слати,' шлJЮ, -еш - slati 
слати,2 стелJЮ, -еш - prosti-

rati 
слИва, ж. - sljiva 
сливиЯк, -у, м. - sljivik 
САііз, -у, м. - sluz 
слизькйй - sklizak, klizav 
слимак, -а, м. - pu:Z 
слШІа, ж. - slina 
слід,' -у, м. - trag; znak, pe

cat; і сліду нема - ni tra
ga ni glasa; ватрІіпити ва 

слід - uci u trag; иестатв 
(знЮсвуrи) без слfду - ne
tragom nestati; слІдИ віків 
- zub vremena 

слfд2 - treba, potrebno je; 
як слід - kako treba, kako 
je red 

слJдкJувІіти, ·Ую, -уєш - slije
diti, pratiti 

САfдом - iza, poslije 
слfдство, с. - istraga, istra

zivanje 
слfдJувати, -vю, -уєш - slije

diti 
слідчJий, -oro м. - istrazitelj , 

isljednik; судовІій слfдчий 
- istra:Zni sudac 

слЬоШ - slijep; С4ІпІі кишка 
- slijepo crijevo 

слfпн:Jути, -у, -еш - postajati 
slijep 

сліпота, ж. - sljepoea 



сЩчий - . zasljepljujuci, 
blje§tav 

словесний - usmen 
слов;Uс, -а, м. - Slovak 
словачка, ж. - Slovakinja 
словІіцький - slovacki 
словенІець, ·ІЩЯ, м. - Slo-

venac 
СлоRнія, ж. - Slovenija; 

СоцІалІстйчва РеспУбАІка 
Словенія - Socijalisticka 
Republika Slovenija 

словенка, ж. - Slovenka 
словенський - slovenski 
словнйк, ..а, м. - rjecnik, le-

ksikon . 
слово, с. - rijec; слово в 

слово - rijee ро rijec, do
slovno, tocno; від слова до 
слова - od rijeci do ri
jeci; слово честі - po§tena 
(casna) rijec; майстер сл6-
ва - majstor rijeci ; слfв 
немає - nema rijeci; пій
мати на слові - uhvatiti za 
rijec; словом - jednom ri
jecju, ukratko 

слов'JІІІЙН, -а, м. - Slaven 
слов'Янка, ж. - Slavenka 
слов'Янський - slavenski 
слон, -8, м. - slon 
слуrа, м. - sluga 
служба, ж. - sluzba 
служб6вІець, ·QЯ, м. - namje-

§tenik, slиZbenik, cinovnik 
служб6вий - slu:Zben 
служб6вка, ж. - namje§te

nica, slиZbenica, cinovnica 
служІИти, -у, ·ІDП - slиZiti 
сл.ух, -у, м. - sluh; vijest, 

glas, glasina; ні сл"Ухv ні 
дУхv - пі traga ni glasa 

сл'УхІати, -аю, -аєm - slu§ati 
слухач, -а, м. - slu§alac, slu

§ac 
слухmіний - poslШan 

см6ртиик 

слуховйй - slu§ni, auditivni 
слух6во-зоровйй audio-

vizuelan 
слУпоmй - prikladan, zgodan 
слЮсар, -я, м. - bravar 
сльоза, ж. - suza; котові на 

сль6зи нема - sasvim ma
lo; сль6зи радості - suze 
radosnice 

сльота, ж. - bljuzgavica 
смаrлий: - crn, pocrnio 
смІіжений - pecen 
смІіжІити, -у, -ІDП - ресі, pr-

ziti 
смак, -у, м. - ukus; без усЯ

коrо смаку - bez ukusa, 
bljutav; в ць6му весь смак 
- (razg.) u tome je vic 

смачнИй - ukusan 
смерІдіти, -джу, -диш - smr-

djeti, zaudarati 
смердЮчий - smrdljiv 
смерека, ж. - jela, jelovina 
смеркІати, -кІіє і смеркІатися, 

-Вється - smrkavati se, 
mraciti se 

смеркнІvти. -е і смерквІvтися, 
-еться - smrknuti se, smra
citi se 

смертІь, -і, ж. - smrt; стоЯти 
на смерть - boriti se do 
posljednjeg daha; бУти прй 
смерті - biti па umoru; 
засудИти ва смерть - osu
diti na smrt; дивйтися 
смерті у вічі - gledati smr
ti u осі 

смертельний - smrtni, smr
tonosan; смертельний удар 
- smrtni udarac 

смертний - smrtan; смерт
ний вйрок - smrtna osuda; 
смертна кІіра - smrtna 
kazna 

смертник., -а, м. smrtnik 
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см6ртв\ість, -ості, ж. - smrt
nost 

сметана, ж. - kiselo vrhnje 
смй\кати, -каю, -каєш і -чу, 

-чеш - vuci, potezati 
CIDhcнJYrв, -у, � - povuCi, 

potegnuti 
смир6ниий - ponizan, kro

tak 
смйриий - miran, pitom, kro-

tak 
СМІtсл, -у, м. - smisao 
смичj6к, -ка, м. - gudalo 
смичк6вий - gudacki 
с:мfАШІий - smion 
с:мІАіЬdсть, -ості, ж. - smje-

lost 
смі\ти, -ю, -єш - smjeti 
смі\тИти, ....у, -тиш - prljati 
cмtrrя, с. - smeee, necistoea, 

dubre 
сміх, -у, м. - smijeh; не до 

сміху - nije (mi) do smije
ha; зах6дитися (заливІіти
ся, 38АJІІ'Іітися) сміхом -
pucati od smijeha; як на 
смfх - kao za inat, kao za 
napast 

смІm!йти, -у, -иm - nasmija
vati 

смІшвІій - smije§an 
смІ\Втися, -Юся, -Єшся - smi

jati se, ceriti se 
смок\ТІіти, -чУ, -чеш - sisati; 

piti 
смолІі, ж. - smola, katran; 

првстІів як ш'вська смолІі 
- zalijepio se kao cicak 

СМОАОСКЙП, -а, м. - baklja, 
Iuc 

см6р\Ід, -оду, м. - smrad 
смор6дина, ж. ribizla 
см!rа, ж. - pruga, crta 
смуrІістий - prugast 
сму\тИти, -чУ, -тиш - mlostiti 
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с:6к\ІА 

сму\тИтися, ....Уся, -тишся -
zalostiti se 

смУт\ок, -ку, м. - mlost, tu
ga, tjeskoba 

смутнИй - tuZaп, zalostan 
снаrІі, ж. - snaga, energiia; 

собі до cнant - prema svo
jim

. 
snagama 

снаряд, -а, м. - sprava; gra-
nata, projektil 

сн\йти, -Ю, -Шо - sniti 
снJйтися, -Rться - sniti se 
cвfr, -у, м. - snijeg; cвfr Ід' 

- snijeg pada 
свІrовйй - snjefan 
снІrопІід, -у, м. - padanje sni

jega 
снІдІін\ок, -ку, м. - doruCak 
сиfдjати, -аю, -аєш - doruc

kovati 
сиІжИиа і сиІжИвка, ж. -

pahuljica 
снfжнвй - snjefan 
сн\fп, -опа, м. - snop 
сноrв6рний - uspavljujuci; 

za uspavljivanje 
собІіка, м. і ж. - pas, pseto; 

вЬпатв собак на коrо -
ogovarati koga 

собІічий - pseci, pasji; собаf
че жвrr.Я - pasji Zivot 

собІвІірт\Ість, -ості, ж. - cije
na ko§tanja 

соб6р, -у, м. - crkva, kate
drala 

совІі, ж. - sova 
с:6в\Ість, -І, ж. - savjest; на 

с:6вІсть - savjesno; сказІі
тв по с:6вІстІ - reei ро du
§i; мІіти чаtсту с:6вІсть 
imati cistu savjest 

с:6да, ж. - soda 
сокйра, ж. - sjekira; хоч со

кйру вfшай - dim da Ьі ga 
nozem rezao 

· 

с:6к\ІА, -ола, м. - sokol 



СОКОВЙТІІЙ 

СОКОВЙТІІЙ - SOCan 
соАДІіт, -а, м. - vojnik 
соЛАІітський - vojnicki 
сол!йrи, ..О, -mп - soliti, ki-

seliti 
солІдаризІуваітися, фося, 

-уєшся - solidarizirati se 
солідарний - solidaran 
солІдІірнрсть, -ості, ж. - soli-

damost 
солfдний - solidan 
солов�Іо, -а, м. - slavuj 
солодкий - sladak 
с6лодощІІ, -Ів, мн. - slatki§; 

slast, naslada 
солома, ж. - slama 
сол6ний - slan 
с6ль, нескл., с. - (muz.) sol, 

g 
с6м, -а, м. - som 
с6н, -снУ, м. - san; знмовйй 

с6н - zimski san; с6я ме
ні! бері! - hvata me san; 
крізь с6н - kroza san 

СОННRЙ - SBDJIV, pospan 
с6�ще, с. - sunce; за с6ІЩЯ 

- za dana, dok je svijetlo 
с6RЯЧНІІЙ - suncan, suncani; 

с6ІІЯЧІІИЙ бік - suncana 
strana 

с6яяІШІНК, -а, м. - suncokret 
сопfлка, ж. - svirala, frula 
сопрано, нескл" с. - sopran 
сораТІПІК, -а, м. - suborac 
с6рок, 4 - cetrdeset 
сор6ка, ж. - svraka 
сорок6вий - cetrdeseti 
с6ром, -у, м. - stid, sram, 

sramota; втратити с6ром -
izgubiti sram, baciti obraz 
pod noge; не мати нІ стида 
нІ с6рому - nemati stida, 
nicega se ne zacati, biti be
stidan; с6рому набратися 
- osramotiti se, obrukati 
se; стйд і с6ром! - sramo-

соцІол6rІя 

ta ! ;  без с6рому :кІізкаІ -
pukla je bruka; без усЯко
rо с6рому - bez stida і 
srama; на с6ром комі -
na ciju srametu; с6ром то
бf! - sram te bilo! ; менf 
с6ромяо - sram (stid) me 
je, sramim se 

сор6мІитн, ·АІО, -иш - sra
motiti, blamirati, brukati 

соромІитнся, ·АІОСJІ, -ишся -
stidjeti se, sramiti se, zazi
rati 

соромлИвий - stidljiv, sra
mezljiv 

соромлйвІІсть, -ості, ж. -
stidljivost, sramezljivost 

сор6чка, ж. - ko§ulja; нІчяІі 
сор6чка - nocna ko§ulja; 
rамІвнІі сор6чка - luc1acka 
ko§ulja 

с6рт, -у, м. - vrsta, sorta, 
kvaliteta 

сортІуваіти, фо, -уєш - sor-
tirati 

сосйка, ж. - hrenovka 
с6снІі, ж. - bor 
сосІ6к, -ка, м. - bradavica 
с6тий - stoti 
с6тяя, ж. - stotina, stotica; 

satnija 
с6ус, -у, м. - sos 
CoфfJI, ж. - Sofija 
сохнІути, -у, -em - venuti, 

sahnuti 
соцзмаrІіняя, с. - socijalis-

ticko takmicenje 
соціалізм, -у, м. - socijalizam 
соціалfст, -а, м. - socijalist(a) 
соцІалІстІі'ІRИЙ - socijalisti-

cki 
соцІІільний - socijalan; соці· 

Іільяе пох6дження - soci· 
jalno podrijetlo 

соцІолоr, -а, м. - sociolog 
соцІолоrІя, ж. - sociologija 
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с::очJІПи 

с::очJИти, -у, ·ИІП - curiti 
соЮз, -у, м. - savez; СоЮз 

Радsінських СоцІаАістИчних 
РеспУблІк (СРСР) - Savez 
Socijalistickih Republika 
(SSSR) ; Радsінський СоЮз 

Sovjetski Savez; Со
Юз комунfстІв Юrосл4віі 
(СКІО) - Savez komunista 
Jugoslavije (SКJ) 

с::оЮзннй - savezni 
с::оЮзник, -а, м. - saveznik 
с::оЮзІПЩтво, с. - savezni!itvo 
сmід, -у, м. - opadanje, sma-

njivanje, nazadovanje, pad 
спадJати, -аю, -Іієm - spadati, 

opadati, padati, smanjivati 
se, nazadovati 

спадкоЄмJець, -ця, м. - na
sljeJlnik, ba!itinik 

сmідJок, -ку, м. і сmідщина, 
ж. - nasljedstvo, ba!itina; 
одержати в сmі,ащнну -
dobiti u nasljedstvo, nasli
jediti 

сmізма, м. - grc 
сmілах, -у, м. - rasplamsaj , 

blijesak 
спалахнІУтн, -у, �m - planu

ti, buknuti, bljesnuti 
спалІНтн, -Ю, -нm - spaliti; 

оресі 
сmілІювати, -юю, -юєm - pa

liti, spaljivati 
спІільннй - spavaci; спІіль

ннй ваrон - spavaca kola, 
kola za spavanje 

спІільия, ж. - spavaea soba, 
spavaonica 

спасИбІ - hvala; велйке спа
снбІ! - najljep!ia hvala! 

сmіІсти, -ду, -деm - spasti, 
opasti, smanjiti se; мов По
луда з очей сmіла - kao 
da (mi) je раІа mrena s 
ociju; неначе ropa сmіла з 
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плечей - рао (ml) je teret 
s leda; сmістн з лнцЯ (з тf. 
ла) - oslabiti, smr!iaviti u 
licu (u tijelu) ; сmістн на 
д6лю - dopasti, biti sudeno 

спІати, -лЮ, -Иm - spavati; 
сmіти як убИтнй (як заріза
ний) - spavati kao top (kao 
zaklan) 

спека, ж. - zega, vrucina 
спектІіклJь, -ю, м. - predsta

va 
спеJктн, -чУ, -чеш - ispeci; 

оресі 
спекулІювати, -ЮЮ, -Юєш -

!ipekulirati 
спекулЯнт, -а, м. - spekulant 
спекуміція, ж. - §pekulacija 
спереду - naprijed, sprijeda 
сперечІатися, -Ііюся, -аєmся -

prepirati se, kavgati se, spo
riti 

сперти, зІпрJу, �m - pritis
nuti, stisnuti, uprijeti, na
sloniti, prisloniti 

спертися, зІпрJуся, �mся -
stisnuti se, osloniti se, na
sloniti se 

спершу - najprije 
спецІалІзІув�іти, ·Ую, -уєm -

specijalizirati 
спеQІалІзІувІітися, -Уюся, -уєm

ся - specijalizirati se 
спецІалfст, -а, м. - specija

list(a), strutnjak 
спецhільннй - specijalan, o

sobit, narocit ;  спеqІІільна 
шк6ла - strucna !ikola 

спеQІІільнJІсть, -ості, ж. 
specijalnost, struka 

спецІІільно - narocito 
спецодяr, -у, м. - radno odi

jelo 
спfна, ж. - leda 
спннj.Яти, -Я.О, -Яєm zau-

stavljati, zadrfavati 



сПІПІJйти, -Ю, -иm - zaustavi
ti, zaddati 

спирJІіти, -ІіІо, -Іієm - pritis
kati, stiskati, naslanjati, pri
slanjati 

спирJІітися, -ІіІося, -Іієmся -
stiskati se, oslanjati se, upi
rati se 

сmірт, -у, м. - alkohol, spirit 
спиртнИй - alkoholni 
cmlc, -у, м. - koplje 
СІПІJсІіти, ·шУ, -шеm - prepi-

sati, ispisati; narisati, nasli
kati, kopirati 

спИ:сJок, -ку, м. - popis, spi
sak, Iista 

спИ:сJувати, -ую, -уєm - pre
pisivati, ispisivati; risati, 
slikati, kopirati 

спитJІіти, -ІіІо, -Іієm - upita
ti, zapitati 

спfв, -у, м. - pjevanje; спfв 
похваліі - hvalospjev 

спІвІівтор, -а, м. - suautor 
спІвІік, -11, м. - pjevac 
спІвJІіти, -ІіІо, -Іієш - pjevati; 

спІвІіти дифІрІімби - pje
vati hvalospjev; все своЄі 
спІвІіти - ponavljati jedno 
te isto, pjevati uvijek istu 
pjesmu 

спІвІічка, ж. - pjevacica 
спІвбесfдник., -а, м. - sugo

vomik, subesjednik 
спІввІдношеІПІИІ, с. - suodnos 
спІввІтчіізиик, -а, м. - suna

narodnjak, sugradanin, ze-
mljak 

спІввлІісиик, -а, м . .  - suvlas
nik 

співJЄць, -цЯ, м. - pjevac 
співзвУчиий - skladan, har

monican 
співзвУчиJІсть, -ості, ж. -

sklad, harmonija 

20 Menac - Koval : Rjetnik 

· спІ.вІсиувІіиня, с. - koegzi
stencija; мйрие спІвІсиу
вІіння - miroljubiva koeg
zistencija 

спІвробітиик, -а, м. - surad
nik 

співробітництво, с. - surad
nja 

спІвробітничJати, -аю, -аєm -
suraltivati 

спІвучІісІПІк, -а, м. - sauees
nik 

співУчастJь, -І, ж. - sudjelo
vanje, sudionistvo 

спІвчувJІіти, -ІіІо, -Іієш - suo
sjeeati 

спІвчуттЯ, с. - suosjecanje, 
saucesee 

спJід, -Оду, м. - nalicje, dno; 
доrоріі сподом - naopako, 
naopacke; з сІімоrо споду 
- od samoga dna; на споді 
серця (душі) - u dnu srca 
(duse) 

спІднііця, ж. - suknja 
спідній - donji ;  спідня rубІі 

- donja usna; спідня ки
шеня - unutrasnji dfep; 
спідня бІліізиа � donje 
rublje 

спізнення, с. - zakasnjenje 
спізиJіітис.я, -Юся, ·ИШСЯ -

zakasniti 
спізиJюватися, -ююся, -юєшся 

- kasniti, zakasnjavati 
спілий - zreo 
спілка, ж. - udru.Zenje, dru

stvo, savez, zajednica; спіл
ка ПИСЬМеІПDІкіВ - drustvo 
knjizevnika; професійна 
спілка - strucno udru.Ze
nje; тримІіти спілку з кіім 
- dru.Ziti se s kim 

спІлк:уваиия, с. - opcenje, 
kontakt 
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спІлкІувВтися 

спІлкІуватися, фося, -уєmся 
- droZiti se, opciti, spajati 
se 

спільний - орСі, zajednicki; 
спіАьннми зусИллями (сИ
лами) - zajednickim napo
rima (snagama) 

спільник, -а, м. - suucesnik, 
saveznik, ortak 

спільнІість, -ості, ж. - jedin
stvo, istovetnost, zajedni
stvo 

спільно - zajedno, skupa 
спІfр, .Ору, м. - spor 
спfрІПІЙ - sporan; спfрне 

питІіння - spomo pitanje 
спіІти, -ю, -єm - zreti, sazri

jevati 
спіткІати, -Іію, -4єш - sresti, 

nabasati, zadesiti, snaci 
спіткнІVтвся, -уся, .еmся -

spotaci se, posmuti 
спІ.твfлий - znojan, oznojen 
спітиfІтв, -ю, -єm - oznojiti 

se 
спіх, -у, м. - ZшЬа; без спіху 

- bez furbe, polako 
спІ.шJііти, -у, -Шп - zuriti 
спішний - Zuraп, hitan; спf. 

mний АИст - ekspres-pis
mo; спfmний вйсвовок -
brzoplet zakljueak; спUпна 
спрІіва - hitan posao; спf. 
ІПНОЮ ходою - brzim ko
rakom 

сплІів', -у, м. - splavarenje 
сплавz, -у, м. - (kem.) legura 
сплата, ж. - placanje, ispla-

ta 
сплаІтйтв, ·ч\т, -тиш - platiti 
сплІічІуватв, -ую, -уєm - pla

eati 
сплеІстІі, -т\т, -Nm - isplesti, 

saviti 
спливІатв, -аю, -Іієm - otpli

vavati, otplovljavati; СПАИ· 
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сподfвавка 

вІіти на дfмку - padati na 
pamet 

СПАИВІтН:, -у, .em - otplivati, 
otploviti; баnіто водй спли
вло - mnogo je vode pro
teklo 

сп.uПнІ\тти, -у, .еш - skociti, 
odskociti 

спАИrІувати, -ую, -уєm - od
skakivati 

сплітІати, -Іію, -Іієm - plesti; 
svijati 

сплЮх, м. і сплюха, м. і ж. -

pospanac, spavalo 
сплЯчвй - uspavan, koji spa

va 
споважнfІти, -ю, -єm - uozbi

ljiti se 
сповивІатв, -Іію, -аєm - povi

jati 
сповйІти, -ю, -єm - poviti 
сповІдІатв, -Іію, -Іієm - ispo

vijedati 
сповІдІь, -1, ж. - ispovijed, 

ispovijest 
сповlІстйтв, -щу, -стШп - ja

viti, saopciti, izvijestiti, o
bavijestiti 

сповlщІати, -'1о, -Іієm - jav
ljati, saopcavati, izvjestava
ti, obavjestavati 

сповнІнтв, -ю, ·ИІП - ispuniti, 
napuniti; izvrsiti 

сповнІювати, -юю, ·ІОЄІП - is
punjavati, puniti; izvrsavati 

сп6rад, -у, м. - spomen, us
pomena 

споrлядІіння, с. - promatra
nje, kontemplacija 

споrлядІатн, -Іію, -Іієm - pro
matrati, motriti 

сподfванка, ж. і сподІвІіняя, 
с. - nada, nadanje, uzda
nje, oeekivanje; над (усяке) 
сподІІІІіввя - iznad svakog 
ocekivanja 



сподівІатися 

сподівІатися, -Ііюся, -Вєmся -

пadati se, oeekivati; як І 
слід було сnодІватися -
kao §to se moglo і ocekivati 

спод6бІатися, -аюся, -аєmся -
svidjeti se, dopasti se 

споживІіняя, с. - potro§пja, 
upotreba, tro§eпje 

споживІати, -аю, -Вєm - tro
§iti, upotrebljavatl; спожи
вайте на здор6в'я - (jedi
te) и zdravlje! и slast! 

споживач, -8, м. - potro§ac 
спожИІти, -ву, -нш - upotri

jebiti, potro§iti 
спОкІій, -ою, м. - mir, mirno

ca, spokoj, pokoj ; в зrодІ і 
спокої - и miru і slozi 

спокfйвий - miran, spoko
jan; будьте спокfйнІ - bu· 
dite bez brige 

спокійно - mirno, spokojпo 
споконвіку і споконвічно -

odvajkada, od pamtivijeka 
споконвічний iskoпski, 

pradavni 
спокуса, ж. - ku§пja, isku

§eпje, пapast 
спокуІсйти, ·шУ, -сиш - isku· 

§ati, sablazniti, пapastovati, 
zavesti 

спокусливий - zavodljiv 
спокушІати, -аю, -Вєш - is

ku§avati, sablazпjavati, пa
pastovati, zavoditi 

сполопdІти, ·ІО, -єm - probli-
jediti 

сп6лох, -у, м. - uzbuna; бйти 
(дзвонйти) на спОлох -

zvoпiti па uzbunu 
сполУка, ж. - spoj, sastav 
сполучІати, -аю, -Вєш - spa

jati, sjedinjavati, povezivati 
сполУчення, с. - spoj, veza; 

прям6 сполУчеиия - direk· 
tпа veza 

20* 

сполучІйти, -у, ·ВШ - spojiti, 
sjediniti, povezati; СполУче
нІ Штати Ам6рвки (США) 
- Sjedinjeпe Americke Dr· 
zave (SAD) 

сполУчннк, -а, м. - (gram.) 
veznik 

спомин, -у, м. - uspomeпa, 
spomeп; на спОмнв (про 
коrо) - za uspomeпu (па 
koga) 

спонтаінний - spoпtan 
спонукВвня, ж. - pobuda 
спонукІвти, -аю, -Вєш - poti-

cati, pobuc:tivati 
спорfдяений - srodaп, blizak 
спорfднен/Ість, -ості, ж. 

srodstvo; afinitet 
спорожиІІіти, -Ю, -ІЬп - is

prazniti 
спорожиJЯти, -Яrо, -Яєш 

prazniti, ispraZпjavati 
спорт, -у, м. - sport 
спорnЬпmй - sportski 
спортсм6в, -а, м. - sporta§ 
спортсм6шса, ж. - sporta§ica 
споруда, ж. - gradevina, 

zgrada · 
споруджІувати, ·'YJO, -уєш -

graditi, izgrac:tivati, izdizati, 
uzdizati 

споруІдІіти, -джу, -диш - sa
graditi, izgraditi, izdici, uz
dignuti 

спор-.ж/ати, -Вю, -Вєш 
opremati, pripremati; ure
divati 

спор.Jідження, с. - oprema; 
opremanje, urec:tivanje 

споря/дІіти, -джу, -диш - o
premiti, pripremiti; urediti 

спОсІіб, -обу, м. - nacin, lik; 
умовний сп6сіб - (gram.) 
koпdicioпal, pogodbeni па
сіп; ваказОввй спОсlб -



(gram.) imperativ, zapovjed
ni nacin 

спостереІrrй, -жу, -жеш - o
paziti, primijetiti 

спостереження, с. - studija, 
promatranje, nadzor 

спостережливий - proma
tracki, pazljiv 

спостерІrІати, -Іію, -&єш -
opazati, primjecivati 

спостерІrач, -а, м. - proma
trac 

спотв6рІити, -ю, -иш - una
kaziti, nagrditi, uciniti rui
nim 

спотв6рІювати, -юю, -юєш -
nagrdivati, ciniti ruinim 

спотикІатися, -Ііюся, -аєшся 
- spoticati se, posrtati 

спохваІтИтися, -чУся, -тишся 
- dosjetiti se, trgnuti se, o
paziti (da cega nema) 

спочатку - s pocetka, iz po
cetka, u pocetku, ranije, na
novo 

спочивJати, -аю, -аєш - poci
vati, odmarati se 

спочИнJок, -ку, м. - odmor 
спочИІти і спочИІнути, -ну, 

-неш - pocinuti, otpocinuti, 
odmoriti se 

справа•, ж. - posao, rad; 
djelo; dosije;  це нечИста 
спрІіва - to nije cist posao; 
справа честі - stvar casti 

с:прІіва2 desno, zdesna 
с:правджІувати, -ую, -уєш -

izvrsavati, ostvarivati, ispu
njavati ; спрІівджувати ба
жання - ispunjavati zelje 

с:прав Ідити, -джу, -ДІПІІ - !iz
vrsiti, ostvariti; не с:прІівди
ти сподівань - ne oprav
dati ocekivanja (nade) 
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с:прИтний 

с:прІівді - zbilja, zaista, odis
ta, doista, zacijelo, zapravo, 
upravo, bas 

с:праведлІівий - pravedan; 
istinit, pravi 

с:праведлИвІІсть, -ості, ж. -
pravda, pravednost 

справжній - pravi, origina· 
lan, istinit, istinski 

с:правІнти, ·ЛІО, -иш - izvesti, 
izvrsiti, prirediti, proslaviti; 
с:прІівити вплИв - izvrsiti 
utjecaj ; справити ювілей -
proslaviti jubilej 

справІитися', ·ЛІОСЯ, -ишся -
iziCi па kraj (s cim) , svla
dati 

с:правІитися2, ·ЛІОСя, -ишся -
informirati se, obavijestiti 
se 

справлІ.Яти, -Яю, -Яєш - vrsi
ti, priredivati, slaviti; справ
л.�іти r6лос - dizati buku 

справлІЯтися', -.Яюся, -.Яєшся 
- izlaziti па kraj (s cim) , 
svladavati 

справлІ.ЯтиСJІІ', -.Яюся, -.Яєшся 
- obavjestavati se, informi· 
rati se 

спрІівний - ispravan 
с:праrа, ж. - zed; відчувІіти 

cnpliry - biti zedan, osjeca
ti zed 

с:праrлий - zedan 
с:праць6ваний - uskladen, u

hodan; istrosen 
с:приймІіння, с. - shvacanje, 

poimanje, percepcija 
с:приймІати, -аю , -аєш - shva

eati, poimati, primati 
с:прийІн.�іти, -мУ, -меш - shva

titi, pojmiti, primiti 
с:пр:Итний - snalaflj iv, spre

tan, vje!lt, promucuran 



спрйтвJість 

спрИтнJІсть, -ості, ж. - sna
lafljivost, spremnost, vjesti
na, promucurnost 

спрИЧІПІJНти, -Ю, -иm - uzro
kovati, izazvati, potaci 

спрИЧІПІ\Jіти, -Яю, -Яєm і спрв
чИнJювати, -юю, -ІОЄІП -
uzrokovati, izazivati, potica
ti 

сприЯння, с. - podrska, po
moc 

сприJЯти, -Яю, -Яєш - poma
gati, pogodovati, stititi, pro
tezirati 

сприJітАВВий - povoljan, po
godan 

сприJітАВВо, с. - povoljno 
спр6ба, ж. - pokus, pokusaj , 

proba 
спрОбІvвати, -ую, -уєш - po

kusati, probati; спр6буватв 
щастя - okusati srefu 

спровокJувВти, фо, -уєm 
izazvati, isprovocirati 

спроектJуваітв, -Ую, -уєш 
projektirati; projicirati 

спром6rа, ж. - mogucnost 
спром6ЖІDІЙ - kadar, sposo

ban 
спром6жиJІсть, -ості, ж. -

mogucnost, moe; мати спро
м6жвІсть - moei, imati 
mogucnost, biti u stanju; 
купЬм!АІtІІВ спром6жвІсть 
- kupovna moe 

спрос6ІПІЯ - pospano, sanji
vo, iza sna 

спроJстйтв, -щі, -ствш - po
jednostaviti, simplificirati 

спрост6вавня, с. - poricanje, 
opovrgavanje, demantiranje 

с:прост6вJуватв, -ую, -уєш -
poricati, opovrgavati, de
mantirati 

стаJвВтв 

спростJувВти, -Ую, -уєш - po
reei, opovrgnuti, demanti
rati 

спр6щJувати, -ую, -уєш -
pojednostavljivati, simplifi
cirati 

спр..ЮвJувати, -ую, -уєш -
upucivati, usmjeravati 

спрямJуваіти, -fю, -уєm - u
putiti, usmjeriti 

спfск, -у, м. - spustanje, si
lazak, nizbrdica; не давати 
спfску - ne opra8tati 

спускJІіти, -Іію, -Іієш - spuS
tati; не спускІітв 3 дУмки 
- ne smetati s uma; ве 
спускІітв 3 6ка (3 оч�й) -
ne skidati ociju, ne ispustati 
iz vida 

спуJстйтв, -щу, -стиш - spus
titi; спустйтв кр6в (3 я6са) 
- razbiti nos 

спустfJти, -є - opustjeti 
спуст6шеввя, с. - pustos 
спуст6шJвти, -у, -иm - opus-

tositi, razoriti, poharati 
спуст6шtуватв, -ую, -уєш -

harati, razarati 
спfтввк, -а, м. - pratilac 
сп'явfнвя, с. - opijenost, za

nos 
срібло, с. - srebro 
срfбввй - srebrn; срібне ве

сілля - srebrna svadba 
ссавJ6ць, -цЯ, м. - (zool.) sisa

vac 
ссJІіти, -у, .еш - sisati 
стабілЬJувВти, -Ую, -уєш -

stabilizirati 
стабfльвий - stabilan 
стU, -у, м. - ribnjak, (umjet

no) jezero 
стаJвВтв, -Ю, -Єш - ustajati, 

postajati; zaustavljati se, 
slufiti; ставати до роб6тв 
(opUd) - stupati na posao 
(rad); ставати ва перешк6-
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стаІвІіти 

дt (ва завІідІ) - ometati, 
smetati; ставІіти до розм6-
вв - zapocinjati razgovor; 
ставІіти првдІітиим (здІіт
ним:) - osposobljavati se, 
postajati sposoban 

стаІвІітися, .Ється - dogadati 
se, de§avati se 

стІівІити, -мо, -иm - stavljati, 
postavljati, metati; стІівити 
в (за) вИву - stavljati u 
grijeh; сnіввтв в (за) обо. 
в'язок - stavljati u duf
nost; стІіввтв в важк� ста
н6вище - stavljati u tezak 
polozaj ; стІіввти дІІіmоз -
postavljati dijagnozu; ста
вити mілвцю в к6лесо -
bacati klipove pod noge 

стІівІитися, ·АІОСJІ, ·ИІDСJІ -
postupati, odnositi se; ста
витися з презйрством -
prezirati, pokazivati prezir 

ставка, ж. - ulog, tarifa 
стІівлевня, с. - stav, odnos 
ставнйй - stasit, skladan 
стадt6в, -у, м. - stadion 
стІідtя, ж. - stadij 
стадо, с. - stado; krdo 
стаж, -у, м. - staf 
стаійвя, ж. konju§nica 
стакан, -а, м. - са§а 
сталевІір, -а, м. - livac celika 
стал�ввй - celicni 
стІілвй - stalan, postojan 
сталІь, -1, ж. - celik 
стан1, -у, м. - struk, stas 
стІів', -у, м. - stanje, polozaj ; 

став здор6в'я - zdravstve
no stanje; став веваrОмостІ 
- bestezinsko stanje; скру
тийй став - tefak polozaj 

стандарт, -у, м. -
.
stan�d 

ставдартизtувІіти, -ую, -уєш 
- standardizirati, tipizirati 

стандІіртввй - standardan 
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старом6дний 

стан6вище, с. - polohj , si
tuacija, stanje; модйва 3 
стан6вищем - covjek na 
polozaju 

станІ6к, -ка, м. - stroj , strug; 
Івструментаільввй стан6к 
- alatljika 

стІіІщІя, ж. - stanica, posta
ja 

старІІі, .Ої, ж. - starica 
старІінвий - marljiv, pazljiv, 

savjestan, revan, vrijedan 
старІінн!Ість, -ост:І, ж. - mar

lj ivost, revnost, pafljivost, 
staranje, savjesnost, zalaga
nje 

старІатися, -Ііюся, -Іієшся -
starati se, nastojati, truditi 
se 

ста� - star, oronuo, 
tro§an 

старІець, -ця, м. - starac; 
prosjak 

ста�чий - staracki 
старІнй', .Oro, м. - stari, sta

rac, starina 
старИW - star; сіарИА звИ

чІій - stari obicaj ; старі 
�чі - stare stvari, staru
dija 

старИк, -а, м. - starac 
старійшина, м. - starje§ina 
стІірІість, -ості, ж. - starost; 

під стІірість - pod stare 
dane 

старІІти(ся), -ю(ся), -єш(ся) -
starjeti 

старіший - stariji 
старовина, ж. - davnina, 

starina, daleka pro§lost 
старо:вИнний starinski, 

pradavni, stari, drevni 
стародІіввІй - starodrevan, 

prastar 
старом6дний - staromodan 



старослов'.йвський 

старослов'.йвськвй - staro
slaveпski 

староста, м. - voda, voditelj, 
starosta 

старт, -а, м. - start 
стартІувІіти, фо, -уєш 

startati 
старцІювІіти, -Юю, -rОєш 

prosjaciti; fivjeti u bijedi 
стІірІШІЙ - stariji 
статевий - spolni 
статечний - dostojanstven, 

ozbiljan 
статечиІІсть, -ості, ж. - do-

stojanstvo, dostojanstve-
пost, ozbiljпost 

стаІти, -ну, -иеm - stati, po
stati, ustati, dici se, zausta
viti se, poeeti; стати вІд6-
мим - postati poznat, pro
cuti se; стІіти за к6rо, за 
щ6 - ustati u obranu koga, 
cega; стати на вОроrа -
ustati (dici se) protiv пe
prijatelja; стати дор6слим 
- odrasti; стати навк6АІm:- · 
ки - pokleknuti, klekпuti; 
стати ДІібкв (на двбй) -
propeti se, dici se па straf
пje поgе (о koпju) ; стати 
прндІітним (здатним) 
osposobiti se; стати на пе
решк6дІ (на завІідІ) - o
mesti, sprijeciti, zasmetati; 
що б т6 не стало - poAto
·poto; стІіти на чолі - sta
ti па celo 

ста'І'Ист, -а, м. - statist(a) 
ста'І'Истик, -а, м. - statisti

car 
ста'І'Иствка, ж. - statistika 
стаІтися, -иетья - dogoditi 

se, desiti se; нfби вІч6rо й 
не сталося - kao da se 
niAta nije dogodilo 

стеиоrрІіфІя 

етап.Я, ж. - clanak, odred
ba; передова етап.Я - uvo
dnik 

статус, -а, м. - status 
стаф, -у, м. - statut 
статуя, ж. - kip 
статІь, -І, ж. - spol; stas, gra

da 
стаqІоиІір, -а, м. - stacionar 
ствердження, с. - potvrda, 

potvrc1ivanje, tvrdnja 
сnерджjувати, -ую, -уєш -

potvrc1ivati, utvrc1ivati, tvr
diti 

сnерІдити, -джу, -ДИВІ - po
tvrditi, utvrditi 

ствердіІти, .е і стверднІvти. 
-е - stvrdnuti se 

створІІіти, -Ю, ·ІПП - stvoriti, 
sazdati, formirati 

створfння, с. - stvoreпje, 
stvor 
ствОрІювати, -юю, -ЮЄПІ 
stvarati, formirati 

стебл6, с. і стеблйна, ж. 

stabljika 
стеm6, с. - stegno, bedro 
стіжІити, -у, ·ІПП - slijediti, 

pratiti, uhoditi, motriti; 
стежити за соб6ю - paziti 
па sebe 

стежка, ж. - staza; жнтrЄва 
(ЖВ'ІТЬОвІі) стежка - zivot
ni put; І'І'И по утор6вавІй 
стежцt - ісі utabanoril sta
zom 

стеІктй, ..,У, -чеш - isteei 
стелjйтв, -Ю, -иm - prostirati 
стеля, ж. - tavanica, strop, 

plafon 
стемнfІти, -е - potamnjeti; 

стемніло в очах - smrklo 
se u oCima, рао mrak па 
оСі 

стеиоrрІіфІя, ж. - stenogra
fija 
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стеноrраф\ув&ти 

стеиоrраф\ув&тв, фо, -уєш -
stenografirati 

степ, -у, м. - stepa 
степ\Інь, -евя, м. - stupanj , 

stepen 
стерво, с. - strvina 
стере\ІТЙ, -жу, -жеш - cuva

ti, strafariti, vrebati 
стереотШІний - stereotipan 
стериАІз\ув&тв, фо, ·УЄІП -

sterilizirati 
стер:йльний - sterilan 
стерти, зІтр\У, -еш - izbrisa

ti, obrisati, istrti; стерти на 
п6рох - satrti u prah і ре
рео 

mртися, зІтрfуся, -6mся -
izlizati se, izbrisati se, izgu
biti se 

стІЬ'лий - zreo 
стИmІути, -е - zreti, sazrije

vati; hladiti se 
стйд, -а і -у, м. - stid, sram, 

sramota, bruka; ні стидаі нІ 
с6вІстІ - bez trunke stida 

стmфітися, -аЬося, -8єшся -
dodirivati se, sukobljavati 
se 

стикн!Vтвся, -уся, -6mся і 
зІткнJVтися, -уся, -6шся -
dodirnuti se, sukobiti se 

стилІз\увІітв, фо, ·\rєш - sti-
lizirati 

стиАfс1:йііНИЙ - stilisticki 
ст:йлJь, -ю, м. - stil 
стИльний - stilski, u stilu 
СТВАЬО:ВЙЙ - stilski, koji se 

odnosi па stil 
стймул, -у, м. - stimulans 
стимулІюв&тв, ..Юю, -Юєш -

stimulirati 
ствв\ати, -аю, ..аєш - ru§iti, 

obarati, rezati, odrubljivati 
ствпевдІат, -а, м. - stipen

dist 
ствп6нд1я, ж. stipendija 
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стир\ати, 410, ..аєш - brisati, 
istirati 

стирчІати, -у, -Иш - str§iti 
ствск\ати, -аю, -аєш - stiska

ti, stezati, safimati, zbijati 
сmслий - stegnut, safet, kra

tak, jezgrovit; ст.йслІ стр6-
ІСИ - kratak rok 

сmслІІсть, -ості, ж. - kratko-
ca, SaZetost 

сmсиІути, -у, -еш - stisnuti, 
stegnuti, sazeti, zbiti; ст:йс
нути плечИма - slegnuti 
ramenima 

стйха - tiho, potajno 
стихfати, -аю, ..аєш - stiAa

vati se, smirivati se 
ствхfйиий - stihijski, spon

tan 
C'ПIXfJI, ж. - stihija 
стйхи\ути, ·У, -еш - sti§ati 

se, utihnuti, umiriti se 
стІйкіій - evrst, izddljiv; 

стійка рІввов&rа - cvrsta 
(stabilna) ravnotefa; стійка 
фарба - postojana boja 

стfйк�сть. -ості, ж. - cvrsti
na, cvrstoea, izdrZljivost 

стІк\ати, -аю, ..аєш - istjeca
ti, otjecati, kapati 

ст\fл, -ола і .Олу, :м:. - stol; 
веrетарhівСЬІСІІЙ стіл - ve
getarijanska prehrana; стіл 
І /Ф.І - stan і hrana; шіс
портввІ стіл - paso§ko 
odjeljenje, ured za paso§e 

стІл\4ць, .ьqЯ, м. - stolac, sto
lica, klupica 

стільІСИ - onoliko, toliko 
стІиаі, ж. - zid; китІійська 

стІиаі - kineski zid; мо• 
об стІв\r rор6хом - uzalud, 
bez uspjeha; првтВснутв до 
стІвй - pritisnuti uza zid 

стІвrв*а, ж. - zidne novine 



стЬпоій - zidni; стЬпоій rо

дИиник - zidni sat; стІн
нИй календар - zidni ka
Iendar 

стО - sto; в стО рВз (разів) 
- sto puta 

стОвбур, -а, м. - deblo 
стОвп, -8, м. - stup; стовп6м 

стати - zapanjiti se, ukipi
ti se; стовпй суспіАьства -
stupovi dru!ltva 

стовпІНтися, -Jtться - okupi
ti se, nagomilati se 

стОrІІн, -ону, м. - stenjanje, 
jauk 

сТОІ"НІати, -у, -еш - jaukati, 
stenjati 

стОік, -а, м. - stoik 

стоічний - stoicki 
Стокr6льм, -а, м. - Stokholm 
стокраТІDІЙ - stostruk 
столИця, ж. - glavni grad, 

prijestolnica 
століття, с. - stoljete, vijek; 

stogodi!lnjica 
столІувітися, ·Уюся, -увmся -

hraniti se 
стОляр, -а, м. - stolar 
стоміриий - stolarski 
стомІНти, -лЮ, -вш - umoriti, 

izmuciti, iscrpsti 
стомІИтися, -лЮся, -ишся 

umoriti se, izmuciti se, is
crpsti se 

стОмлеиий - izmucen, ispa
cen, izmoren, iscrpljen 

стОмлjювати, -юю, -юєm -

umarati, muciti, iscrpljivati 
стОмлІюватися, -ююся, -юєmся 

- umarati se, muciti se, is
crpljivati se 

стопа, ж. - stopa, stopalo; 
Ітй стопами коrо - ісі ci
jim stopama; иапрІіввти 
свої стопй - usmjeriti svo
je korake 

стосІувітися 

стопроц�нтний - stopostotni 
стопІтати, -чУ, -чеш - izgazi

ti, izgnjeciti, iskriviti, izli
zati 

стОптІувати, -ую, -уєm - ga
ziti, gnjeciti, iskrivljivati, iz
lizivati 

сторfнка, ж. stranica 
сторіччя, с. - stoljece, vijek; 

stogodi!lnjica 
стОрож, -а, м. - nadstojnik, 

cuvar 
стор6жа, ж. - stгaZa; стоJі. 

ти на стор6жІ - biti па 
stra!i 

сторожІИти, -v. -mп - cuvati, 
strldariti 

сторожкИй - oprezan 
сторона, ж. - strana; стОро

ни свfту - strane svijeta; 
дізmітвся сторон6ю - do
znati sa strane; не близька 
сторона - to je daleko; 
слабка сторона - slaba 
strana; чужа сторона - tu
ctina 

сторонІИтися, -Юсяr, -Шпся -
kloniti se, uklanjati se, iz
bjegavati 

стор6ннІй - stran; без сто

р6ІDІЬОі допом6rи - bez 
tuc!e pomoci 

стОрч (стОрчки, сторчмІі, 
сторчакаі) - stojeti, stojeC
ke, str!leci, uspravno; сторч
мІі стврчІітв - stajati us
pravno, str!liti; дивИтвся 
стОрч - gledati ispod oka; 
ставати сторчака - propi
njati se; дІітв сторчака -

strmoglaviti se 
ст6с, -у, м. - sve!anj, hrpa, 

bala 
стос!Ув'твся, -уєn.ся - ticati 

se 
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стосУнкJи, -Ів, мн. - odnos, 
veza; біти в найкрВщих 
стосУвках - biti u najbo
ljim odnosima; люб6внІ сто
сУнки - ljubavna veza, lju
bavni odnos 

сто.Rнка, ж. - parkiranje, 
stajali§te, stanica, stajanje; 
стоЯика маппtв заборонена 
- zabranjeno parkiranje 

стоJЯти, -Ю, -im - stajati; сто
Яти на дор6зt комУ - sta
jati kome па putu; стоЯти 
над дyms - muciti, gnja
viti ; стоЯти поза законом 
- biti izvan zakoпa; сто.Яти 
навколІшки - kl�ti; сто
Яти rор6ю за к6rо - zauzi
mati se za koga, braniti ko
ga 

стрІіва, ж. - jelo 
стрІідиик, -а, м. - patnik, 

pacenik, mucenik 
стр8дниця, ж. - patnica, mu

cenica 
страждаіиня, с. - stradanje, 

patnja, muka 
страждJатв, -аю, -аєш - trp-

jeti, patiti, stradati 
страйк, -у, м. - §trajk 
страйкар, -Я, м. - §trajka§ 
страйковйй - §trajka§i 
страйкJуваіти, фо, -уєш -

§trajkati 
страта, ж. - pogubljenje, 

smrtna kazna 
страNrія, ж. - strategija 
страJтити, -чу, -ТІDП - pogu

biti; izgubiti 
страус, -а, м. - noj 
страх, -у, м. - strah, bojazan, 

strepnja, strava; страх і 
трепет - strah і trepet; 
страх менtS бeptS - jeza me 
hvata; на свfй страх і рйск 

па vlastitu odgovomost 
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стрймJатвся 

страхJВтв, -аю, -аєm - pla§iti, 
stra§iti 

страхJатися, -аіюся, -аієшся -
pla§iti se, bojati se 

страхо:вІtй - osiguranicki 
страховище, с. - cudovi§te, 

neman; stra§ilo 
страхуваінвя, с. - osiguranje; 

соцІаіАьве страхув;іввя -
socijalno osiguranje 

страхJуваітв, ·Ую, -уєш - osi-
guravati, osigurati 

страчJуватв, -ую, -уєш - po
gubljivati; gubiti 

страпппtй - stra§an, grozan, 
strahovit; страпоШй суд -
stra§ni sud, sudnji dan; 
страшна справа - straho
.ta, stra§пa stvar 

стремtSно, с. - stremen 
стрепенІVтвся, -уся, .СШся -

prenuti se 
стрибвІVтв. -у, .сш - skoeiti 
стрибJок, -ка, м. - skok 
стрив6жеиий "'-- uzbuden, uz-

nemiren 
стрив6жJити, -у, -иm - uzne

miriti, uzbuditi, uzbuniti 
стрив6жJитися, -уся, -mпся -

uzbuditi se, uznemiriti se; 
uzburkati se 

стрнJrrи, -жу, -жtSm - strici, 
§i§ati 

стрйжений - o§i§an, ostriZen 
стрйжJевь, -ня, м. - sd, jez

gra, stozer, osovina; brzac 
стрйжка, ж. - §i§anje 
стрймаиий - suzdrZljiv, suz

drzan, diskretan 
стрймJатв, -аю, -аєш - uzdr

zati, zaddati, suzddati 
стрймJатися, -аюся, -аєшся -

suzdrzati se, svladati se, uz
ddati se 



стрІDІ!Увати 

стрйм!Увати, -VJO, -уєш - uz
drfavati, zadrfavati, suzdr
zavati 

стрймІуватися, -уюся, -уєшся 
- suzdrZavati se, savladava
ti se, uzdrfavati se 

стЇJІлаі, ж. - strijela 
стрІлІець, -ьцЯ, м. - strijelac 
стрілка, ж. - kazaljka 
стрілочник, -а, м. - skretni-

car 
стрІляиИна, ж. і стрІльбІі, ж. 

- pucnjava, pucanje, palj
ba; стрІлянИна з рупппЩь 
-pu§eana paljba 

стрІлІЯти, -.ЯЮ, -Яєш - gac1ati, 
pucati; стрІлJіти оком -
strijeljati pogledom; стріля
ІШЙ rоробець - (pren.) sta
ri macak, iskusan covjek 

стрІмrолов - glavom bez ob
zira 

стрІмкйй: - strm 
стріха, ж. - streha, nadstre§

nica, krov; батьківська стрf
:ха - roditeljski dom; під 
однІЄю стрfхою - pod is
tim krovotn 

стрfчка, ж. - vrpca 
cтpOndt - strog 
строrІІсть, -ості, ж. - strogost 
стрОк, -у, м. - rok 
строкІітий - §aren 
строкІітІІсть, -ості, ж. - §are-

nilo 
струІrІіти, -жу, -жеш і -rІію, 

-rІієш - strugati 
струкфа, ж. - struktura 
стр.ум, -у, м. - struja, struja

nje, mlaz 
стрУмІІиь, -еня, м. - mlaz, 

struja, bujica, brzac 
струмjОк, -кІі, м. - potok 
струиІі, ж. - struna, Zica; 

слабо струна - slaba stra
na, slabost 

cт.Rr 

струнк:йй - vitak 
струс, -у, м. - potres, udarac; 

струс мОзку - potres moz
ga 

студент, -а, м. - student 
студентка, ж. - studentica 
студентський - studentski 
стуІдВти, -джу, -двш - hladi-

ti, lediti 
студІІювІіти, -Юю, -Юєш -

studirati 
стУдІя, ж. - studio 
стік. -у, м. і стУкІІт, -оту, м. 

- lupanje, lupa, kucanje, 
bat 

стУкІати, -аІО, -аєш - kucati, 
lupati, bubati, kloparati 

сфн!Ути, -у, -еш - lupnuti, 
kucnuti, pokucati, udariti; 
сфнуло в roroвy - palo 
na pamet, udarilo u glavu 

стУпа. ж. - korak 
ступІати, -Іію, -Іієш - hodati, 

koraeati, stupati, gaziti 
ступІИти, -лЮ, -иш - korak

nuti, stupiti, zakoraciti; не 
звІіти, ва яку ступИти -
ne znati §to da se radi (ka
ko da se postupi) 

стУпІІиь, -еви, м. - stupanj , 
stepen, stadij ; вИ:щий стУ· 
пІиь - (gram.) komparativ; 
вайвmций стУпІиь 
(gram.) superlativ 

cтymui, ж. - taban 
стурб6ваний - uznemiren, 

uzbuden 
стурбІуваіти, ·Ую, -уєш - uz

nemiriti, uzbuditi, zabrinu
ti, uzbuniti 

стурбІуваітися, ·Уюся, -Уєшся 
- uznemiriti se, uzbuditi se, 
zabrinuti se 

стюардеса, ж. - stjuardesa 
стЯr, -а, м. - zastava, barjak 
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стяфіти 

стяrJати, ІіІо, -аієш і стЯrJува
ти, -ую, -уєm - stezati, stis
kati; skidati; naplacivati; 
стяrаіти льОдом - zalediva
ti 

стВrвения, с. - kazna, globa, 
naplacivanje globe; наклІі
сти ст.ЯmеІDІЯ - odrediti 
kaznu 

стяrІнУти і cтяrJd:, ·нУ, -неm 
- stegnuti, stisnuti; skinuti; 
naplatiti 

стЯти і зІтнJУтн, -у, -еш -
srШiti, oboriti, odrezati, od
rubiti 

стьОжка, ж. - vrpca 
суб'Єкт, -а, м. - subjekt 
суб'єктйвний - subjektivan 
субОта, ж. - subota 
субсйдІя, ж. - subvencija, 

dotacija, pomoe 
сувенір, -а, м. - suvenir 
суве�, м. - suveren 
суве� - suveren 
�о - suvereno 
сув6рий - surov, strog, krut, 

o§tar; сув6ра днсциплfна -
stroga disciplina; сув6рІ за
ходи - o§tre mjere 

сув6рJість, -ості, ж. - suro-
vost, o§trina, strogost 

суNстія, ж. - sugestija 
суrл6б, -а, м. - zglob 
суд, -у, м. - sud; сУд присЯ

ЖІІІІХ - porotni sud; пере
дати ва сУд - predati su
du 

судаік, -а, м. - smш1 
суддЯ, м. - sudac 
суJдdти, -джу, -диш - suditi 
судно, с. - brod, lac:ta 
суднов�рф, -і, ж. - brodo-

gradili§te 
суднопл8ввий - plovan 
судноплІіввJість, -ості, ж. 

plovnost 
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сУнJути 

судноплІівс:тво, с. - plovidba, 
navigacija 

судовИй - sudski; судова 
справа - parnica; судовИй 
виконаівеqь - sudski izvr§i-
telj . 

судороrа, ж. - grc, trzaj 
суєта, ж. - Шurbanost, ta§ti-

na, ispraznost 
сУк, -аі, м. - grana 
сукно, с. - sukno, §tof 
суюоіний - suknen 
сvкУпнІІсть, -ості, ж. - zbir, 

cjelina 
сУм, -у, м. - tuga, jad, Zalost 
сУма, ж. - iznos, svota, suma 
сумІірний - miran, krotak, 

pokoran 
суміжний - dodiran, susje

dan, granicni 
сумісний - zajednicki, орсі; 

сумісні діі - kombinirane 
operacije 

сУмІш, ж. - smjesa, spoj , 
mje§avina 

сУмка, ж. - torbica 
сумлfнниА - sa"Vjestan 
сумлfния, с. - savjest; док0. 

ри (мУк.и) сум.Uния - gri!
nja savjesti 

сумdй - tu!an, zalostan 
сУмнів, -у, м. - sumnja; без 

будь-Якоrо сУмнІвУ - bez 
ikakve sumnje; немає с:Ум
віву - nema sumnje 

сумвівJІітися, -аіюся, -аієmся 
- kolebati se, sUIDiijati 

сумнівний - sumnjiv 
сумJувІіти, ·Ую, -уєш - tugo

vati, zalostiti se 
сум'Jіття, с. - metez, gufva 
суваtця, ж. - jagoda (§um

ska) 
сУвJути, -у, -em - gurati; су

нути своr6 и6са - gurati 



сіп 

nos; ледве сУнvти н6rи -
jedva noge vuci 

сУп, -у, м. - juha, supa 
супер6чJити, -у, -иш - protu

rjeciti 
супер6ЧІЩ, ж. - razmirica, 

spor, �repirka 
супер6чливий - suprotan, 

oprecan, kontradiktoran 
супер6чнІlсть, -ості, ж. -

opreka, suprotnost, kontra
dikcija, proturjecnost; кла
сові супер6чностl - klasne 
suprotnosti 

суп6рІUІІ(, -а, м. - suparnik, 
takmac, rival 

суп6рІПЩтво, с. - suparni§
tvo, rivalitet 

сУпJити, ·АЮ, -иш - mr§titi 
сУпJитися, -люся, -ишся -

mr§titi se, mrgoditi se 
сУпРовJІд, -оду, м. - pratnja 
супровІдиlй - popratni; су

провlднИй лйст - popratno 
pismo 

супровОJдити, ·ІJЖ.У, -диm -
pratiti 

супротіівний suprotan, 
protivan 

супVтиик, -а, м. - suputnik; 
satelit; штУчний суоутІUІІ( 
- umjetni satelit 

сур..Уч, -у, м. - pecatni vosak 
сурма, ж. - truba 
сурмач, -а, м. - trubac 
суроrат, -у, м. - surogat 
сусfд, -а, м. - susjed 
суdда, м. і ж. - susjed, su

sjeda 
сусіJдити, -/JЖ,у, ·ДИШ - biti 

susjedi, zivjeti u susjedstvu, 
graniciti 

сусідка, ж. - susjeda 
сусідній - susjedan 
сусідство, с. - susjedstvo 

сформІув&ти 

суспfАьний - dru§tveni, ja
van; суспfльне виробиИцтво 
- dru§tvena proizvodnja 

суспfАьство, с. - dru§tvo 
сУтичка, ж. - sukob, okdaj 
ctrfнкJи, -Ів, мн. - sumrak, 

polumrak 
сУтнІІсть, -ості, ж. - bit, sП, 

su§tina 
сУтолока, ж. - metez, guzva 
суттЄвий - bitan, su§tipski 
сvтУ.жний: - teZak, mucan 
сутVАИЙ - pogrbljen, grbav 
сутулІитися, ·ІОСJІІ, -ишся -

grbiti se 
сУтJь, -1, ж. - bit, su§tina; 

rоворІіти по суті - govo
riti о su§tini same stvari 

суфікс, -а, м. - sufiks 
сухар, -Я, м. dvopek 
сухйй - suh 
сухопУтний - kopnen 
сух6тJи, ·, мн. - tuberkuloza, 

su§ica 
суцf.u.иий - cjelovit, citav, 

potpun 
суцfльнJlсть, -ости, ж. - cje

lina 
суцільно - potpuno, cjelovito 
сучасвий - suvremen, sada§. 

nji, tekuci 
сучІіСІUІІ(, -а, м. - suvreme

nik 
сучаснІlсть, -ості, ж. - suvre

menost, sada§njost 
сучІок, -ка, м. - grancica, 

cvor u drvetu 
сVша, ж. - kopno 
суm6ний - su§en 
суm!Ііти, -у, ·ИШ - su§iti 
сушfния, с. - su§enje 
сф6ра, ж. - sfera; сф6ра 

вплИ:ву - sfera utjecaja 
сформJув&ти, фо, -уєm -

formirati 

317 



сформулІюваіти 

сформулІюваіти, -Юю, -Юєш -
fonnulirati 

схамевІУтиа, -уа, .ааа -
opametiti se, doei k sebi, 
predomisliti se 

схвалевив, с. - odobravanje 
схвалІJіти, -Ю, -нш - odobriti 
схвІілІювати, -юю, -roєm - o-

dobravati 
схвилjюваіти, -Юю, -І0єш -

uzbuditi, uzrujati, razdra!iti 
СХВІІАjюваітва, -Ююся, -Юєш

СJІ - uzbuditi se, uskome§a
ti se, uzrujati se, ganuti se 

СХВИАЬ6вавий - uzbuc1en, uz
rujan 

схаоа, ж. - shema 
схематвзІуваітв, ·Ую, ·Уєш -

shematizirati 
схемв1dчвий - shematiam, 

shematski 
схdл, -у, :м. - nizbrdica, na

gib, padina, naklon; на cxd· 
л1 літ (двfв, віку) - pot
kraj fivota, u starosti, pod 
stare dane 

схвлJdтв, -Ю, -нш - nagnuti, 
spustiti; nagovoriti, skloniti; 
СХВАdтв r6лову - spustiti 
glavu; СХВАdтв ва свій бік 
- pridobiti za sebe 

схилІJітиа, -Юа, -ншся -
nakloniti se, spustiti se; su
glasiti se, slofiti se 

схилІЯтв, -JiJo, -Jієш - nagi
njati, spu§tati; nagovarati 

схил!Jітва, -JiJoCJJ, -.tієша -
naginjati se, spu§tati se; su
gla§avati se 

схdльний - sklon, podlofan, 
voljan; схdаввй до супе
рnок - svadljiv 

схdльнІість, -ості, ж. - sklo
nost, naklonost 

схІfд1, .Оду, :м. - istok; пІв
д� схід - jugoistok 
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cxlfдJ, .Оду, :м. - uspon, diza
nje, uzlaz; до сходу сОІІQЯ 
- prije izlaska sunca 

схfдвий - ist<Xni 
с:хfдцJІ, -Ів, :мн. - stepenice, 

stube, stubi§te 
СХАdпиІуrи, -у, -еш - zajecati 
с:хлdпІувати, -ую, -уєш - je

cati 
схов, -у, :м. - euvanje, spre

manje; skrovi§te; вІдд4тв 
ва схОВ - dati na euvanje 

�вІ4тв, -4!0, 4єш - sakriti, 
skriti, spremiti, pohraniti, 
skloniti, zatomiti 

сховІ4тиа, -4юся, -4єша -
sakriti se, skriti se, skloniti 
se, prikriti se, pritajiti se 

сховище, с. - zaklon, sklo
ni§te, azil 

сходJи, -Ів, :мн. - stepenice; 
izdanci 

схоІдити, -джу, -диш - pe
njati se, dizati se, uzlaziti; 
silaziti; не сходити з дУмкв 
ne izlaziti iz glave 

схоІдвтиа, -джуа, -дншс:я -
sastajati se, spajati se, zbli
favati se, slagati se 

схожий - sli�an. nalik 
схожІість, -ості, ж. - sli�ost 
схопІJіти, -АЮ, -нш - dohva-

titi, uhvatiti, zgrabiti 
схоплjюватв, -юю, -ІОЄІП -

hvatati, dohvatiti, grabiti 
схоІтfтв, -чУ, -чеш - zafeljeti, 

ushtjeti 
східнІутв, -у, -em - smr§avi

ti, omr§aviti 
сq6ва, ж. - pozornica, sce

na; зІйтd зі сq6ни - sia 
аа scene (і pren.) ; зробdтв 
сq6ву - prirediti scenu 

сqев4рІjй, -ю, :м. - scenarij 
сюдd - ovamo 



сюж6т 

сюж6т, -у, м. - siie 
сюрпрйз, -у, м. - iznenal!enje 
сяrІ'ти, -'ю, 4єm - dosezati, 

dopirati; сяr'ти в rАИбочfнь 
століть - posezati u daleku 
pro§lost 

сяrиІіти, Ly, -em - dosegnuti, 
doprijeti; от кудй CJll"llj-в! 
- eto па §to on puca! 

с.Яйво, с. - sjaj 
СJіК)'ТИСJІ, -аіюся, ·'ЄІDСЯ 

brisati nos 

таdй 

сЯк-тu - kojekako, kako-ta
ko 

с:ЯІп"а, -ю, -єш - sjati, blista
ti, cakliti se 

сьrОднІ. - danas; сьоrодиІ 
уRчерІ - ve�ras 

сьоrодвІппdй - dana§nji 
сьоrорічний - ovogodi§nji 
сьоrоч4сиий - suvremen, sa-

da§nji 
сьОМRЙ - sedmi 
сьОрбІІіти, -'ю, 4єш - srkati 
сьорбвtути, -у, -em - srknuti 

Т, т 

та - і, te, ра; аІі; та Ів. (та 
Інші) - і dr. (і drugi) 

та6'к, -у, м. - duhan; не т6й 
табu - to je ne§to drugo, 
to je drugi par rukava 

т'бІІр, -ору, м. - logor, ta
bor; коицеитрацfйввй т4бІр 

koncentracioni logor; 
ст4ти т4бором - utaboriti 
se, ulogoriti se 

т'бІрник, -а, м. - logora§ 
табл6тка, ж. - tableta 
таблйця, ж. - tablica, tabela; 

таблйця І\ОІоження - tabli
ca mnozenja 

табУн, 4, м. - stado, krdo 
табур6т, -а, м. - stol�i� 
тавр0, с. - zig, peat; пост4-

вити тавр0 - udariti zig 
(pe�t), Zigosati 

таврІуати, ·Ую, -уєш - Zigo
sati 

таджйк, -а, м. - TadZik 
Т8ДЖІЩьквй tadZi�ki; 

т� РСР - TadZi� 
ka SSR 

таджІічка, ж. - TadZikinja 

таЄмвий - tajan, potajan; 
таЄмві вІібори - . tajni iz
bori 

таємвdqя, ж. - tajna, miste
rij 

таЄМІШчий - tajanstven, mi-
steriozan 

тІ'із, -а, м. - umivaonik, lavor 
ТаілІівд, -у, м. - Tajland 
таJ{тв, -Ю, -іш - tajiti, skri-

vati 
ТайвІіиfь, -я, 1111. - Tajvan 
тІійна, ж. - tajna 
т4к1 - da; т4к чи ві? - da 

і1і ne? 
тн• - ovako, tako; т4к звІі

RИЙ (т. зв.) - tzv., ta· 
kozvani, toЬomji; то сІімо 
- isto tako, tako'1er, jedna· 
ko; тU-сЯк - kako-tako; 
от т4к т4к! - gle molim te! 
tko Ьі to rekaol 

такИ - ipak 
такйй - ovakav, onakav, ta

kav; такИм же Чlівом (CJl6. 
собом) - na isti na�in; в 
таюtй-то день - toga і toga 
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також 

dana; в такому раізІ - u 
tom slucaju 

також - takoder 
такса, ж. - taksa 
таксf, нескл., с. taksi 
такт, -у, м. - takt 
тактика, ж. - taktika 
тактОвний - taktican 
тактОвнІlсть, -остl, ж. - tak-

ticnost, takt 
талан, -у, м. - sudbina; ta

lent 
таланІИти, -Иrь - іСі za ru

kom, imati srecu 
Та4аІІовІітий ta}entiran, 

nadaren, darovit 
талановІітІІсть, -ості, ж. - ta

lentiranost, nadarenost, da
rovitost 

талант, -у, м. - talent, spo-
sobnost, dar 

тВАІя, ж. - struk 
ТаіллІн, -у, м. - Tallin 
талон, -а, м. - bon, kupon 
там - ondje, tamo; zatim, 

poslije; он там - eno ta
mo; хоч би там що - po§
to-poto 

тамб\'р, -а, м. - bubanj 
таможня, ж. - carinarnica 
т�ІІІІІій: - tamo§nji 
тамІувати, фо, -уєm - zadr-

zavati, suzdrzavati; тамуваі
ти дУх - zadrzavati dah; 
тамуваіти крав - zaustav
ljati krv 

т8нІець, -цю, м. - ples ; мУ
знка до тІінцІв - plesna 
glazba 

танк, -а, м. - tenk 
танкіст, -а, м. - tenkist 
танІок, -ка, м. - kolo 
танІvти. -у, -еш - topiti se, 

rastapati se, odmrzavati se 
танцІвнІіця, ж. - plesacica, 

balerina 
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твердfІти 

тmщІюваіти, -Юю, -Юєm -
plesati 

танцюрІістка, ж. - (dobra) 
plesacica 

таоочІки, -ок і таоІки, -ок, мн. 
- papuce, patike 

тарган, -а, м. - zohar 
тарІіф, -у, м. tarifa 
тарІіфний - tarifni ; тарІіФ-

ннй довfдник - cjenik 
тарfлка, ж. - tanjur 
таскІати, -аю, -аієm - vuci; 

таскати каштани з вопоО 
- vaditi kestenje iz vatre 

таскІатися, -аіюся, -аєmся -
vuci se, tumarati, lutati 

тасІувати, -Ую, -уєш - mije
§ati karte; tuci 

тасьма, ж. - traka, vrpca, 
uzica 

татарІПІ, -а, м. - Tatarin 
татарка, ж. - Tatarka 
татарський - tatarski 
татІо, -а, м. - otac, саса, tata 
татуІюваіти, -Юю, -Юєm - te-

tovirati 
Ташкент, -а, м. - Ta§kent 
ТбWсІ, нескл., с. - Tiflis 
тванІь, -1, ж. - zabokrecina 
тварІіна, ж. - zivotinja .  
тварІінннй - Zivotinjski 
тварІінник, -а, м. - stocar 
тварІіншщтво, с. - stocar-

stvo 
тварІінницький - stocarski 
твердІій - tvrd, cvrst, ustra

jan; твердІій ropfx - tvrd 
orah; твердІі вдІіча - cvrst 
karakter 

тверІдІіти, -джv, -диш - tvr· 
diti ; ponavljati uvijek isto 

тв�рдІІсть, -остl, ж. - tvrdo
ca, cvrstina 

твердfІти, -е і твердfmІати, -ає 
- stvrdnjavati se 



тве� 

тве� - trijezan; � 
р6зум - zdrav razum 

твІій, -oro - tvoj 
тв ір, .Ору, м. - djelo 
творІець, -цЯ, м. - tvorac, 

stvaralac 
творІИти, ·ІО, ·ИІП - tvoriti, 

stvarair -
твopl*racя, 4тr.св - stvarati 

se; doga&ti se 
твОрчнй - stvaralacki 
твОрчІlсть, -ості, ж. - stvara

la§tvo 
театр, -у, м. - kazali§te, tea

tar 
театрВльний - kazali§ni, tea-

tarski, teatralan 
ТеrерІін, -а, м. - Teheran 
теж - takode 
т�, ж. - teza 
тезко, м. - imenjak 
текст, -у, м. - tekst 
тексntлІь, -ю, м. - tekstil 
текстИльний - tekstilni 
теІкn1, -че - teci; istjecati, 

kapati; tociti 
текУчнй - teean, tekuci, zi

dak 
текУчІІсть, -ост, ж. - teenost, 

zitkost; tekucina 
телебачення, с. - televizija 
телевІзfйввй - televizijski 
телевізор, -а, м. - televizor 
телеrлядІіч, 4, м. - televizij-

ski gledalac, TV-gledalac 
телеrрІіма, ж. - telegram, 

brzojav 
телеrрІіф, ·у, м. - telegraf 
телеrрафІуваітв, фо, ·УЄІП -

telegrafirati, brzojaviti 
телезв'.нзІОк, -ку, м. - teleko

munikacija 
телекерування, с. - tele

upravljanje 
телепІітІя, ж. - telepatija 
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�ма 

телескоп, ·В, М. - teleskop 
телеф6н, ·у, м. - telefon 
телеф6нвий - telefonski; те-

леф6вва кабіна - telefon· 
ska kabina, telefonska go
vomica; телеф6ІDІВ стІіицІя 
- telefonska centrala 

телефонІувІіти, фо, ·УЄІП 
telefonirati 

телІЯ, -Яти, с. - tele 
телJ'ітина, ж. - teletina 
телЯчнй - teleci 
тема, ж. - tema 
темІітнка, ж. - tematika 
темний - taman, mracan, za-

gasit 
темніІти, -е і темнfшІати, -ає, 

- tamnjeti, mraciti se 
темно - tamno, mracno; тем. 

но, хоч в око стрель - ne 
vidi§ prst pred okom 

темнота, ж. - tama, tmina, 
mrak; (pren.) zaostalost, ne
prosvijeeenost 

Niwп, -у, м. - tempo 
темперІімент, -у, м. - tempe

rament 
темперІімевтвий tempera

mentan 
температjра, ж. 

tura 
tempera-

темрява, ж. - mrak, tama, 
tmina 

тенденцfйвий - tendenciozan 
тендеІЩІя, ж. - tendencija 
тендітний - krhak, njeZвn 
тенJ.с, -а, м. - tenis; настfль. 

ний mdc - stolni tenis, 
ping-pong 

тенІсйст, -а, м. - tenisac 
тенJ.снвй - teniski; NнІсний 

корт - tenisko igrali§te 
тенор, -а, м. - tenor 
теолоdя, ж. - teologija 
теорема, ж. - teorema 
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теоретизІуваіти 

теоретизІувати, фо" . �уєш 
teoretizirati 

теоретик, -а, м. ---, teoretiaa 
теоретИчнвй - teoretski 
те6рІя, ж. - teorija · 
теп6р - sada 
теп6рІmвІй - sada§nji; тео� 

рІmнІй час - (gram.) pre
zent 

тепл6нький - mlak 
т6плий - topao; іти по т6nло

му слfду - pratiti u stopu; 
тfльки ЖИJШй та теплий -
jedva ziv 

теплІfсть, -ocrl, ж. - toplina, 
toplota; т6плІсть повітря -
toplina zraka 

теплfJти, -є і теплfшІати, -ає 
- otopljavati, postajati top
lije 

тепло, с. - toplina, toplota; 
душ6вне тепло - srdamost, 
toplina; провІднйк тепла -
(fiz.) vodic topline 

теплота, ж. - toplina, toplo
ta 

теплохІід, .Оду, м. - motorni 
brod 

теплуватий - mlak 
терап6вт, -а, м. - intemist(a) , 

lijecnik za unutra§nje bo
lesti 

терапія, ж. - terapija 
тераса, ж. - terasa 
терев6нІі, -Ів, мн. - brbljari-

je; терев6ні пр8внти -
mlatiti praznu slamu, brЬ
ljati 

терезІІt, -fв, ми. - vaga 
т6рІен, -ну, м. - tmje 
терзІати, -аю, -8єш - trgati, 

kidati, muciti 
терзІатися, -Вюся, -Вєшся -

muciti se 
тернт6рІя, ж. teritorij 
т6рмІн', -у, м. - tennin, rok; 

технолоrІя 

т6рмів2, -а, м. - termin, izraz 
термІнолоІ'іJІ, ж. .,..-- tennino

logija 
термометр, -а, м. - tennome

tar 
термоJідерний - termonukle

aran 
тер6р, -у, м. - teror 
терорнзІув&ти, ·фо, -уєш -

terorizirati 
терорІtст, -а, м. - terorist(a) 
терnІ6ць, -цЮ, м. - (razg.) 

strpljenje, strpljivost 
терmtмвй .- trpeljiv, toleran

tan 
терпймрсть, -ocrl, ж. - trpe

ljivost, tolerancija 
терпfния, с. - strpljenje, 

strpljivost; втратити тер
пfния - izgubiti strpljenje 

терпІfти, -iUO, -ИІП - trpjeti, 
podnositi, izdrzavati 

терпкІtй - trpak, opor 
терплячий - strpljiv, izdr

zlj iv 
терплЯчІість, -ocrl, ж . ........ strp

ljivost, izdrZljivost 
т6рnнІути, -е - koeiti se, o

drvenjivati 
т6рти, трІv. -6ш - trti, trljati, 

ribati; т6ртн РУки - trljati 
ruke 

терт.Я, с. - trenje 
теІсати, -шУ, -шеш - tesati 
теслЯр, -8, м. - tesar, drvo-

djelac 
т6стІь, -я, м. - tast 
тетервак, -а, і тетер.Ох, -8, м. 

- tetrijeb 
т6хнІк, а, м. - tehnicar 
т6хнІка, ж. - tehnika 
т6хнІкум, -у, м. - tehnikum, 

srednja strucna §kola 
технічний - tehnicki 
технолоrІя, ж. - tehnologija 



течіЯ 

течіЯ, ж. - tok, struja, pra-
vac 

теща, ж. - punica, tasta 
тИ, тебе - ti 
тИ:rр, -а, м. - tigar 
тИжІдень, -ня, м. - nedjelja, 

sedmica, tjedan; тйждень 
томУ - prije nedjelju da
na; на тОму тИжні - pro
sle sedmice 

тижневий - nedjeljni, sed-
micni, tjedni 

тИл, -у, м. - pozadina, zalede 
тиловИй - pozadinski 
тимчаоовий privremen, 

prolazan, provizoran 
тимчасово privremeno, 

provizorno 
тимчасом - dok, za vrijeme 

dok 
тИ:н, -у, м. - ograda; ні в тИн 

ні в вор6та - ni ovamo ni 
onamo 

тшфітиСJІІ, -Яюся, -Яєшся -
skitati se, lunjati, tumarati, 
potucati se 

тйп, -у, м. - tip, vrsta, obra
zac; -а, м. tip, covjek 

ТІПdзІіцlя, ж. - tipizacija 
тшdзІvвати, -Ую, -уєm - tipi-

zirati ', 
ТІПІОВИЙ - tipiean 
типОrраф, -а, м. - tipograf, 

graficar 
тІПІоrрафія, ж. - tiskara, 

stamparija, tipografija 
тираж, -у, м. - tirafa, na-

klada; izvlacenje 
тиран, -а, м. - tiranin 
Тирі:іна, ж. - Tirana 
твран1з1vвати, -Ую, -уєш 

tiranizirati 
твранfя, ж. - tiranija 
тИ:ск, -у, м. - tlak, pritisak, 

napon; вис6кий тйск - vi
soki tlak 
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тіснйй 

тИ:снеІПІЯ, с. - tlak, pritisak; 
otiskivanje, utiskivanje 

тИ:снІvти, -у, -еш - pritiskati, 
stiskati, vrsiti pritisak; тИ:с
нутв РУкУ - stiskati (ste
zati) ruku 

тИ:сиява, ж. - stiska, gufva 
тИсяча, ж. - tisuca, hiljada 
тИсячний - tisuci, hiljaditi 
тисячолітній - tisucugodis-

nji, hiljadugodisnji 
тИ:тул, -у, м. - titula 
тИф, -у, м. - tifus; висипнИй 

тИф - pjegavac 
тифОзний - tifusni; тифОз

ний хворий - tifusar 
тИхий - tih, miran, lagan; 

тИха вода rреблю рве - ti
ha voda brijeg dere; Тііхий 
океан - Тіhі ocean 

тИхнІvти, -у, -еш - stiSavati 
se 

тичИна, ж. - motka, kolac 
тИ:ша, ж. - tiSina, muk; ні

ма (мертва) тИша - mrtva 
tisina 

тfк, току, м. - gumno 
тtкІати, -аю, -Іієш - bjezati, 

odlaziti; тІюій з моіх очей 
- odlazi mi ispred ociju, 
bjezi da te ne vidim 

тіло, с. - tijelo; будова тіла 
- tjelesna grada 

тільки - samo, tek; як тіль
ки - cim; тільки ЩО -
tek, ucas, za tili cas 

тfІм'я, -м'я і -мені, с. - tjeme; 
без сьОмоі клепки у тfм'і 
- (razg.) bez jedne daske u 
glavi 

mmстий і тІиЯвий - sjeno
vit, hladovit 

тfнІь, -1, ж. - sjena, hlad; 
кИнути тінь - baciti sjenu 

тіснйй - tijesan; у тісному 
колі - u uskom krugu 
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тІсиІ*rи, ...О, -.ЬП - stiskati, 
pritiskati, stezati 

тІсиот�і, ж. - tjesnoca, tjes
koba 

тістечко, с. - kolac 
тісто, с. - tijesto; одноrо 

тіста кнИш - jedne gore 
list 

тітка, ж. - tetka, teta 
тfmІити, -у, -ІПІІ - radovati, 

raznoc1ivati, zabavljati 
тіmІитися, -уСJІ, -ишся - ra

dovati se, razono4ivati se, 
zabavljati se 

ткаля .і ткачйха, ж. - tkalja 
тканйиа, ж. - tkivo; tkanina 
ткати, тчІv. .еш - tkati 
ткВцький - tkalacki; ткаць-

кий цех, м. - tkaonica 
ткач, -а, м. - tkalac 
тліІти, -ю, -єш - truliti, gnji

liti� tinjati 
тло, с. - pozadina, fond; po

lje 
тлумачІити, -у, -иш - tuma

citi, obja§njavati 
тО - ono; І томі подfбне -

і tomu slicno 
тОбто - to jest 
товар, -у, м. - roba 
таварйство, с. - skup, dru§.. 

tvo, udrufenje 
товарйський drugarski, 

drиZevan, dru§tven 
товарІПІІ, -а, М. - drug; то

вариш по службі - kolega 
na poslu; товариш у бІдf -
drug u nesreci 

товаришка, ж. - drugarica 
товарвшІуаатв, фо, -уєш -

drugovati, druZiti se 
товариий - robni, teretni; 

товарний ваrо-. - teretni 
vagon; товарний п6ізд -
teretni vlak 
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ТОМАІЬІий 

товаро6бІr, -у, м. - kupopro
daja 

товаро6бмІн, -у, м. - robna 
razmjena 

товІктй, -чУ, -чеш - tucati, 
drobiti, udarati; товктй ста
ре - ponavljati uvijek isto 

тОвпІитиСJІ, -иться - gomilati 
se, skupljati se, jagmiti se 

товстИ:й - debeo, krupan, obi
man 

товстіІти, -ю, -єш - debljati 
se, gojiti se 

товстошкірий - debele koze, 
neosjetljiv 

товстощокий - bucmast 
товщІати, -аю, -аєш - deblja

ti se 
товщина, ж. - debljina 
TOrO і TOrO ЩО - jer, zato 

sto, zato, zbog toga 
тоді - onda, tada 
тодішнІй - tada§nji, onda§nji 
тОй, та, те - onaj , ona, ono; 

тИм більше - pogotovo, to 
viSe; ТІім бОком - onuda, 
s te strane; ТІім часом -
onda, tada, u to vrijeme; 
тІЄю дор6rою - onuda, tu
da, tim putem; на тОй рfк 
- slijedece godine; як тОй 
казав - kao §to se kaze 

тОкар, -я, м. - tokar, strugar 
Токіо, нескл., с. - Tokio 
толерантвий - tolerantan 
толер8нтнІІсть, -ості, ж. - to-

lerancija, tolerantnost 
тОлк, -у, м. - smisao, korist; 

збйти з тОлку - zbuniti 
толочІйти, -у, -иш - gaziti 
Юм, а, м. - tom, knjiga 
томат, -а і -у, м. - rajcica 
томІйти, -лЮ, -иш - umarati, 

muciti; сОВ мене ІОМИТЬ -
spava mi se 

томлйвий - zamoran, muean 



томі 

томі і томf що - jer, zato 
sto, zato 

т6н, -у, м. - ton, zvuk 
тоІІІСЙЙ - tanak, istanam; 

ТОІІІСЙЙ rОЛОС - tanak glas; 
ТОІІІСЙЙ на сль6зв - pla0. 
ljiv, spreman па plac; тон
кИй натяк - daleka aluzija 

т6нна, ж. - tona 
тоІІІІІіж, -у, м. - nosivost, to

naza 
тонІУтв, -у, -єш - tonuti, uta

pati se, daviti se 
тОвmІати, -аю, -аєm - stanji

vati se 
топІJlти1, -ЛІО, -вm - topiti, po

tapati 
топjйтв2, -ЛІО, -вm - rastapa

ti, grijati, loZiti 
топІІlтися1, -мОся, -вmся 

utapati se, potapati se 
топІJlтися1, -мОся, ·ИІПСЯІ 

rastapati se, topiti se, gri
jati se 

топоrрафІя, ж. - topografija 
тополя, ж. - topola 
топІтати, -чУ, -чеш - gaziti 
т6рr, -у, м. - trgovina, trZiste 
тОрrІи, -Ів, ми. - drazba 
торrfвля, ж. trgovina 
торrовІець, -ця, м. - trgovac 
торrовий - trgovacki, trgo-

vinski 
тор�д, -а, м. - trgovinski 

predstavnik 
тор�ство, с. - trgovinsko 

predstavnistvo 
торrІув&ти, -Ую, -уєm - trgo

vati 
торrjув&тися, фося, ·УЄІП(:jІ 

- cjenkati se 
торжеств0, с. - svecanost, 

svetkovina, trijumf, pobjeda 
торжествІув&ти, ·Ую, -уєm -

slaviti, trijumfirati, likovati 
торік - lani, prosle godine 

тОщо 

торfпоdй - proslogodisnji, 
lanjski 

торкІати, -'ю, -Іієm - dirati, 
ticati 

торкІатиа, -аіюся, -аієmся -
dodirivati se, dirati se 

торкнІУтв, -у, .em - taknuti, 
dirnuti 

торкнІУтвся, -уся, .еmся -
taknuti se, dodirnuti se, do
taci se 

торопfІти, -ю, -єш - zbunji
vati se, bojati se, biti u ne
prilici 

торо:хтfjй, -я, м. - brbljavac 
торпw, ж. - torpedo 
торп�дний - torpedni 
тОрт, -а, м. - torta 
тортtрІи, -, ми. - mucenje, 

muke 
торІувати, ·Ую, -уєm - krciti, 

utirati, probijati 
т6рф, -у, м. - treset 
торф'ЯІШй - tresetni 
т6скний - Cezпutljiv, sjetan 
тОс:т, -у, м. - zdravica 
тоталітарний - totalitaran 
тотаільинй - totalan 
тот6жний - istovetan, jed-

nak 
тот6жнІІсть, -ості, ж. - isto

vetnost, jednakost 
ТО'Іjйти, -у, ·ИІП - ostriti, bru

siti, siljiti 
т6чка, ж. - tocka; т6чка :Ю

РУ - glediste, stanoviste, 
gledanje . 

т6чвий - toam, precizan; 
т6чна мехUdка - precizna 
mehanika; тОчне поnадаіния 
- pun pogodak; т6чн:І нау
ки - egzaktne . znanosti 
(nauke) 

т6чнІ1сть, -ості, ж. - tocnost, 
preciznost 

т6що - і (tome) slicno (і sl.) 
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трав4 

травІі, ж. - trava; лікарські 
трІіви - ljekovito bilje, 
ljekovite trave 

трІівJень, -ня, м. - svibanj , 
maj ; П6рше трІівня - Prvi 
maj 

травJИти, -мО, -иш - variti, 
probavljati 

трІівлення, с. - probava, va
renje 

травн6вий - svibanjski, maj
ski 

траr6дІя, ж. tragedija 
траrІком6дІя, ж. - tragiko

medija 
траrІкомfчний - tragikomi-

can 
траrічний - tragican 
традmdя, ж. tradicija 
традиційний - tradicionalan 
трІікт, -у, м. - trakt; cesta, 

drum 
трІіктор, -а, м. - traktor 
тракторйст, -а, м. - trakto-

rist 
трамваіJй, -я, м. - tramvaj 
трамвІійний tramvajski 
трамплfн, -у, м. - odskoena 

daska, skakaonica 
транзйт, -у, м. - tranzit 
транслJювІітн, -Юю, -Юєш -

prenositi, prenijeti, emitirati 
транслЯцІя, ж. - prijenos, 

translacija 
транспараінт, -а, м. - trans

parent 
трІінспорт, -у, м. - promet, 

saobracaj , transport, prij€> 
nos 

траінспортний - prometni, 
saobracajni ; transportni 

транспортJувІітн, -Ую, -уєш -
transportirati, prevoziti, pre
vesti 

трансформІітор, -а, м. 
transformator 
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тривОжний 

трВІПП6я, ж. - rov 
трІіп6за, ж. - trpeza, stol 
трап6цІя, ж. - trapez 
траіпJитися, -нться - dogoditi 

se, desiti se 
траплJЯтнся, -Яється - doga

c:ta ti se, de§avati se 
трІіса, ж. - trasa, linija 
трІіJтнтн, -чу, -тиш - tro§iti , 

tratiti 
трІіур, -у, м. - crnina, korota, 

zalost 
тр6ба - treba, potrebno je 
тремтіння, с. - titranje, drh

tanje 
іремJтfтн, -..У, -тйш - drhta

ti, treperiti, tresti se 
тремтлИвий і тремтЯчий ...... 

drhtav 
тр6нер, -а, м. - trener 
тренувІіння, с. trening 
тренJувІітн, -Ую, -уєш - tre-

nirati 
тр6пет, -у, м. - treptaj , tre

perenje, drhtanje, groza · 
трепеJтІітн, -..У, -чеш - trep-

tati, drhtati 
третИна, ж. - trecina 
тр6тІй - treci 
трJй, -ьОх - tri 
трибУна, ж. - tribina, govor

nica 
трнбунІіл, -у, м. - vojni sud 
тривІілий - dug, dugotrajan; 

тривІіла з&чіска - trajna 
ondulacija 

тривJІітн, -аіє - trajati, po
trajati 

тривОrа, ж. - nemir, uznemi
renost, uzbuna, alaпn, briga 

тривОжJиrи, -у, -иш - uzn€> 
. miravati, uzbunjivati, alar
mirati 

тривОжний - uznemirujuci, 
alarmantan, uznemiren 



трйдцяІтеро 

трИдциІ'І'еро, -тьоХ - tridese
toro, tridesetorica 

трИАQJітий - trideseti 
трйдцяjть, -тіі і -тьОх - tride-

set 
трикотаж, -у, м. - trikotaia 
трикратний - trostruk 
трикУтиик, -а, м. · - trokut 
трИІІІІати, -аю, -&єш - dгZati; 

тримати в руках - drzati 
u rukama; тримати nІд зам
ком - ddati pod kljucem 

тримісячний - tromjeseean 
трии&дцятий - trinaesti 
трииІідцJІІть, -ти і -ть6х -

trinaest 
триповерховий - dvokatan 
трирfчиий - trogodi§nji 
трІнста, -ьосх6т trista 
трИчі - triput 
трfйка, ж. - trojka 
тріпІати, -аю, -аєm - cupati, 

trgati 
тріп/атися, -аюся, -аєшся -

pracakati se 
трІпо/тfти, -чУ, -ntm і · трІ

по/тати, -чf, -чеш - trepta
ti, drhtati 

тріск, -у, м. - tresak, prasak, 
lupa 

трfска1, ж. - trijeska, iver 
трІск&2, ж. - bakalar, treska 
тріск/ати, -аю, -аєm - ·treska-

ti, pucati, ·praskati; lupati 
трfси/ути, -у, -em - tresnuti, 

puknuti, prasnuti, lupiti 
трІУмФ, -у, м. - trijumf 
трІумфІіАьивй - trijumfalan 
трtщ/ати, -у, -Иш - praskati, 

pucati, pucketati 
тріщина, ж. pukotina 
трJ6є, -ь6х - troje 

троfстий: - trojni 
тр6йця - Duhovi 
тролtSйбус, -а, м. - trolejbus 
тр6и, -у, м. - prijestolje 

трус Ій 

тропfчивй - tropski 
тр6с, -а, м. - Ше 
тростИиа, ж, - trska, trstika 
тротуар, -у, м. - ploenik, tro
. · toar 
трофtSІй, -я, м. - trofej 
тр6хи і тр6mкв - malo, mr-

vicu, jedva jedvice; тр6хи 
далt - malo dalje; тр6:хи
-потр6ху - malo pomalo 

трощ/Ити, -у, •иm - lomiti, 
razbijati, mrviti; pohlepno 
jesti 

троJіида, ж. - ruza 
труба, ж. - truba; cijev; rра

ти в чиЮ трубу - plesati 
kako drugi svira 

трубач, -а, м. - trubac 
труб/Ити, -ЛІО, -иm - trubiti 
трУбка, ж. - lula; slu§alica 
труд, -&, м. - rad, posao, 

trud; вз.Яти на ctSбe труд -

potruditi se 
труІдИтися, -джуся, -диmся -

raditi, truditi se; не ваірто 
трудИтися - ne vrijedi tru
da 

трудІвнИ:к, -4, м. - trudbenik 
трудІвmЩя, ж. - trudbenica 
трудийй - tezak; труднИй 

хв6рий - teiak bolesnik 
труднІІсть, -ості, ж. - te§ko

ea, tegoba 
труднощр, -Ів, ми. - te§koce, 

muke 
трудовИй - radni 
трудод/tSвь, -В.Я, м. - trudo

dan, radni dan 
трудЯщІий, -oro, м. - trudbe

nik 

тру/іти, -Ю, -іш - trovati 
трун&, ж. - · lijes, mrtvacki 

kovceg 
трУп, -а, м. - le§ 
трУпа, ж. - trupa 
трусJИ, -ів, ми. - hlace 
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трусик Ін 

трусвкІи, -Ів, мн. - gace, ga
cice 

трусІНтв, -шУ, -сиm - tresti 
труІсйтися, -шУся, -свшся -

tresti se, drhtati; трусйтися 
вІд х6лоду - drhtati od 
hladnoee 

тряф-И, -у, "4Sm - tresti 
трясІтВся, -уся, "4Smcя - tre

sti se, drhtati 
туалет, -у, м. toaleta 
туберкуль6з, -у, м. - tuЬer

kuloza 
туберкуль6зний - tuberkulo

zan 
тубfлІець, -ьця, м. - domoro

dac, starosjedilac 
тубfАьний - domorodacki, 

starosjedilacki, domaci · 
фа, ж. - tuga, zalost, bol, 

ceznja 
туrйй napet, nategnut 
тудИ - onamo, tamo, onuda, 

tuda 
тужІівІІти, -є - stvrdnjavati 

se, zgusnjavati se 
тужІйти, -у, -иm - tugovati 
туЖАІЬІий і тУжний - tиZan, 

sjetan, ceznutljiv 
тул!Иrи, -Ю, -вш - pritiskati, 

prislanjati, lijepiti 
тулІйтися, -Юся, -иmся - na

slanjati se, pritiskati se 
тілуб, -а, м. - trup 
туман, -у, м. - magla; тума

ну напускІіти - bacati pi
jesak (prasinu) u осі 

тумІінІити, -ю, -иm - zamag-
ljivati, mutiti 

тумІінний - maglovit 
тунuІь, -ю, м. - tunel 
Тунfс, -у, м. - Tunis 
туІШй - tup, glup, zatucan 
тупйк, -а, м. - oor-sokak, , 

bezizlazan polomj 
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тvпІИтв. -лЮ, -вш - tupiti, ci
niti tupim 

тУпІІсть, -ості, ж. - tupoea 
тУпІІт, -оту, м. - topot, stro

pot, bat 
тупfІти, -ю, -єш - tupjeti, o

tupljivati, postajati tup 
турбаза, ж. - turisticka baza 
турб6та, ж. - briga; мати 

турб6ту - biti u brizi 
турб6тАІІВИЙ - briZljiv, paz

ljiv, brizan 
турбІувІіти, -Ую, -уєш - uzne

mirivati, zabrinjavati, mutiti 
турбІув&тися, -Уюся, -уєшся 

- zabrinjavati se, uznemi
ravati se, biti u brizi, brinu
ti se 

�цький - turski 
Т�ЧЧІПІа, ж. - Turska 
турйзм, -у, м. - turizam 
турвст, -а, м. - turist 
турвстський - turisticki 
туркмен, -а, м. - Turkmenac 
туркменка, ж. - Turkmenka 
туркменський - turkmenski; 

Туркменська РСР - Turk
menska SSR 

турнfр, -у, м. - turnir 
тУРІок, -ка і турdв, -а, м. -

Turcin 
турчанка, ж. - Turkinja 
тУт - ovdje, tu; тУт і там -

tu і tamo 
туПппdй - ovdasnji 
тУФля, ж. - cipela 
тУх&ий - truo, pokvaren 
тУхвІvти1, -е - gasiti se 
тух:вtути', -е - gnjiti 
тvшІйтв, -і, -иш - gasiti 
тушкJувІіти, -Ую, -уєш - pir-

jati, dinstati 
тхнІУти. "4S - zaudarati, smr

djeti, vonjati 
тЮ! - fuj ! 



тЮк 

тЮк, -4, м. - ЬаІа (platna) 
тюлен1ь. -я, м. - foka, tuljan 
тю.АЬJПів, -а, м. - tulipan 
тюрмІі, ж. - tamnica, zatvor 
тютЮн, -у, м. - duhan 
тютюновий - duhanski 
тюхтfІй, -.Я, :м. - nespretnja-

kovic 
т.Rra, ж. - vuca 
тяnuоЬІа, ж. - odugovla�

nje, gnjava!a 
тяrІір, -.Я, м. - teZina, teret, 

breme, tegoba; бУтн тяrа
раw для к6rо - biti na te
ret komu 

тмІІіти, -w, -Іієm - vuci 
тяrІнУrи d тяrІтй, -ву, -кеш -

potezati, tegliti, vuci; pri
vlaciti; puhati, propuhivati 

тяжfння, с. - teia, gravitaci-
ja 

убІрІіти 

т.ІІЖІUШ - teflik; mucan; тя
жк6 врІіження - mucan 
dojam 

тJіжко - te§ko; тJіжко на 
с6рцІ. - te§ko pri du§i 

т.Rма, ж. - dosjetljivost, in
teligencija, shvacanje, svi
jest; прнйтй до тJімн - do
ci k sebi, osvijestiti se 

т.ЯМІнти, ·ЛІО, -иш - shvaeati, 
razumijevati 

тяиУщнй і ТЯМОВЙТІІЙ - pa
metan 

п.маі, ж. - tama, mrak 
тьмІір!втн, -ять - zamraciva

ti; ialostiti 
тьмJіннй - mutan, tmuran 
ть6хнІутн, -е - zabiglisati, za

cvrkutati; uzdrhtati 
тьОх:кJатн� -ає - biglisati, cvr

kutati; drhtati 

У, у 

у, ув, уві ( + А., L.) - u 
убІівІити, ·ЛІО, -иш - smanjiti 
убІівІитися, ·ЛІОСЯ, ·ИШСJІ -

smanjiti se 
убавл!Jіти, -Jію, -.Яєm - sma

njivati 
убавлjJітися, -Jіюся, -.Яєшся -

smanjivati se 
убивІІіти і вбивІІіти, -Іію, -Іієш 

- ubijati 
убнрІІіти і вбнрІ'ти, -Іію, -Іієm 

- oblaciti, odijevati, kititi, 
spremati 

убнрІатися і вбнрІІітнся, -Іію
ся, -Іієшся - oblaciti se, o
dijevati se, kititi se, spre
mati se 

vІбйтн і вІбнти, -б'Ю, -б'Єш -
ubiti; убJtти двОх зайц{в -

jednim udarcem ubiti dvije 
muhe 

убІfй, -Ою, м. klanje 
убfір, -Ору, :м. - ukras; halji

na 
убОrнй - ubog, siroma§an, 

bijedan, oskudan 
убОrjІсть, -ості, ж. - ubo§tvo, 

siroma§tvo 
убОжіІти, -ю, -єш - osiroma

§ivati, postajati siroma§an, 
padati u bijedu 

убОзтво, с. - ubo§tvo, siro
ma§tvo, bijeda 

уболІв8ння, с. - tuga, saia
ljenje, sucut 

уболІвІІіти, -Іію, -Іієш - tugo
vati, ialiti, suosjecati 

убІрІітн, -еру, -ер6ш - obuci, 
okititi, spremiti 
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убfраітися 

убІратися, -еруся-, -ep6DCJІ ..:....;. 
obuci se, okititi se, spremi
ti se 

увІіrа;· ·:Ж� - pafnja, oprez; 
obzir; primjedba; брІі'ІR ·до 
ув4rи - oЬracati pafnju, 
uvafavati, uzimati u obzir; 
звернУти ув4rу � skrenuti 
paznju; уваrа! - pazi ! ,  
oprez! ,  pozor! 

увІіжний - pafljiv, oprezan, 
poman 

увІіжнІість, -ості, ж. - paz-
nja, oprez, pomnja 

увертЮра, ж. - uvertira . 
увесь 1і весь - sav 
увечері і в ... ері - naveee(r) 
увираанІити, -ю, -иш - ucini-

ti izrazitijim, ista6i 
увираанІювати, -юю, -юєm -

ciniti izrazitijim, :isticati 
увібрати d вбрати, вберІу, -еш 

- upiti, apsorbirati 
увІrнІУти і vmІУти. -у, -em -

ugnuti, saviti, udubiti 
увfrвуrвй і vmYrнй - uvu

cen; konkavan 
ув1йІтй, -ду, -деш - uci; ув1й

тй в сйлу - stupiti na sna
gu 

увільнІйтн, -Ю, -иш - oslobo
diti 

увІльнІJіти, -Яrо, -Яєm - oslo
bal1ati 

увІмкнІУти і vмкнУІти, -у, -еш 
- ukljuciti, ukopcati 

увІпхнІУти, -у, -em - ugurati 
увІрвІатися і урвІатися, -уся 

-еmся - upasti, prodrijeti 
увІткнІУти і vткнІУти. -у, -еш 

- utaknuti, zabosti 
увічнення, с. - ovjekovjeci

vanje 
увічнІити, -ю, -иш - ovjeko

vjeciti 

330 

УдІаtти 

увічнfювати, -юю, -юєm - o
vjekovjeCivati 

ув'.113ненІий, -oro, м. - zatvo
renik, zatocenik, uhap§enik 

ув'язнеиия, с. - zatvaranje, 
hap§enje, sufanjstvo; попе
реднє ув'язнення - istrafni 
zatvor 

ув'язнІйтн, -Ю, -иш - · zatVO' 
riti, uhapsiti, zarobiti 

ув'язнІювати, -юю, -юєm - za
tvarati, hapsiti, zarobljavati 

уrавІати,·  -Ііє - prestajati, sti
§avati se 

vrнОІіти, -ю, -іІп - zagnojiti 
vmоІювати, -юю, -юєш - za-

gnoj.avati . 
уr6да, ж. - ugovor, dogovor 
уr6рІець, -ця, м. - Madzar 
уr6рка, ж. - Madiarica 
уr6рський - madzarski 
yr6py d вrору - uvis 
УrорЩШІа, ж. - Madiarska 
удІів, -а, м. - udav 
удаваний - licemjeran, nei

skren, lafan, umjetan 
удІіван!Ість, -ості, ж. - lice

mjemost, neiskrenost, laf
nost 

УдаІв4ти, -Ю, -Єm - praviti se, 
pretvarati se, imitirati, pri
cinjati se, simulirati 

удар, -у, м. - udar, udarac; 
бУти під ударом - biti na 
udaru; смертUьний удар -
smrtni udarac; завдати тв
жкоrо удару - zadati te
zak udarac 

ударний - udami, udamicki; 
ударна роб6та - udarnicki 
rad 

ударник, а, м. - udamik 
удІати, -Іім, -вей - napraviti 

se, priciniti se, imitirati, si
mulirati 



удОбреввя 

уд6бренвя, с. gnojenje, 
gnojivo 

удоскон8лений usavr§en 
удоскон8лІвтв, -10, -вm - u

savr§iti 
удоскон8лІитиСJІ, -ІОСJІ, -иmся 

- usavr§iti se 
удосконВлІювати, -1010, -ІОЄІП 

- usavr§avati 
удоскон8АІюватися, -ІОІОСЯ, 

-ІОЄПІСЯ - usavr§avati se 
удост6р:ти, -10, -Пп - udosto

jiti 
удост6Іітися, -ІОСЯ, -иmся -

udostojiti se 
удочерйти, -Ю, -Вш - pokCe

riti, uzeti (zensko) dijete 
pod svoje, adoptirati 

удочерІЯти, -.Я.О, -.Яєш - po
kcerivati, uzimati (zensko) 
dijete pod svoje, adoptirati 

ужалІйти і ·.жалІйти, · -ю, -иm 
· :......:. ubosti, pecnuti 

уже і вже - vec 
ужйваннй і вЖІDаннй - rаь� 

ljen, polovan 
ужИн, -у, і ужИнІок, · -ку, м. 

- zetva, urod, prinos 
узаrВльнІити, -ю, -нш - uop

citi, generalizirati 
узаrВльнJюватн, -юю, -ІОЄІП ....,.. 

uopeavati, generalizirati 
узаконІити, -ІО, -иm - .ozako-

niti . . 
узаконІюватн, -1010, -ІОЄШ 

ozakonjivati 
узбек, -а, м. - Uzbek 
узбережжя, с. - obala; мор

ське узбережжя - morska 
obala 

узбецький - uzbecki 
узбечка, ж. - UzЬekinja 
узваір, -у, м. - kompot od su-

hog voea 
узвичаєний .- uobicajen, оЬі

сап 

узвич&р:тн, -10, -Пп - uobi
cajiti 

узrfр'я, с. - uzvisina, breiu
ljak, brijeg; padina 

узrоджений - sporazumaп, 
usagla§en 

узrодження, с. - uskladiva
пje, usagla§ivanje 

узrОджІувати, -ую, -уєш - u
skladivati, usagla§ivati 

vзrоІдити, · -джу, -ДІПП - u-
skladiti; usaglasiti 

узrолfв'я, с. - uzglavlje 
уздаі, ж. - uzda 
узОр, -у, м. - §ara, uzorak 
уз.Rти і вз.Яти, вІзьмІv. -еш -

ilzeti; узЯтн до відома -

uzeti па znanje; узJЇтн за 
жінку - uzeti za ienu; узЯ
тн на муіпку --' uzeti na пі� 
§an 

уюіз, -f, м. - ukaz, пaredba 
уквf1"ЧІати, -аю, -аєш - ukra

siti cvijecem 
уквітчІуватн; -ую, -уєш - u

kra§avati cvijecem · 
укІfс, -Осу" м. - padina 
укdд, -у, - м. - poredak, ure

denje 
уклад8ння, с. - sklapanje, za

. k,lju�vanje 
укцдІІіти, -Іію, -Іієm - za

kljucivati, sklapati 
VКЛІіІстн, -ду, -деш - zaklju

citi, sklopiti; уклІістн уrоду 
- sklopiti (zakljuciti, potpi
sati) ugovor (sporazum) 

уклІfн, .Ону, м. - naklon; дІі
тн (вІддІіти, склІісти) укАfн 
- nakloпiti se, pokloniti se 

укол, -у, м. - ubod, iпjekcija 
уколІОти і вколІОтн, -Ю, -em 

- ubo$ti, pecnuti 
украінІець, -ця, м. - Ukraji

nac 
українка, ж. - Ukrajiпka 
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український 

украінськнй - ukrajinski; 
Украіяська РСР - Ukrajin
ska SSR 

укрІпJйти, -мО, -иm - ucvrsti
ti, utvrditi, pojacati 

укріплення, с. - ucvr!lciva
nje, utvrdivanje; utvrda, 
tvrdava 

укріплJюв,атв, ;юю,
. 

-ІОЄІП !і 
укрfплJяти, -.RJO, ·JІЄІП - U
evr§civati, utvrdivati, poja
cavati 

укуJсИтв і вкуJсйти, -шУ, -СІПІІ 

- ubosti, ujesti 
улВмJок, -ка, м. - komad, 

odlomak, otpadak, olupina, 
kr§ 

ул� - laskav, udvoren 
улеJстйти, -щV, -стиm - po

laskati, pridobiti laskanjem 
ул6щJуватв, -ую, -уєm і уле

щати, -Uo, -Вєm - laskati, 
pridobivati laskanjem 

улов, -у, м. - ulov 
улЮблеиJець, -QJІ, м. - ljubi

mac, miljenik, mezimac 
улЮблеввй - voljen, omiljen 
ультиматум, -у, м. - ultima

tum 
Ум, -а, м. - um; склад ума 

- nacin mШjenja, mentali
tet 

уаІІІІІІім.вик, -а, м. - umivao
nik 

умивJати, -Uo, -Вєш - umiva
ti, prati 

умивJатися, -аюся, -Іієшся -

umivati se; умивІітися п6-
том - kupati se u znoju 

умJіJти, -ю, -єш - umiti, opra
ti 

· умJіJтися, -юся, -єmся - umi
ti se 

умілий - vje!lt, spretan, isku
san 
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унормовJуватв 

умлівJати, -Uo, -Вєш - zami
rati, onesvje!lcivati se 

умлfJти, -ю, -єm - klonuti, 
onesvijestiti se 

умиожJати, -аю, -аєm - u
mnozavati, mnoZiti 

умиожJити, -у, -иm - pomno
ziti 

умова, ж. - uvjet, uslov, do
govor, ugovor, pogodba 

умовJити, -лю, -иm - nagovo
riti, uvjeriti 

умовJитися, ·ЛІОСJІ, -иmСJІ -

dogovoriti · se, sporazumjeti 
se, pogoditi se 

уМовлJ.Яти, -Яю, -Яєm - nago
varati, uvjeravati 

умовлJЯтися, -Яюся, -Яєmся -
dogovarati se, sporazumije
vati se, pogadati se 

умовний - uvjetan 
ув8дж.Jуватися, -уюся, -уєmся 

- eesto dolaziti 
унаJдитися, -джуся, -диmся -

uobicajiti dolaziti 
уникJати, -Uo, -аєш - izbje

gavati, izmicati, izvlaciti se, 
kloniti se, mimoilaziti, zao
bilaziti 

унИкиJути, -у, -еш - izbjeci, 
zaobici, izmaknuti, ukloniti 
se, mimoici, pobjeci 

унІвермІіr, -у, м. - robna ku
ea 

унІверсит�т, -у, м. - univer
zitet, sveucili!lte 

унІверситnський - univerzi
tetski, sveucili!lni 

уніфІкІіція, ж. - unifikacija, 
ujednacenje 

уніфІкJувІітв, фо, -уєm - uni
ficirati, ujednaciti, ujednaci
vati 

унормовJувати, -ую, . -уєm 
normirati, normalizirati 



увормувІіввя 

увормувІіввя, с. - normira
nje, normaliziranje, norma
lizacija 

унормІувати, фо, -уєm -
normirati, normalizirati 

Унтер-офіцер, -а, м. - nared
nik, podoficir 

уос6бІити, -АІО, -иm - utjelo
viti 

уос6блtювати, -юю, -юєm -
utjelovljivati 

vпадІати' .і впадІати, -аю, -Вєm 
- upadati 

упадІаnі, -аю, -Вєm - ugat1a� 
ti, ulagivati se, udvarati (se) 

упаІсти і вmіІсти, -ду, -деm -
pasti, klonuti, sru§iti se; 
упасти д'Ухом - pasti (klo
nuti) duhom 

упевненІість і впевненІість, 
-ості, ж. - uvjerenje, pouz
danje, uvjerenost 

упереджений - pristran, pre
duvjeren 

упер6джеІПІЯ, с. - pristra
nost, preduvjerenje 

упІерти і впІерти, -ру, -pem -
uprijeti 

упертий і впертий - tvrdo
glav, prkosan 

упІертися і вnІертнся, -руся, 
-реmся - oduprijeti se 

упертІtсть і впертІtсть, -остl, 
ж. - tvrdoglavost, prkos 

упирІатися і впнрJатися, 
-Вюся, -Вєmся - prkositi, 
inatiti se 

упізиаІвати і впізнаJвати, -Ю, 
-Єш - prepoznavati 

упізнJати і впізнJати, -аю, 
-Вєш - prepoznati 

уповfльнJити, -ю, ·ИІП - uspo
riti 

уповfльнJювати, -юю, -юєш -
usporavati 

уповвовІіжевий - opunomo
cen, ovla§ten 

уповновІіжJити, -у, -иm -
opunomociti; ovlastiti 

уповвоваіжІувати, -ую, -уєш 
. - opunomocivati, ovla§ci

vati 
уподfбнJити, -ю, -иm - izjed

naciti , 
уподfбвJювати, -юю, -юєm -

izjednacivati 
управИтелІь, -я, м. - upravi

telj , direktor 
управлfння, с. - uprava, di

reakcija, upravljanje 
управлJ.Яти, -ЯІо, -Яєm - u

pravljati 
упрЯжка, ж. - zaprega 
упускІатв і впускІати, . -аю, 

-аєm - ispu§tati 
упустйти і впустИти, -щу, 

-стщп - ispustiti ; упустИти 
з очей - izgubiti iz vida 

ура! - hura! 
урахування і врахування, с. 

- obzir, racun 
урбанfзм, -у, м. - urbanizam 
fрвmце, с. - ponor, litica 
уреrуАІОвання, с. - nagodba, 

sret1enje, reguliranje 
урнвІок, -ка, м. - odlomak, 

fragment 
урJівчастий isprekidan, 

fragmentaran 
урізвоманfтиJити, -ю, -иm -

uciniti raznolikim 
урІзноманfтнJювати, -юю, 

-юєm - ciniti raznolikim 
fриа, ж. - uma 
уредженJець, -ця, м. - uro

t1enik, starosjedilac, rot1en 
negdje 

ур6к, -у, м. - sat, lekcija, za
datak 

урочИстий - svecan 
fряд, -у, м. - vlada 
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усвІдомІити 

усвІдомІити, -лю, •ІDІІ - shva
titi, spoznati, postati svje
stan 

усвІдомлІювати, -юю, -юєm -
shvacati, biti svjestan 

усивов!Ити, -АЮ, -mп - posi
niti, uzeti (mu§ko) dijete 
pod svoje, adoptirati 

усивовлj.Яти, -Яrо, -Jієш - po
sinovljavati, uzimati (muA
ko) dijete pod svoje, adop
tirati 

усклаіднення, с. zaplet, 
komplikacija 

ускл4двІити, -ю, -иm - za
plesti, komplicirati 

усклІіднІювати, -юю, -юєш -
zapletati, komplicirati 

усміх, -у, м. - smije§ak, 0-
smijeh 

усмЬфітися, -8юс.я, -аієшся -
osmjehivati se, smije§iti se, 
smje§kati se 

усміхнІУтиСJІ, -уся, .еmся -
nasmije§iti se, osmjehnuti 
se 

Усний - usmen 
успадковІувати, -ую, -уєш 

nasljedivati 
УспадкІувВти, ·Ую, -уєm 

naslijediti 
успіх, -у, м. - uspjeh 
успfmний - uspje§an 
успfmнІІсть, -ості, ж. - uspje-

Anost, napredak, napredova
nje 

устІаі, -, ми. - usta 
устu, -у, м. - statut, pravil

nik 
усталений - ustaljen, ucvrA

een 
уСТІілІити, -ю, -иm - ustaliti, 

ucvrstiti 
устіілІитися, -юся, -иmся - u

staliti se, ucvrstiti se 
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устІілІювати, -юю, -юєm - u
staljivati, ucvr§civati 

усталІюватися, -ююся, "ІОЄШСЯ 
- ustaljivati se, ucvrAciva
ti se 

установа, ж. - ustanova; obi
caj 

установ!Ити, -АЮ, -иш - usta
noviti, utvrditi 

устаиОвлений - ustanovljen, 
propisan, utvrden 

устаиовлІювати, -юю, -юєm -
ustanovljavati, utvrdivati 

устатковІувати, -ую, -уєш -
opremiti, snabdijevati, in
stalirati 

устаткуваіния, с. - oprema, 
uredaj , instalacija 

устаткІувВти, -Ую, -уєш - o
premiti, snabdjeti, instalira
ti 

устрІІй, -ою, м. - poredak, 
ure_denje 

усувІаіти, 4ю, -аєm - odstra
njivati, uklanjati, eliminirati 

усУнІУти, -у, -em - odstraniti, 
ukloniti, eliminirati 

утвОрення, с. - tvorba, for
miranje 

утвор!Ити, -Ю, -mп - stvo
riti, osnovati, formirati 

утвОрІювати, -юю, -юєm -
stvarati, osnivati, formirati 

утеІктИ і втеІктИ, ·..У, -ч�m -
pobjeei, odjunti, odmagliti 

Утиск, -у, м. pritisak 
утИскІувати, -ую, -уєш - pri

tiskati 
утИснІути, -у, -em - pritisnuti 
vтахомИрІитися, -юся, -иmся 

- smiriti se 
утОплеиик, -а, м. - utoplje

nik 
утОплеНИЦJІ, ж. - utopljenica 
уточн!Ити, -Ю, -Иm - odredi

ti, precizirati, definirati 



утОчнjювати 

vrочн:Іювати, -юю, -юєm 
уточнІЯти, -яю, -.Яєш - o
dredivati, precizirati, defini
rati 

утрИманІець, -ця, м. - goto
van, uzdrfanik 

утрймаІПІЯ, с. - uzdrfavanje; 
zadrfavanje; oduzimanje 

утрИмІатися, -аюся, -аєшся -
uzddati se, suzddati se, po
vuCi se, odustati 

утрИмІувати, •ую, -уєш - uz
drzavati, izdrzavati; zadrza
vati 

утрймfуватися, -уюся, -уєmся 
- odustajati, uzdrzavati se, 
suzdrzavati se 

утруднеІПІЯ, с. - tegoba, te
skoca 

утруднJИти, -Ю, -иm - otezati 
утрудн!ювати, -юю, -юєm - o-

tezavati, praviti teskoee 
утЮr, -а, м. - glacalo, pegla 
\rx! - uh! 
ухвала, ж. - odluka, rjesenje 
vхВал!Ити, -Ю, -иш - odluciti, 

donijeti odluku" narediti 
ухвІілІювати, -юю, -юєm - od

lucivati, donositi odluku, na
redivati 

vхилІИтися, -Юся, -иmся - u
kloniti se, izbjeCi, izvuci se 

ухил.tіІПІЯ, с. - izvlacenje, iz-
bjegavanje 

· 
vхилІЯтися, -.sіюся, -Яєшся -

kloniti se, izbjegavati, izvla
citi se 

ухопІИтися і вхопJИтися, -ЛJО. 
ся, -иmся - dohvatiti se 

учасник, -а, м. - sudionik, 
ucesnik 

у Явний 

\rчастІь, -І, ж. - ucesce, su
djelovanje; брати Участь -
sudjelovati 

учббвий - skolski, nastavni 
ученИця, ж. - ucenica 
УчІень, -ня, м. - ucenik, dak; 

Учень середноі школи 
srednjoskolac 

учИлище, с. - skola 
учин:ІИти, -Ю, -иm - uciniti, 

napraviti; учинИти опір -
pruziti otpor, usprotiviti se 

учИтелJь і вчJітелJь, -ЯІ, м. -
ucitelj 

учИтелька і вчJітелька, ж. -
uciteljica 

учнівський - dacki, ucenicki 
ушкоджеІПІЯ, с. - kvar 
ущеЛІПІа, ж. - usjek, klanac, 

tjesnac 
ущИпли:вий - zajedljiv; ущй

пливий язИк - pogan (zao, 
otrovan) jezik 

ущипнJУти, -у, -еш - ustipnu
ti 

vщІльн!Ити, -Ю, -иm - zgus
nuti 

ущільнІювати, -юю, -юєш -
zgusnjavati 

уява, ж. - masta, uobrazilja, 
fantazija 

уявІНти, -ЛІО, -иш - zamisliti, 
uobraziti 

уявлеІПІЯ, с. - predodZba, 
prcdstava 

уявл!Jіти, -Яю, -Яєш - pred
stavljati, zamiSljati, masta
ti, uobrafavati, fantazirati 

у.Явний - zamisljen, izmis
ljen, prividan, toboznji 

335 



фабрика 

Ф, ф 
фабрика, ж. - tvornica, fa

brika 
фабрнкІувВти, фо, -уєш 

fabricirati, proizvoditi 
фабрИчний - tvornicki, fa

bricki 
фабриюіт, -у, м. - fabrikat, 

izradevina 
фаза, ж. - faza 
факел, -а, м. - luc, baklja 
фІікт, -у, м. - cinjenica, fakat 
фактИчний - stvaran, fakti-

can 
фактор, -а, м. - faktor, cini

lac 
факт.ура, ж. - faktura 
факультатйвний - fakultati

van 
факультет, -у, м. - fakultet 
фальсифікатор, -а, м. - falsi

fikator, krivotvoritelj 
фальсифІкВцІя, ж. - falsifici

ranje, krivotvorenje; falsifi
kat 

фальсифікований - falsifici
ran, krivotvoren, patvoren 

фальсиФtкІvвати, -Ую. -vєш -
falsificira ti, krivotvori ti 

фальш', -І, ж. - laZпost, pre
vara; (muz.) -у, m. faB, kri
va nota, krivo pjevanje (svi
ranje) 

фальшИвий - ІаZап, krivotvo
ren, kriv; фальшИві rpowl 
- krivotvoren novac; фаль
шйве свідчення - krivo 
svjedocenje; фальшИва три
воrа - lama uzbuna 

фальшйвІити, -лю, -иш - po
stupati licemjerno; (muz.) 
svirati (pjevati) pogre§no 

фамІльJірний familijaran 
фанатик, -а, м. - fanatik 
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фаитВзія, ж. - fantazija, ma· 
§ta 

фантазІувВти, ·Ую, ·fєш -
fantazirati, snivati, ma§tati 

фантастJічний - fantastican 
фарба, ж. - boja; олfйиа 

фарба - uljena boja 
фарбОваний - obojen 
фарбІувВти, ·Ую, ·Уєш - boja· 

ti, bojadisati, liciti 
фарисеІй, ·я, м. - farizej 
фармацаrr, -а, м. - farma

ceut 
фармацевтИ'ІІІИЙ - farma· 

ceutski 
фарс, -а, м. - farsa 
фарф, .а, м. - pregaea, ke

celja 
фасаід, -у, м. - fasada, proce

lje, Іісе 
фаоон, -у, м. - fazona, model 
фатІільний - fatalan, koban, 

sudbonosan; фат8льва пО
мИлка - fatalna (kobna) 
gre§ka 

фатум, -у, м. - udes 
фауна, ж. - fauna 
фах, -у, м. - struka, fah 
фаховІ'ій - struean 
фапutзм, -у, м. - fa§izam 
фашН:ст, -а, м. - fa§ist(a) 
федератйвний - federativan; 

Федератйвна РеспУбліка 
Німеччина - Savezna Re
publika Njemacka 

федераіцІя, ж. - federacija 
фейєрверк, -а, м. - vatromet 
фейлетОв, -у, м. - feljton 
фенОмен, -а, м. - fenomen 
феноменІільний - fenomena· 

lan 
феодалізм, -у, м. - feudali· 

zam 
ферма, ж. farma, majur 



фестивІілІь, -ю, м. - festival 
фnр, -у, м. - filc, pust 
фетровий - od filca, pusten 
фехтуваільник, м. - maёeva-

lac 
фехтуваінвя, с. - marevanje 
фехтІуваітв, ·Ую, ·Уєш - ma

ёevati se 
фея, ж. - vila 
фІ4лка, ж. - ljubica, ljubiёi-

ca 
ФІrУРа, ж. - figura; stas 
фfзик, -а, м. - fiziёar 
фfзика, ж. - fizika 
фІзйчний - fiziёki 
фІзІолоr, -а, м. - fiziolog 
фІзІолоrІя, ж. - fiziologija 
фІзІотерапfя, ж. - . fizikalna 

terapija 
фІзкультУІJа, ж. - fiskultura 
фІзкультУРвий - fiskulturni 
фІзкультУРник, -а, м. - fis-

kulturnik 
фІксІувати, -Ую, -уєm - fiksi-

rati 
фІкntвний - fiktivan 
фfкцІя, ж. - fikcija 
філармонія, ж. - filharmoni-

ja 
фІлІrрІіивий - filigranski 
фІлолоr, -а, м. - filolog 
фІлолоrІя, ж. - filologija 
фІл6соф, -а, м. - filozof 
фІлос6фІя, ж. - filozofija 
фІлосОфствІуватв, -ую, -уєm 

- filozofirati 
фільм, -у, м. - film; худож

ній фільм - igrani film; 
мультиплІкацfйввй фільм 
- crtani film; докумевтаіль
вий фільм - dokumentarni 
film 

фfльтр, -а, м . . - filtar 
ФІльтрІvваітв, -Ую. -Уєш 

filtrirati, cijediti 
фІв8л, -у, м. - finale 

22 Menac - КоvаІ: Rje<!nik 

формулІюв4тв 

фІmіисІи, -Ів, ми. - financije 
фІнВнсовий - financijski 
фІнансІуваітв, -ую, -уєm - fi-

nancirati 
фfнІm, -у, м. - · fini§, cilj 
фінка, ж. - Finkinja 
ФІнляндІя - Finska 
фfнн, -а, м. - Finac 
фfиськнй - finski 
фІолеrовий - ljubiёast 
фfрма, ж. - firma 
фла1нr, -у, м. - (vojn.) krilo, 

bok 
фланuІь, -І, ж. - flanel 
флfrелІь, -ля, м. - krilo (zgra-

de) 
флеrма1йчний - flegmatiёan 
фл�а. ж. - flauta 
флора, ж. - flora 
фл6т, -у, м. - flota, momari

ca 
ф6кус, -а, м. - zari§te, fokus; 

trik 
фольклор, -у, м. - folklor 
фОи, -у, м. - pozadina, osnov-

na boja 
фОнд, -у, м. - fond 
фоиW&, м. - (lingv.) fonem 
фоиtmпса, ж. - (lingv.) fone-

tika 
фонолоrІя, ж. - (lingv.) fono

logija 
фоит'8, -а, м. - vodoskok, 

fontana 
форhІь, -І, ж. - pastrva 
ф6рма, ж. - forma, kalup 
формаліст, -а, м. - forma-

list(a) 
форм4льний - formalan 
форм4т, -у, м. - format 
формІуваітв, -Ую, -уєm - for-

mirati, oblikovati 
ф6рмула, ж. - formula 
формулІюв4тв, -Юю, -Юєш 

formulirati 
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форму мір 

формулЯр, -у, м. - formular, 
obrazac 

форсІувВти, ·Ую, -уєш - for
sirati 

фортепhіно, нескл., с. - kla-
vir, glasovir 

фор-Nця, ж. - tvrdava 
ф6рум, ·у, м. forum 
ф6сфор, -у, м. - fosfor 
ф6то, нескл., с. - fotografija 
фотоаматор, ·а і фотолюбИ· 

телІь, ·JІ, м. - fotoamater 
фотоатем.Є, нескл., с. - foto

atelje 
фот6rраф, -а, м. - fotograf 
фотоrрафІувВти, ·Ую, -уєш -

fotografirati 
фотоrрІіфія, ж. - fotografija, 

fotografska radnja 
ф6торепор....Sр, -а, м. - foto

·reporter 
фраза, ж. - fraza 
фразеолоrІя, ж. - (lingv.) 

frazeologija 
ФР•р, -а, м. - frazer 
фракцlон6р, -а, м. - frakcio-

nas 
фрІікцІя, ж. - frak.cija 
франк, -а, м. - franak 
фрІінт, -а, м. - kicos 
ФрІінція, ж. - Francuska 
франц\rз, -а, м. - Francuz 

хвилІювати 

фравцУзький francuski 
фр6вт, -у, м. - front, fronta, 

bojiste 
фронтВльввй: - frontalan 
фронтовйк, -11, м. - borac na 

frontu 
фр\rкт, -а, М. - plod, VOCe 
фрукт6вий - vocni 
фундаімент, -у, м. - temelj ; 

закласти фундаімевт - u
dariti (poloziti) · temelj , ute
meljiti 

фундаментВльний - funda
mentalan 

фундатор, -а, м. - utemelji
telj 

фунІкул�р. -а, м. - uspinjaca 
фvнкцІон6р, -а, м. - funkcio

ner 
функцІонІув&ти, ·Ую, -уєш -

funkcionirati 
фУнкцІя, ж. - funkcija 
ФУт. -а, м. - stopa 
футбОл, -а, м. - nogomet 
футбо.Аfст, -а, м. - nogome-

tas 
футмір, -а, м. - futrola 
фур6р, -у, м. - uspjeh, senza

cija 
фюзелЯж, ·у, м. - trup avio

na 

Х, х 

хватІатв', -аю, -8єш - hvata
ti, grabiti, jagmiti se 

хватІатв2, -8є - dostajati, biti 
dovoljan 

хваІпhУ, ..У, ·ТИПІ - uhva
titi, doseci, ugrabiti 

хваІтйтв2, -ить - dostati, biti 
dovoljan 
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хвИАЙНа, ж. - minuta; якусь 
хвилйну - par minuta, 
kratko vrijeme 

хвилювВння, с. - talasanje, 
briga, uzbudenje, razdraZe
nost 

хвВАІювВтв, -Юю, -Юєш - ta
lasati, uzbudivati, uzrujavati 



хвилІюватися 

хвилІювІітися, -Ююся, -Юєшся 
- talasati se, gibati se, uz. 
budivati se, uzrujavati se 

хвІіля, ж. - val, talas 
хвІіст, -оста, м. - rep 
хв6рІа, -ої, ж. - bolesnica 
хв6рІий, -oro, м. - bolesnik 
хворий - bolestan 
:хворfІти, -ю, -єm - bolovati, 

biti bolestan 
:хворОба, ж. і хв6рІtсть, -ості, 

ж. - bolest; морська :хво
рОба - morska bolest;  па
дУча :хворОба - padavica, 
epilepsija; через :хворОбу -
zbog bolesti 

:хвороблІівий - bolezljiv, sla-
bunjav 

хворостІіна, ж. - prut, §ipka 
хвоя, ж. - iglice 
Х6льсІюd, нескл., м. - Hel

sinki 
хемІкUІІй, -ю, м. - kemika· 

Iija 
хІіба, ж. - nedostatak, po

gre§ka, oma§ka 
хИбІити, ·ЛІО, ·ИІП - grije§iti, 

ciniti pogre§ke, vratiti se 
:хибкйй - klimav, nesiguran; 

nepostojan 
хижак, .а, м. - grabljivac, 

pljacka! 
хИжий і хижВцький - gra

beZljiv 
хизІувІітися, ·Уюся, -уєшся -

gizdati se, kocoperiti se, 
hvalisati se 

:хилитІати, .аю, -Іієш - nji
hati, ljuljati 

хилитІатися, -Вюся, -Вєшся -
njihati se, ljuljati se 

хилІІіти, .Ю, ·ИІП - naginjati; 
piti 

:хилитнІУти. -у, аж - zanji
hati, zaljuljati 

22• 

:хилитнІУтися, -уся, -6шся -
zanjihati se, zaljuljati se 

хим6ра, ж. - himera, ma§ta, 
hir; вдаватися в хим6ри -
graditi kule u zraku 

хнм6риий - fantastican, eu
dan 

хим6рІПІК, -а, М. - cudak 
хІірвий і хІірлявий - kdljav, 

boleZljiv, slab 
хисткИй - klimav, nesiguran 
хвтІати, .аю, ..аєш - njihati, 

klatiti 
хвтІатися, .аюся, -Вєшся - te

turati, klimati se, skanjivati 
se 

хвткйй - klimav, nesiguran, 
teturav; provizoran 

хІітрий - lukav 
ПтрІІсть, -ості, ж. і хІітрощр, 

-Ів, ми. - lukavost 
хиба - zar, ili; хіба не прІів

да? - zar ne?, zar nije ta· 
ko? 

хfд, ходу, м. - hod; potez; 
хfд подій - tok dogac:!aja; 
пtддатв ходу - ubrzati ko
rak 

:хfмІк, -а, м. - kemiear 
:ХіІмfчний - kemijski 
хfмІя, ж. - kemija 
:хІмчйстка, ж. - cistionica 
хІнfн, -у, м. - kinin 
xlptpr, -а, м. - kirurg 
хІрурrfчиий - kirudki 
xlpyprfя, ж. - kirurgija 
хлебнІУти, -у, -6ш - srknuti 
хлебІтатв, -чУ, -чеш - srkati 
:хлйнІути, -е - nadoci, navali· 

ti 
хлІіпІати, -аю, -аєш - jecati 
хлІіпнІуrи, -у, -еш - zajecati 
хлІіст, -а, м. - Ьіс, !ііЬа 
хліб, -а, м. - kruh, hljeb 
хлfkfль, хлfба-сОлі - kruh і 

sol, gostoprimstvo 
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хлібний - kru§ni, zitni 
:хА1бор6б, -а, м. - teiak, ze

mljoradnik, ratar 
ХАіборОбський - ratarski 
ХАібосольство, с. - gosto

primstvo 
хлів, -8, м. - §tala, staja 
:хлопJець, -ця, м. - momak, 

mladic, decko 
:хлопчик, -а, м. - djecacic, 

deeko, mali§an, dijete 
:хлопчИна, м. - decko, djecak 
:хлор, -у, м. - klor 
:хлЮпІати, -аю, -аєm - pljus

kati, zapljuskivati 
ХАЮІПІІути, -у, -еш - pljusnu

ti, zapljusnuti 
:хль6стІати, -аю, -аєm - bice

vati 
:хмара, ж. - oblak; хмара 

кtряви - oblak pra§ine; до 
:хмар (пІд хмари) - do 
oblaka, pod oblake, do neba 

хмарний - oblacan, tmuran 
:хм&рнІІсть, -остl, ж. - nao

blacenje 
:хмарнfІти, -ю, -єш - naobla

civati se, tamnjeti 
:хмароч6с, -а, м. - neboder 
:хмеліІти, -ю, -єш -opijati se, 

postajati pijan 
хюіз, -у, м . ..:... §iprazje 
:хмІіль, -6АІО, м. - hmelj ; ·ma

murluk 
:хміРІнтися, -юся, ·ИПІС.Я -

mr§titi se 
· 

:хмурніІти, -ю, -єіп - mraciti 
se, postajati sumoran 

хованка, ж. - skrovi§te 
ховІати, -аю, -8єш - sakriva

ti, kriti, pokapati, sahranji
vati, zatrpavati, zaba§urivati 

ховІатис.я, -Вюс.я, -Вєшся -
skrivati se, zaklanjati se, 
prikrivati se, pritajivati se 

хорватка 

хода, ж. - hod, ddanje; Ітd: 
повільною ходою - hodati 
polako, ісі polaganim kora
kom 

хоІдИти, -джу, -ДІОП - ісі, 
hodati; ходИти пfmки ...
pje§aciti; ходИти пІд пару
сами - jedriti; ходИти в 
жал6бі - biti u cmini, no
siti cminu; ходИти житаю
чись - gegati se; коло 
хоз.Яйства ходИти - baviti 
se domacinstvom; ходять 
чуткJі - krиZe (pronose se) 
glasovi 

хокеІй, -я, м. - hokej 
холера, ж. - kolera 
холод, -у, м. - hladnoca 
холодйльник., -а, м. - frizi-

der, hladnjak 
холоІдИти, -джу, ·дІіш - hla

diti, rashladivati, lediti 
холодіІти, -є - hladnjeti, hla

diti se 
холоднеча, ж. - hladnoca 
холодний - hladan; холодна 

війна - hladni rat; холод
на збр6я - hladno orиZje 

холоднfІти, -є і холоднішІати, 
-ає - zahlac:tivati 

холоднокр6вний - hladnokr
van, priseban 

холоднокр6внІість, -остl, ж. 
- hladnokrviiost, piisebnost 

холонtутн, -у, -em - hladiti 
·se; кр6в холоне - krv se 
ledi (u zilama) 

холостЯк, -8, м. - samac, ne-
zenja 

хор, -у, м. - zbor, kor 
хорват, -а, м . .;._ Hrvat 
Хорватія, ж. - Hrvatska; 

СоqІалІстd:чиа Респtблtкs 
Хорватія - Socijalisticka 

· Republika Hr\ratska 
хорватка, ж. :.... · Hrvatica 



хорватський 

хорватський - hrvatski 
хор6брий - hrabar 
хорОбрІtсть, -ості, ж. - hra-

brost 
хороше - dobro 
хорс)ший - dobar 
хорт, -а, м. - hrt 
хо\тіти, -чУ, -чеш - htjeti; 

хочеш не хочеш - htio ne 
htio; скfм.ІСИ ХОЧеШ - ko
liko (god) hoce§; не хс>че
ться - nije me volja 

хоч ii хочІі - premda, iako, 
makar, mada; barem, bar; 
хоч що буде - kud puklo 
da puklo; хоч якйй - bilo 
kakav, kakav god 

храім, -у, м. - hram, crkva 
хребІеr, -тІі, м. - hrbat, kiC

ma, hrptenjaea; gorski la
nac; ламІіти хребеr - svi
jati leda, mutiti se 

хрест, -а, м. - krif, krst 
хреІстйти, -щу, -стнш - kri

zati, krstiti, pokr§tavati 
хреІстйтися, -щУся, -стишся 

- krizati se, krstiti se 
хрестОвий - kriZni, krsni; 

хрестс>вий noxfд - kriZar
ski rat 

хрестомІітІя, ж. - hrestoma
tija 

хрещ4Sник, -а, м. - kumte 
хрещениця, ж. - kuma, kum

te 
хрещення, с. - kr§tenje; бо

йове хрещення - vatreno 
kr§tenje 

хризантема, ж. - krizantema 
хрйп, -у, м. - hroptanje, hro

pac 
хрипІfти, -АЮ, -mп - hripati, 

govoriti promuklo, biti pro
mukao 

хрйпАнй - promukao, mukao 

хУдн\уrв 

хрипотІі, ж. - promuklost 
христиJDОЬі, -а, м. - kr§canin 
христиЯнство, с. - kr§Caпs-

tvo 
хрІfн, -fну і .ону, м. - Ьren; 

хрfн йоr6 знІіє - vrag Ьі 
ga znao 

хробІік, -4, м. - crv; вfн хро
баюі дарм4 не розтОпче -
ne Ьі mrava zgazio 

хрс)к\ати, -аю, -аєш - roktati 
хрс)м, -у, м. - krom; boks 

(vrsta kofe) 
хрс)ніка, ж. - kronika 
хронікер, -а, м. - kronitar 
хронічний - kronitan 
хронолоrfчний - kronolo§ki 
хронолоrІя, ж. - kronologija 
хронОметр, -а, м. - krono-

metar 
хроп\fти, -АЮ, -Шо і хроп\тй, 

-у, .еш - hrkati 
хруск\атв, -ає - §u§tati, §krit 

pati 
хрускІtт, -оту, м. - pucketa. 

nje 
хрУсн\уrв, -е - zapucketati 
хрущ, -а, м. - hru§t 
хр.ЯЩ, -8, м. - hrskavica 
хтйвий - po!udan, tulan; 

pohlepan 
хт6, коr6 - tko; хт6 б тО не 

бУв - itko, makar tko, tko 
god Ьіо; хт6 &сов.о АІ.тІів, 
тс>й mtзьк.о сІдІіє - tko vi
soko leti, nisko pada; хт6 
йоr6 знІіє! - tko Ьі ga 
znao; хт6-небудь - tko god, 
bilo tko, tko mu drago; 
будь-хто - tko god, bilo 
tko, tko mu drago 

хтс>сь, коrОсь - netko 
худаtй - mr§av, tanak; худйй 

.ІІІС. трjска - tanak kao prut 
хtдв\уrв, -у, -еш - mr§aviti 
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худ6ба 

худ6ба, ж. - stoka, marva; 
племІннІі худ6ба - priplod
na stoka 

художник, -а, м. - umjetnik, 
slikar 

художній - umjetnicki 
худормівий - slabunjav, mr

§av 
хуАІnін, -а, м. - huligan, si

led.Zija 
хуАІrаін\вти, -ю, -вm - pona

§ati se (postupati) kao huli
gan (siledzija) 

цМтнер 

хуртовина, ж. - meeava, vi
javica 

qстка, ж. - marama, rubac, 
rupcic 

ф\ір, -ору, м. - majur 
хуткйй - brz 
хУтРо, с. krzпo; підбйти 

хУтРом - podstaviti krz
пom 

хутровИй і хутря!Шй - krz
пeп 

хутряиИк, -Іі, м. - krzпar 

Ц, ц 

цІіп, -а, м. - jarac; упертий 
як ц4п - tvrdoglav kao ma
garac 

цар, -Я, м. - car; нема цар.Я 
у rоловf - nema soli u gla
vi; дуРень цар.Я небtSсноrо 
- budala паd budalama 

царИзм, -у, м. - carizam 
цІірина, ж. - pa§пjak, polje 
цІірство, с. - carstvo 
царський - carski 
цвеш.к\атн, -аю, -аєm - ble-

betati, brbljati 
цвJінтар, -я, м. - groblje 
цвfл\ь, -1, ж. - plijesan 
цвІрfньк\атн, -аю, -аєm - cvr-

kutati, zujati, cvreati 
цвІрfнькн\утв, -у, �m - za

cvrkutati, zazujaii, zacvr
cati 

цвІркУв, -Іі, м. - cvrCak, zri
kavac 

цвІрч\атв, -Иrь - cvrcati, CVJ;· 
kutati 

цвІ\стй, -ті, �m - cvjetati, 
cvasti 
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цвіт, -у, м. - cvijece, cvijet; 
на цвітУ прибйтий - glup 
ро prirodi 

цв.tіх, -а, м. - cavao 
це - ovo, to; це на вербі 

rpVmi - to je па vrbi svi
rala; це не rодИrься - to 
пе valja; це мене не хвн
ЛІОє - to se mene пе tice; 
це мені і в rолову не при
ходИло - піjе mi пі па 
kraj pameti · 

цебто - to jest, dakle 
цеrла, ж. - cigla, opeka 
цеrля!Шй - od cigle, opeke 
цей, ць6rо - ovaj , taj ; для 

ць6rо - zbog toga, zato; 
щодо ць6rо - Ato se toga 
tice 

цемент, -у, м. - cement 
цементний - cemeпtni, od 

cemeпta 
цемеит\увІіти, фо, ·Уєш - ce

meпtirati 
цеизуРв, ж. - cenzura 
центнер, -а, м. - сепtа (100 

kg) 



центр, -а, -у, м. - centar, sre
di!lte; культfрвий цівтр -
kultu'rno sredi!lte; центр 
вапі - tezi!lte; в цівтрі 
увUи - u sredi!ltu pahlje 

централіз8ція, ж. - centrali-
zacija · 

центраАізм, -у, м. - centra
lizam 

централІзJувІіти, ·Ую, ·Уєш -
centralizirati 

центрdлІь, -І, ж. - centrala; 
електрІtчна центрІіль 
elektricna centrala 

центрІільний - centralni, sre-
di!lnji 

ціп, -у, м. - lanac 
цепвйй - Ianean 
церем6нІитисв, ·ІОСJІ, -вшсв -

ustrucavati se, prenemagati 
se 

церемонІя, ж. - ceremonija 
цірква, ж. - crkva 
ціх, -у, м. - ceh, pogon 
цибуля, ж. - crveni luk; qв.. 

буля-порві - poriluk 
цивІлІз4ція, ж. - civilizacija 
цивWзІуПти, ·Ую, -уєm - ci

vilizirati 
цнвfльнІий, -oro, м. - civil 
цивfльний - civilni, grac!an-

ski 
цйrан, -а, м. - Ciganin 
циnінка, ж. - Ciganka 
циnінський - ciganski 
циrІірка, ж. - cigareta 
циrарковий - cigaretni 
цйкл, -у, м. - ciklus 
QІПСА6н, -а, м. - ciklon 
цилfндр, -а, м. - cilindar 
цилІндрйчний - cilindriean 
цинrІі, ж. - skorbut 
цинізм, -у, м. - cinizam 
цннfчний - cinican 
ЦІЬпс, -у, м. - cink 
цйрк, -у, м. - cirkus 

циркулІюв'ти, -Юв - cirkuli
rati 

циркулЯр, -а, м. - cirkular, 
okruZnica 

цнркулЯція, ж. - cirkulacija 
цИркулІь, -.я, м. - §estar 
цистерна, ж. - cistema 
цнтІіта, ж. - citat, navod 
цнтрJЬІа, ж. - limun 
цнтрІуПти, ·Ую, -уєm - citi-

rati 
цИть і цйтьте - pst, §uti(te) 
циферблат, -а, м. - brojcanik 
цИфра, ж. - cifra, brojka 
цІдИло, с. - cjedilo; залиппі· 

тисв на цІдВлу - ostati na 
cjedilu 

цІІдІh'и, -джу, ·ДІDП - cijedi
ti; piti; govoriti kroza zube 

ціUвий - zanimljiv, intere
santan, lijep, zgodan 

цІUвІити, ·АІО, ·ИПІ - zani. 
mati, interesirati 

цІUвІитисв, ·АІОС.Я, ·ИПІСJІ -
zanimati se, interesirati se 

цІUвІІсть, -остІ, ж. - znati
zelja, radoznalost, zanima
nje, interes 

цілий - сіо, citav, sav; цілий 
день - сіо (citav) dan; ці
лий вfк - citav Zivot 

цІА.нн4, ж. - ledina 
цілІитнсв, -юс.я, -вшся - nBa

niti, ciljati 
цнлковіітий - potpun, savr

§en; цІлковйта тйmа - pot
puna ti!lina; цІлковйта про
тиліжвІсть - potpuna su
protnost; дІіти цІлковйту 
в6АІО - dati potpunu slo
bodu 

цілк6м - potpuno, sasvim; 
цІлк6м вfрво - potpuno 
toeno; цілк.6м імовfрво -
potpuno vjerojatno 

цІлІувІіти, ·Ую, "vєm - ljubiti, 
cjelivati 
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QІА!уМтвся 

цІАІуваітвся, ·Уюся, -уєшся -
ljubiti se, cjelivati se 

qІлЮщий - ljekovit; цілЮпd 
трон - ljekovite trave 

QfлІь, -1, ж. - cilj , ni§an; по
mіств у цfАь - pogoditi u 
cilj 

qlmi, ж. - cijena; бУrи в Qlвf 
- biti na cijeni; ціий не 
склІісти - ne da se ocije
niti, nema cijene; за всяку 
цІвУ - ро svaku cijenu, 
po§to-poto; за деш�ву цІвУ 
- jeftino 

QІmітелІь, -я, м. - ocjenjiv�. 
poznavalac 

QІ:вІ*rи, -Ю, •ИІП і цІв!УвІіти, 
фо, -уєш - cijeniti, ocjenji
vati 

цfввий ..._ vrijedan, skupocjen 
qfннІІсть, -ості, ж. - vrijed-

nost, cijena 
цІпІОк, -кІі, м. - §tap, palica 
QН6та, ж. - vrlina, nevinost 
qвотлйввй - pun vrline, ne-

vin, cedan 
цокІати, -аю, -аєш - kucati, 

zveckati 

цокІатися, -ааося, -аєшся -
kuckati se 

цОквJуrи, -у, -еш - kucnuti, 
zvecnuti 

цоквtутвся, -уся, -ешся -
kucnuti se 

цукерІок, -ка, м. - bonbon, 
slatki§ 

чУкІор, -ру, м. - §eter 
цукрОвий - §е«Жmі; цукрО

вий завОд - tvornica §е
«Жrа 

цупкИй - cvrst, tvrd, otpo
ran 

цурІІітися, -Ііаося, -Іієшся -
tuc:titi se, ddati se ро stra
ni ; цурІітися :хлfба.ООлІ -
odbijati gostoprimstvo 

цtрка, ж. - §tapic, palica; 
до цУркв - sasvim, do kra
ja 

цvцевІJі, -Яти, с. - psic, §tene 
цятка, ж. - tocka, mrlja 
цяткований - §aren, tockast 
цяткІуМти, ·Ую, ·Уєш - posi-

pati; §areniti, ukmavati 
цькІувІіти, -уЮ, -уЄш - hu§. 

kati 
цьоrорfчний - ovogodi§nji 

Ч, ч 

чабІів, -Іі, м. - pastir, ovcar. 
чавУв, -у, м. - sirovo ielje-·� 

zo, gvoide; ieljezna posu-: 
da, rop 

чаrарвйк, -аі, м. - grmlje 
чІід, -у, м. - dim, lo§ zrak; 

ugljicni monoksid 
чІідІІти', -ао, -єш - trovati se 

ugljicnim monoksidom 
чадІfти, -dть - dimitl, ispu§

tati, dim, eac:tu 
чІідо, с. - �do 
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чІіІй, -ао, м. - eaj 
чІійка, ж. - galeb 
чІійвІа, -ої, ж. - cajana 
ч8йвий - cajni 
чІійввк, ". м. - cajnik 
чайовІf, -fx, ми. - napojnica 
чаклІуМти, -Ую, -уєш - vra-

cati, earati 
чаклУв, -Іі, м. - vrac 
чаклУнство, с. - Caгolija, 

vradibina 
чІів, ". м. - kabao, eabar 



чаіпля, ж. - eaplja 
чар, -у, м. - car, carolije 
чарІвийй - earoban, bajan, 

divan 
чарІвийк, -Іі, м. - carobnjak, 

vrac 
чарівнІtсть, -ості, ж. - car, 

drazest, dra:l, milina, ljup
kost 

чарка, ж. - саІііса 
чарІвІІІЩя, ж. - carobnica 
чарІвюtцький - caroban 
чародfйний - caroban 
чародійник - carobnjak 
чарІувати, -Ую. -vєш - zaea-

ravati; carati, ocaravati 
чарУика, ж. - celija 
час, -у, м. - vrijeme, doba; 

час від часу - od vremena 
do vremena; ва час - na 
vrijeme; за старйх часfв 
- u staro doba; у всЯквй 
час - u svako doba; 3 ча
сом - s vremenom, poste
peno; до тоr6 часу - do
tada, dotle; в д6брий час 
- u pravi cas; Ji не м4Іо 
'lflicy - nemam vremena 

часийк, -у, м. - ce/injak, bi-
jeli luk 

часовйй - vremenski 
частий - cest 
частйна, ж. - dio, cestica; 

сКАВДовІі частйна - sasto
jak 

частUпІати, -ає - ucestavati, 
povecavati se, mnoziti se 

чІіс:тка, ж. - dio, djelic, ce
stica; частка fствнн - dio 
(zrno) ii::tine; дLuПн ва рів
ні частки - dijeliti na jed
nake dijelove 

частковий - djelomiean 
частково - djelomieno, do

nekle 
часто - eesto 

червDІJтв 

частІувІітв, ·Ую, -уєш - gos
titi, castiti 

част!УвІітися, -Уюся, -уєшся -
eastiti se 

частІув�ітися, ·Уюся, -уєшся -
castiti se 

чат!УвІітв, ·Ую, -уєш - stra
zariti, vrebati, cekati, euva
ti se 

чІіхнІути, -у, -em - kdljati, 
propadati 

чІіmа, ж. - pehar, kale:l; 5 
пити rІрку чІішу - ispiti 
gorku ca!iu 

чІішка, ж. - /ialica, liolja 
чвІінІнтнся, -юся, -нmся - ko

citi se, /iepiriti se 
ЧВ8ІІАІЬІий - ohol, naduven, 

umililjen 
чвІіра, ж. - razdor, nesugla

sica 
чИртІь, -1, ж. - cetvrt, cetvr

tina 
ч�. -а, м. - cek, blok 
чекІінІнтн, -ю, -нm - iskivati, 

utiskivati na metal, kovati 
(novac) 

че1фітв, -Іію, -Іієш - cekati, 
oeekivati; 3 нетерпfнням че
кати - cekati s nestrplje
njem, jedva cekati 

ч6лядІь, -І, ж. - posluga; uku-
Cani 

чапшй - uljudan, pristojan 
чемодІів, -а, м. - kofer 
чемпіон, -а, м. - liampion 
чемпіонат -у, м. - /iampionat 
чеоурІйта, -Ю, -йш - urecfiva-

ti, uljep/iavati, dotjerivati 
чепур\йтвся, -Юся, -Ишся -

dotjerivati se, uljepliavati se 
чепурІІІій - uredan, cist, do

tjeran, elegantan 
ч6рвІевь, -ня, м. - lipanj, 

juni 
червDІJтв, -є - ucrvljivati se 
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червнОий 

червневий - lipanjski 
черв6ний - crven; черв6не 

вннО - cmo vino; червО
ІDІЙ .як рІік - crven kao 
rak 

червонJйтн, -Ю, -Шп - crve
niti, ciniti crvenim, bojati 
crveno 

червонfJти, -ю, -єm і черво
нfJтися, -ІОСJІ, -єmся - cr
venjeti se, rumenjeti se 

червовокОснй - crvenokos 
червовоармfJєqь, -ЙQЯ, м. -

crvenoannejac 
червонокрfвцJІ, -Ів, мн. - cr

vena krvna zmca 
черв'як, -а, м. - crv 
черrа, ж. - red, redoslijed, 

poredak; прВЙПІАІі Черrа -

do!iao je red; в першу чер
rу - u prvom redu; по 
черзі - ро redu 

черrовИй - slijedeci, nare
dan, dezuran 

черrуваіння, с. - deZиrstvo, 
izmjenjivanje, altemacija 

черrJуваіти, -ію, -уєm - defu
rati, biti deZu.ran; izmjenji
vati, altemirati 

черrJуваітися, -іюся, -уєmся -
izmjenjivati se, altemirati 

черевmфі, 411, мн. - cipele 
черевнИй - trbu!ini; черев

нИй тйф - trbu!ini tifus; 
черевна поро.жнИна - tr
bu!ina !iupljina 

черево, с. - trbuh 
череда, ж. - stado; gomila 
через (+А.) - kroz, preko; 

zbog, nakon, poslije; через 
мене - mojom krivnjom; 
через якИйь чаіс - nakon 
nekog vremena; через міру 
- preko mjere, prekomjer
no; через иезrоду - zbog 
neslaganja 
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четвірка 

череп, -а, м. - lubanja 
черепЬа, ж. - komjaca 
череmЩя, ж. - crijep 
черепJок, -ка, м. - krhotina 
череППDІ, ж. - tre!inja 
черкІати, -аю, -аєm - pre-

crtavati; povlaciti crte 
черкнJУти, -у, -em - precr

tati ; povuci crtu 
чернетка, .ж. - koncept 
чеІрнець, -вцЯ, м. - kaluc:!er, 

monah 
чернйця, ж. - opatica, kalu

derica 
черпJати, -ІіЮ, -аЄm - crpsti, 

vtici, grabiti 
черІПІJУrи, -у, -6m - iscrpsti, 

izvuci, povuci 
черствйй - tvrd, suh 
черствfJти, -ю, -єm - stvrd

njavati se, su!iiti se 
чеJсати, -шУ, -mem - ce!ilja· 

ti; ce!iati, grepsti 
чеІсатися, -шуся, -memcя -

ce!iljati se, ce!iati se, grepsti 
se 

чесвий - po!iten, eastan, is
pravan 

чесиJІсть, -ості, ж. - po!itenje 
честолЮбний - slavoljubiv, 

castoljubiv 
честол:Юбство, с. - slavoljub· 

lje, castoljublje 
честJь, -1, ж. - cast; віддати 

честь - odati poeast; ело. 
во ч6сті - casna rijee; 
спрВва честі - stvar easti; 
присяrВюсь честю - kunem 
se ca!icu, casti mi 

чеський - ce!iki 
четвер, -ra, м. - eetvrtak 
четверо, чотирьОх - eetvoro 
четвертий - cetvrti 
четвертйва, ж. - cetvrtina, 

cetvrt 
четвірка - cetvorka 



ча 

чех, -а, м. - Ceh 
чехословВцьквй - &:hoslo

vacki 
Чехосло:в8ЧЧІПІВ, ж. - Ceho

slovacka 
чешка, ж. - Cehiпja 
чи - li, je li, da li; а чи тІік 

воно? - а je li to tako?; 
иаврЯд чи - te§ko da, je
dva da 

чйІй, -Я, .є - cij i 
чий-небудь - песіjі, Cij i god 
чййсь - neciji 
чимало - prilicпo, mпogo 
чимВлий - dovoljпo velik 
чимдуж - svom sпagom 
чйи, -у, м. - сіп, zvaпje; ·  та-

кИм чйиом - па taj naein, 
tako; якИм чйиом - па ko
ji nacin, kako 

чииІйти, -Ю, ·ІПП - vr§iti, сі
піtі; чиийти добре) - ciniti 
dobro; чивйти крйвду -
ciniti zlo, ciniti пepravdu; 
чиийти опір - pru!ati ot
por 

чииовник, -а, м. - cinovnik, 
slufbenik 

чйиш, -у, м. - profit, dobit 
чирв, -а, .м. - cir 
чисельник, -а, м. - (mat.} 

brojnik 
чисЄльнІІсть; -остl, ж. - broj� 

пost, mпo§tvo 
численний - brojan, mnogo

brojan 
ЧИСЛІВJDП(, -а, м. - divideпd, 

djelitelj ; (gram.} broj ; по
рядковий числfввик 
(gram.} redni broj ; кfлькіс
иий чиcлfJIJDll( - (gram.} 
glavпi broj 

чйслІити, -ю, -иш - brojati, 
ubrajati; smatrati 

число, с. - broj , cifra; кру
rле чвсл6 - okrugli broj 

чоло:вfк 

чйстий - cist, bistar; чйсте 
повітря - cist zrak; чйсте 
зОлото - suho zlato; в чйс
тому вІЬ'АЯДf - U cistom 
obliku; вйвести на чИсту 
вОду - izvesti па cistac; 
чИста юіра - prava poko
ra; чйста прІівда - prava 
istiпa 

чйІстити, -щу, -стиш - cis
titi, trijebiti 

чйстка, ж. - сі§сепjе, cistka 
чистот4, ж. - cistoca; jas-

пoca 
читВлr.ня, ж. - сіtаопіса 
читаіиия, с. - citaпje 
чвтІати, -аю, . ..аєш - citati 
читач, -а, м. - citalac, citatelj 
чільний - ugledan, vafaп, 

glavni; чільне мfсце - pro
celje; чfльиа сторона бу
дИнку - fasada zgrade 

чІпІати, -аю, -Вєш - dirati; 
не чіпай! - пе diraj І 

чІпкИй - koji se hvata; zara· 
zan, priljepciv 

чІплІJітн, -ЯІо, -Яєш - kvaciti, 
vje§ati 

чІплjЯтися, -ЯІося, -Яєшся -
kvaciti se, hvatati se, lijepi· 
ti se; чІплЯтися до слfв -
hvatati se za rijeci 

чІткйй - citak, jasaп; чІтюі 
вимова - jasan izgovor; 
чіткйй пОчерк - citljiv ru
kopis 

член, -а, м. - clan 
членський - clanski 
чОбІfт, -ота, м. - cizma 
ч0в1ен, -на, м. - camac, cun, 

barka 
чоr6 - za§to, zbog cega 
чол6, с. - celo; бУти (стоЯти) 

на чолі - biti na celu, 
predvoditi 

чоловік, -а, м. - eovjek; muf 
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чоловічий 

чоловічий - mu§ki; чоловіча 
стать - mu§ki spol 

чомУ - cemu, za§to 
ч6рвнй - cm; ч6рне к6фе і 

ч6рна кава - cma kava; 
ч6рннм ва білому - cmo 
na bijelom; ч6рва металУР
rІя - cma 1petalurgija 

чорнИло, с. - tinta, cmilo 
чорНЙАЬНІЩЯ, ж. - tintarnica 
чорнJйти, -Ю, -Шо - crniti, o-

cmjivati 
чоршЩя, ж. - borovica 
чорнfJти, -ю, -єш - cmjeti se 
чорнобрйввй - crnih obrva, 

cmomanjast 
чорноr6рJець, -ця, м. - Cmo

gorac 
Чорноr6рlя, ж. - Cma Gora; 

СоцІВАІсmчна РеспУблІка 
Чорноr6рІя - Socijalistitka 
Republika Cma Gora 

чорноr6рка, ж. - Cmogorka 
чорноr6рський - cmogorski 
чорноrУз, -а, м. - roda 
чорнозім, -у, м. - zemlja cr-

nica 
чорном6рський - cmomor

ski 
чорвослD, -у, м. - suhe §lji

ve 
чорвовпdрий - cme kofe, 

cm 
чорвЯвий - cm, crnokos, cr-

nomanjast 
ч6рт, -а, м. - vrag, c1avao 
чотйрJн, -ь6х - cetiri 
чотирикjтвий - retvoroku-

tan 
чотириповерх6вий - troka

tan 
чотйрJнста, -ьохс6т - retiri 

stotine 
чотирваідцятий - retmaesti 
чотирUдцяJть, -тв і -тьох -

retrnaest 
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чохJ6л, -лІі, м. - futrola 
.уб, ·8, М. - cuperak; ДОХО

ДЙТИ до чjба - dolaziti do 
tucnjave 

чубатий - s velikim fuper-
kom 

чудІік, -11, м. - cudak 
чуд6снвй - cudesan, divan 
чуДІПій - cudan, fudnovat, 

neobican; чуднІі рfч - cud
na stvar 

чУдо, с. - cudo; усfм на №1-
во та на чУдо - na ор� 
cudenje; чудесІі в ріmетІ 
- fudo nevideno; якйм чу
дом - kojim fudom, kako 
to 

чуд6вий - divan, krasan, pre
krasan, odlican, izvanredan 

чуд6ввсько, с. - fudovi§te 
чуд/увІітвся, ·Уюся, -Уєшся -

cuditi se, biti na fudu 
чужJІі, -61, ж. - tudinka, do

§ljakinja 
чу.жйй:, -6ro, м. - tu4, stran; 

чужІі сторонІі - tudina, tu
c1a zemlja; чужІі м6ва -
strani jezik 

чужйна, ж. - tudina, tuc1a 
zemlja 

чужйнJець, -ця Іі чужозімJець 
-ця, м. - inozemac, tudinac, 
stranac, do§ljak 

чУйний - tankoeutan, osjet
ljiv 

чУйнJІсть, -ості, ж. - tanko
eutnost, osjetljivost 

чУАИЙ - osjetljiv, osjeeajan, 
njefan; чУле стІівлення -
pafljiv odnos 

чУлjІсть, -ості, ж. - osjetlji
vost, osjeeajnost, njemost 

чумІі, ж. - kuga 
чуМІШй - kufan 



чупрИна 

чупр:Ина, ж. - kosa; чуцрlПІу 
наrрfти - naraditi se do 
znoja 

чУІтв, -ю, -єш · - cuti; osjeea
ti; чУтв н6сом - nju§iti; 
вfr під собОю не чУтв -
padati s nogu (od umora) ; 
серцем чУтв - srcem osje
eati, . predosjeeati 

чУтка, ж. - glasina, glas; ві 
чУтки ні вістки - ni traga 
пі glasa; розпустИти ч-fтку 
- pro§iriti vijest (glasinu) 

чуrкйй - tanan, osjetljiv, 
tankocutan, paZljiv 

шарлатІів 

чутАІівий - .osjetljiv, suosje
cajan 

чутАИвІtсть, -ост1, ж. - tanko-
eutnost, osjetljivost 

чуттЄвий - osjetan; Culan 
чУтвий - eujan 

· 

чуттЯ, с. - osjeeaj, osjet, eu-
lo, osjetilo 

ФІати, -аю, -аєш - ce§ati, 
grepsti; Чхати потИлицю 
- biti 

·
u nedoumici 

ФІатися, -аюся, -аєшся -
ce§ati se, grepsti se 

чхІатв, -аю, 4єш - kihati 
чхнІУти, -у, -еш - kihnuti 

Ш, ш 

шаблон, -а (tehn.), м.; -у 
(pren.), m. - §ablona 

mабля, ж. - sablja 
шал, -у, м. - bijes, ljutina 
шалений - lud, bijesan; ша-

лена атака - bijesan napa
daj ; шалений реrіт - ludi 
smijeh 

mаленfІтв, -ю, -єш - ludovati, 
bjesnjeti 

m&лІь, -І, ж. - §al 
mамианськІе, -oro, с. � §am

panjac 
шампУнІь, -ю, м. - §ampon 
шІіва, ж. -:- po§tovanje; ві

ддати шІіву - iskazati ро
. §tovanje; Віддати остІівию 
шІіву - odati posljednju 
pocast 

·· · 

шавобАІівий __.;. pun po§tova
nja, · uljudan. 

· 

шановний . - po§tovan, cije
njen, uvafen 

шанс, -у, м. - §ansa, prililka 

шантаж, -у, м. - ucjena, iz
nudivanje 

шантажйст, -а, м. - ucjenji
vac 

шантажJувати, -Ую, -уєш -
ucjenjivati, ucijeniti 

шанJувати, -Ую, -уєш - po
§tovati, cijeniti; euvati, cas
titi; шанувати закОн -
po§tovati zakon; шанувати 
здор6в'я - cuvati zdravlje 

:ішіпка, ж. - kapa, §ubara 
шар•, -у, м. � sloj 
map2, -а, м. � kugla, lopta, 

balon 
mарж, -у, м. - pretjeranost, 

karikatura 
шарикопІдmйпник, -а, м. -

· kuglieni Ie!aj 
mарJити, •Ю, ·ІDП - trafiti, 

prevrtati 
mаріІти,- -ю, -єш і шарfJтися, 

-юся, -єmся - crvenjeti (se) 
mарлатІів, -а, м. - §arlatan 
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mарпІати 

шарпІати, -аю, -аєш - trgati, 
trzati 

шарпІнути, -v. -еш - trgnuti 
шаруJдfти, -джу, -диш - sus-

tati 
шарф, -а, ж. - sal 
шатІи, -, мн. - ruho, odjeea 
шафа, ж. - ormar 
шахІи, ..tв, мн. - sah 
шахfст, -а, м. - sahist(a) 
шаховий - sahovski 
шахраІй, -я, м. - varalica, lo-

pov 
mахраІювІіти, -Юю, -Юєш і 

шахрІувВти, ·Ую, -уєш - va
rati 

шахта, ж. - jama, rudnik 
шахтар, -Я, м. - rudar 
шаmІки, -ок, мн. - »dama« 

(igra) 
швачка, ж. - svelja, kroja-

cica 
швед, -а, м. - Svel1anin 
швс§дка, ж. - Svec1anka 
�дський - svedski 
� - sivaci 
швейцар, -а, м. - vratar, por

tir 
швейцарІець, -ця, м. - Svica-

rac 
Швейцарія, ж. - Svicarska 
швейцВрка, ж. - Svicarka 
швейцарський - svicarski 
Швеція, ж. - Svedska 
швс§ць, шевці, м. - postolar, 

obucar 
швІдкИй - brz, hitar, eks

presni; швидкі кр6ки - br
zi koraci; швидка доnомО
rа - hitna pomoe; швид
ІША поїзд - brzi vlak; 
швидкйй на .язИк - brz na 
jeziku 

ШВЙДІС.Іlсть, -остІ, ж. - brzina 
ШВЙДІС.о - brzo; uskoro 
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швйдшІати, -ає - ubrzavati 
se 

meдup, -а, м. - remek-djelo 
шезлош, -а, м. - lezaljka 
шеМсвІутв, -у, -еш - za§Ш-

tati 
шелест, -у, м. - sustanje, su

sanj ; buka, zbrka; наробИ
ти шелесту - podiCi buku, 
uzvitlati prasinu 

шелеІстfти, -щУ, -стИш - suS. 
tati, sumjeti 

шепелЯвІвти, -АІО, -иm - sus-
ljetati 

шеоІІт, -оту, м. - sapat 
шепнІУти. -v, -еш - sapnuti 
шепоІтfти і шепотати, -...У, 

-чеш - saptati 
шепІтати, -...У, -чеш - saptati 
шер�, ж. - red (vojni) 

stroj 
шерстянІій - vunen 
шерстІь, -t, ж. - vuna 
шерхнІути, -е, - lediti se, su-

siti se 
шерunіввй - hrapav 
шестеро, шІстьОх - sestoro, 

sestorica, sest 
:шИбеник, -а, м. - objeseni; 

razbojnik; objesenjak, vra
golan, nevaljalac 

шИбениця, ж. - vjesala 
шибнІУти, -у, -еш і шибонІv· 

ти, -у, -еш - osinuti, udariti 
шйбка, ж. - prozorsko sta

klo 
шикІvвати', -Ую, -уєш - sepi

riti se, koeoperiti se, gizdati 
se 

mикІувВтв', -Ую, -уєm - svr
stavati, postrojavati 

шикуІватися, -Уюся, -уєmся -
svrstavati se, postrojavati se 

шИло, с. - silo 
шИиа, ж.. - obruc, guma 



mивuJь 

ШШІU.Jь, -1, ж. - kaput, 
(vojn.) §injel 

шИ:ика, ж. - §unka 
ІІІИІІКJув8тн, фо, -уєш - trgo-

vati, prodavati 
шинJок, -ку, м. - krcma 
uпm, -а, м. - tm, drac 
шипJітн, -лЮ, -иш - siktati 
ІПІUWічий - §u§tav, piskav 
WИІІІІІІШа, ж. - §ipak 
шипУчий - pjenu§av 
umрJити, •Ю, •ІПП - §iriti, pro-

§irivati, rasprostranjivati; 
пШряться чупсй - pronose 
se glasovi 

шйрма, ж. - paravan 
mир6кий - §irok; швр6кІ 

маси - §iroke mase; в ши
р6кому вжИтку - u veli
koj upotrebi 

mирокоекр8вний - cinema
skopski 

широта, ж. - §irina 
широчfнJь, -І, ж. - §irina, 

prostranstvo 
m:ИрmJатн, -ає - §iriti se 
шИти, -Ю, -QD - §iti 
umтrЯ, с. - §ivanje 
m:Ифр, -у, м. - §ifra 
ІІDІфрувІільний §ifriran 
mифрІуватн, -Ую, -уєш - §i-

frirati 
шИшка, ж. - §i§ar.ka; 'kvrga, 

cvoruga 
m:Ия, ж. - vrat, Ща; mУти 

шИю - sagibati §iju; зла
мати шИю - slomiti vrat; 
rнати в шИю - otjerati 

mІстдесЯІт, -тй і -ть6х - §ez. 
deset 

mІстдесЯтий - §ezdeseti 
mІсmідцятнй - §esnaesti 
mІснІідцяjть, -ти .і ть6х 

§esnaest 
mІстJсОт, mестис6т - · §est 

stotina 

ШКуРВ 

шість, mестіі і шІсть6х -
§est 

шкала, ж. - skala, grafikon 
mкаидибJВти, .аю, -8єш - §e

pati, hramati 
mкаралУпа, ж. ljuska 
шкарпеrк&, ж. - mu§ka ca

rapa 
mкарубfJтн, -Іє - kdljati, su-

§iti se 
mкат\rАКВ, ж. - kutija 
mкварчJати, -Ить - cvrcati 
ппdдлйвий - §tetan, §kodljiv 
ппсІд.uЬІ�сть, -ості, ж. - §tet-

nost, §kodljivost 
ІПJСІ,а�. -а, м. - §tetocina 
ппсІдdцтво, с. - §tetocinstvo 
ІІІКіАьІІйй - §kolski; mкІль-

нИй APYr - §kolski drug 
шкіра, ж. - koza; Із шкіри 

Аfзти - nastojati iz petnih 
zila; мор6з поза шкірою -
podilaze zmarci; здирати 
шкіру - derati (guliti) ko
hl; шкіра а к6стІ - kost і 
koza 

шкірний - koZni 
mкІр.янйй - koZaп, od koze 
шкода, ж. - §teta, kvar; 

шкода! - §teta; zao mi je; 
аавдати шкоди - pociniti 
§tetu; зазнати mк6ди -
pretrpjeti §tetu 

шкоІдити, -джу, -диш - §ko
diti, o§teeivati 

mкодJуваіти, ·Ую, -уєш - Za· 
liti, euvati, §tedjeti; шкоду

вати здор6в'я - euvati 
zdravlje 

шкоАВ, ж. - §kola 
шкоАЯр, -а, м. - dak, ucenik, 

§kolarac 
шкребJтй, -у, .Сш - ce§ati, ri

bati 
шк.УРа, ж. - lkoza 
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шк:утuьrJаіти 

шкутильrJаіти, -аію, -аієш -
hramati 

шлШ, -а, м. - cijev, gwneпo 
crijevo, guma 

шАІФІУJІІіти, фо, -уєш - bru
siti, glacati, gladiti, dotjeri
vati 

mлунк6вий - ieluШi 
mлVнІок, -ка, м. - zeludac 
ОІАЮб, -у, м. - brak; узЯти 

шлЮб з КИІІІІ - sklopiti 
brak s kim; oreniti se kim; 
udati se za koga 

ШАІОбний - bracni, vjепШі, 
svadbeni; шАІОбна жінка -
zakoпita zепа 

ІОАЮз, -у, м. - brana 
ш.uОпка, ж. - eamac, Cun, sa

lupa 
ШАЯх, -у, м. - put, cesta; 

курнйй ІплJіх - prasпa ces
ta; збйтися з ШАЯху -
skreпuti s puta; мйрвим 
ШАЯхом - mirnim putem 

іпляхhиий - plemeпit 
mльОпиJути; -у, · ;еш - pljes

пuti 
шмарач, "'· м. · _ . smrkavac, 

balavac 
· 

шматІ6к, -а, м. - komad, za
logaj ; mмат6к за шматк6м 
- komad ро komad; лаісии 
шмат6к - mastan zalogaj ; 
с:ірце розриваіється на 
шматюt - srce se kida 

mматІУJІІіти, фо, -уєш - tr
gati па komade, komadati; 
шматуваіти дУmУ (с:ірце) -
kidati srce 

ІІІНУРJ6к, -а, м. - vrpca 
ш6в, mваі, м. - sav 
шо:вІвfзм, -у, м. - soviпizam 
шовЬПст, -а, м. - sovinist(a) 
mовЬПстський - soviпisticki 
ш6вк, -у, м. - svila 
шовк6вий - svileп 
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шовковйк, -аі, м. - svilena 
buba 

шовк6ВИЦJІ, ж. - murva, dud 
m6к, -у, м. - sok 
mоколаід, -у, м. - ookolada 
шоколаідний - cokoladni 
mол6м, -а, м. - sljem 
шорсткйй - hrapav, tvrd 
шос:і, нескл., с. - cesta 
шОствй - sesti 
ш()ф6!р, -а, м. - sofer 
шоферІуваіти, фо, -уєш - so-

firati 
1111181'аіт, -у, м. - kопор, spaga 
ПІПаіла, ж. - (zeljeznicki) 

prag 
шmілерІи, -, ми. - tapete 
ІІDПік, "'· м. - cvorak 
wmipa, ж. - pukotina, nipa 
шпаркйй - brz, nagao, ostar; 

шпара ходаі - brz hod; 
шпара вfдповІдь - ostar 
odgovor 

umилJуваіти, фо, -уєш - spi
junirati, uhoditi 

ІІІІІІІІіи. "'· м. - spijun 
ІПІІИІіиство, с. - spijunira

пje, spijuпaZa 
. mпИк1, "'· м. - dou§nik, spi
. jun . 

mпИк2, .• у" ·м . ...... spek, slanina 
ппШлька, ж. - ukosпica; 

igla, pribadaca; свдfти JІІС 
на ІІІІІІІЛЬКаіх - biti (kao) 
па iglama 

ІІІІІНІПіт, -у, м. - spinat 
ШШЩя, ж. - pletata igla 
пmуриJУти, -у, � - baciti 
пmурлJЯтв, -.Rю, -.Яєш - Ьа· 

cati 
wраім, -у, :м:. - oZiljak, hra%-

gotina 
шрнфт, -у, :м:. - slova, pismo 
штаіб, -у, :м:. - stab 
штаімп, -а, :м:. - kalup 
штавjй, -fв, ми. - hlat!e 



штавШrа 

штВІІІЬІа, ж. - nogavica 
пmіт1, -у, :м:. - drfava 
пmir, -у, :м:. - osoblje, per-

sonal, spisak slufbenika 
штатний - redovan 
urrameAjь, -я, м. - �at, fig, 

Atambilj 
шПосеАІь, -я, м. - utikac 
пmЬс., -а, м. - bajonet; зу

стрfти в ІІІТІІІСЙ коrо -
dOCekati neprijateljski 

пmілjь, -ю, м. - zati§je 
mтовхІати, -Іію, -Іієш - gurati 
mтовхвІУти, -у, � - gurnuti 
mтОпІати, -аю, -аєш - krpati, 

§topati 
mтОпор, -а, м. - vadicep , ot

pu§ac 
mтОра, ж. - zavjesa 
штраф, -у, м. - globa, nov

cana kazna 
штрафdй - kazneni 
штрафІув�іти, ·Ую, -уєш - glo

biti, kazniti 
штрейкбр6хер, -а, м. 

§trajkbreher 
штр:Вх:, -а, :м:. - crta, potez 
штУка, ж. - komad, stvar; 

:ве.АИКІі штУка (iron.) -
vrlo va!no; ве штУка (razg.) 
- nije te§ko, nije problem 

mтукатj])Jитв, -ю, -11111 - fbu
kati 

mтукафва, ж. - fbuka, 
fbukanje 

шт\rрм, -у, м. - juri§ 
шт\rрмав, -а, м. - korrnilar, 

pilot 
штурмІJвІіти, ·Ую, ·Уєш - ju

ri§ati, osvajati na juri§ 

23 Menac - Koval: Rje<!nik 

штУчввй' - komadni, ро ko
madu 

штУчввW - umjetan, la!an, 
vje§�ki. izvje§ta�; пrrУч
не дйхаввя - umjetno di
sanje; шт\rчвІ д6брива -

u.11jetno gnojivo 
штУчнІtсть, -ості, ж. - izvje

§tacenost, la!nost, neprirod
nost 

шУба, ж. - bunda, krzneni 
kaput 

шуrІати, -Іію, -Іієш - letjeti, 
juriti 

шуrнJ\rти, -у, .em - poletjeti, 
jumuti; кр6в mymyAa до 
rоловИ - krv je udarila u 
glavu 

шуюівня, с. - tra!enje 
mvкІати, -аю, -аєш - trafiti, 

tragati; шукІіти кfстки в 
молоці - trafiti dlaku u 
jajetu 

m\rлep, -а, :м . - kockar 
шуліка, ж. - jastreb 
ш\rм', -у, м. - §um, buka, 

§tropot, fagor, galama 
шУм1, -у, м. - pjena, vir 
шvмІfти, -лЮ, -Иm - Aumiti, 

buciti, galamiti 
mумлйвий - buean, §uman 

шvмІvвати, -ує - kipjeti, vre

ti ; кр6в JПУМУє - krv vrije 
шУРхJіт, -оту, м. - §um, Au

§tanje 
mуткJувІіти, ·Ую, -уєш - Aa

liti se, zadirkivati 
шухлЯда, ж. - ladica, preti

nac 
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шабjШ що 

ІЦ, щ 

шабІ�. -лИ, м. - greda 
щавІ�. -АЮ, м. - kiseljak 
щаJдйти, -джу, •диш - §te-

djeti, fuvati, paziti 
щаслйвий і щаСІІІІЙ - sre

tan; щаСАИвий ВІЬrадок -
sretna slu�jnost, prikladan 
slutaj ; щаСАИвий к1нар. -
sretan svr§etak (kraj) 

щастJііти, -йть - imati sreeu; 
йом\r в усь6му щастйть -
оп u svemu ima srete; ща

стйть д6ля - sudbina mu 
je sldona 

щастя, с. - sreta; мати ща
стя - imati sreax, biti sre
tan; ва щастя - na sreeu 

щ&S ,j Іщ&S - jo§; щ&S (Іщ&S) 
чоr6! - jo§ ne§tol ,  §to jo§?! ; 
щ&S (Іщ&S) б пак! - kako 
da ne! 

щ&Sбеr, -у, м. - cvrkut 
щебеІтаrи, -ч\r, -чеш - cvrku· 

tati 
щ&Sдрий - darezljiv, velikodu

§an, obilan 
щ&SдрІtсть, -ості, ж. - darez

ljivost, velikodu§nost 
щезІаrи, -lho, -аєm - nesta

jati, i§cezavati 
щааІути, -у, -em - nestati, 

i§ceznuti 
щ&Sлепа, ж. - celjust 
щенІЯ, -Яти, с. - psit, pse

tance, §tene 
щепJііти, -АЮ, ·ИПІ - cijepiti ; 

kalemiti 
щ&Sплеввя, с. - cijepljenje; 

kalemljenje 
щербатий - izgrizen, istro

§en; щербаrІ зіби - kmja
vi zubi; mербата д6ля - zla 
sudbina; щербатоі копfйки 
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не варт - ne vrijedi пі 
prebijene pare 

щербJИти, -АЮ, -вш - tupiti; 
izgrizati 

щеrВва, ж. - rekinja 
ЩІШІати, -lho, -авm - §tipati 
щипнJ\rrи, -у, -'ш - u§tipnuti 
щЮщр, -Ів, ми. - ldije§ta, 

hvataljke 
щйрвй - iskren, pravi, isti

nit, otvoren, usrdan; ЩІtрВІІ 
cqqeм - svim srcem, svom 
du§om; щИра правда -
prava (ziva) istina; щйре 
вІrаіння - iskren (srdaean) 
pozdrav; ЩІtрвй друr - is
kren (pravi) prijatelj ; nutpa 
душа - du§a od oovjeka, 
dobar covjek; щйра люб6в 
- prava (iskrena) ljubav; 
щИра подЯка - duboka (is
krena) zahvalnost; ЩІtре 
спасdбІ - velika hvala 

щирос:&Sрдивй - iskren, srda-
�n 

щИr, -а, м. - Atit 
щLutнa, ж. - pukotina, rupa 
щільний - gust, tijesan; 

щільний зв'яз6к - uska ve
za 

щfльво - blizu, neposredno 
щfrка, ж. - cetka; kist; щfr

ка для взуrrЯ - retka za 
cipele 

щ61, чоr6 - §to; до ч6rо q&S? 
- cemu to; ни за щ6 нІ 
про щ6 - iz cista mira, 
odjednom; що двf rодйни 
- svaka dva sata; що Є ду
ху (сйли, сйл) - iz sve sna
ge, sve u §esnaest; (то) щ6 
з тоr6! - ра §to onda! nije 
vamo 

що' - (vezn.) da 



щоб 

щоб - (vezn.) da, da Ьі, ka· 
ko, kako Ьі; щоб тіАькв -
samo da; 3'для (AAJI) т6rо, 
чтоб - zato da 

що:Мсвв - svakog proljeea 
що:Мчора - svake veteri 
щоrла, ж. - jarЬol 
щоrодйви - svakog sata 
щода.ввй - svakida§nji, sva-

kodnevni, dnevni, obii!an 
щод�. -а, м. - dnevnik 
щод6вь і щодвЯ - svakodne

vno, dnevno 
щодо ( +G.) - §to se tii!e, 

u pogledu 
щод"Ухv - svom snagom, sve 

u §esnaest 
щойно - malo prije, tek, 

upravo 
щокаі, ж. - obraz 
щомfсяqя і щомfСJІЧІІо - sva

kog mjeseca 
щомfсячнвй - mjesei!ni 
щомfсячнвк, -а, м. - mjeset> 

nik 
щомоrа - ро mogucnosti, ko

liko je moguee; svom sna
gom 

щовайбfАьшиІ - najveCi 
щонайвйщий - najvi§i 

щонайrірІПRЙ - najgori 
щовайкрІіщий - najbolji, 

najljep§i 
щовайм6вmвй - najmanji 
що-н6будь, чоrо-н6будь - ne-

§to 
щон6чі - svake noei 
щопраівда - zbilja, istina 
щорічний - godi§nji 
щоріЧІІІІК, -а, м. - godi§njak 
щор6ку і щорічно - svake 

godine, godi§nje 
щосйлн - svom snagom 
щОсь, чоrОсь - ne§to; щОсь 

з6всlм APYre - ne§to sa
svim drugo 

щотижв6ввй - nedjeljni 
ЩОТІІЖІІ6ввк, -а, М. - tjednik 
щотйжия - nedjeljno, tjedno 
ЩОХВИАИвв - svaki w 
щУка, ж. - §tuka 
щулJвти, -ю, ·ИПІ - !miriti, 

!mirkati; je!iti se 
щулJвтися, -юся, -иmся - je

!iti se 
щУпІатв, -аю, -аєm - pipati, 

opipavati 
щуJплий - kr!ljav, mdav, 

slab 
щtр, .,, м. - §takor 

10, 10 

ювелір, -а, м. - zlatar, dra-
guljar 

ювІл6Jй, -в, м. - jubilej 
ювІл6йвий - jubilaran 
юІ'ОСА8в, -а, м. - Jugoslaven 
ЮrослІівІ.я, ж. - Jugoslavija; 

СоціалІстйчна Федератйвна 
РеспУбАJка ІОrослІ1ві.я 
(СФРЮ) - Socijalistii!ka 
Federativna Republika Jugo
slavija (SFRJ) 

23" 

юrослІівка, ж. - Jugoslaven
ka 

юІ'ОСЛUський - jugoslaven
ski 

юПк, 4, м. - mladic, mo
mak, omladinac; junak 

юmіцький - mladicki, mla
denai!ki, omladinski 

юUцт:во, с. - mladendtvo, 
omladina; mladost; junaltvo 

355 



Юввй 

Юний - mlad 
ЮнJІсть, -ості, ж. - mladost 
Юнка, ж. - djevojka 
юІІІІВт, -а, м. - mladi prirod

njak 
юрба, ж. і юрмІі, ж. - go

mila, masa 
юрбJйтися і ЮрмJИтися, -ИТЬСJІ 

- nagomilavati se, vrvjeti 

JllC 

юридИчннй - pravni, prav

nicki ; юридИчний факуль
m - pravni fakultet; юри
діічна рада - pravni savjet 

юрйст, -а, м. - pravnik 
юстйцІя, ж. - pravosuc1e 
юшJИтн, -Ить - curiti, teci 
Юшка, ж. - juha, eorba, su-

pa; krv; умиватися Юшкою 
- biti obliven krvlju 

я, я 

.я, мене - ja ; як на мене -
!ito se tice mene, ро meni; 
.я зrоден - meni je pravo 

.Яблуко, с. - jabuka (plod) ; 
.Яблуко незrодн - kameп 
smutnje 

.Яблуня, ж. - jabuka (stablo) 
.Яблучний - jabucпi 
Jіва'' ж. - сіп 
.Ява2, ж. - java, stvarnost 
явJнтн, -лЮ, ·ИШ - pokazati, 

iskazati, ispoljiti 
пИJтнся, -лЮся, -ишся - ja· 

viti se; pojaviti se 
.Явище, с. - pojava 
.ЯвJір, -ора, м. - javor 
.Явка, ж. - dolazak, javka 
явлJ.Ятн, -Jію, -Jієш - pred-

stavlj ati, pokazivati, iskazi
vati, ispoljavati; явл.tіти (со
бОю) вИняток - biti izпim
ka, predstavljati izпimku; 
явлJітн (собОю) прнклад -
biti primjer, predstavljati 
primjer; не явл.tітн н6са -
ni nosom ne proviriti 

явлJПтнся, -Jіюся, -Jієшся -
pojavlj ivati se, javljati se 

Jівнвй: - oeigledan, oCevidan, 
oeit, javaп 
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ЯвнJІсть, -ості, ж. - java, 
stvarпost 

.Явно - otvoreпo, javno, пa
ocigled 

яrнJЯ, -Яти, с. - janje 
.Яrода, ж. - jagodast plod , 

zrпo; одноrо поля .tiroдa -
iste gore list 

.Яд, -у, м. - otrov 
.Ядерний1 - nuklearan; Ядер

на фізика - nuklearna fi
zika 

Ядерний' - hladaп, svjez ; zr-
пast 

ядр6, с.  - jezgro, zrпo 
яЄчннй - jajni, od jaja 
яЄчня, ж .  - kajgaпa 
яйце, с. - jaje 
язнк, -а , м. - jezik ; тяrтИ 

за язІік - vuci za jezik; 
тримати язика за зубами 
- drzati jezik za zubima; 
молоти (клепати) язиком -
blebetati ; узЯтн на язнкИ 
коrо - uzeti па пisan, ogo
varati koga 

язикатий - jezicav 

язйчник, -а, м. - pogaпin 
як - kako; kao; як би т6 не 

було - kako bilo da bilo; 



як 

як грім з Ясноrо неба -
kao grom iz vedra neba; 
як кажуть - kako kazu; 
як оком змиmУта - u tren 
oka; як прийшло, тІік І пІ
mло - kako do§Io tako pro
§lo; як рІіптом - kad· ta
mo; як сИр у маслі - kao 
bubreg u loju; як слід (як 
треба) - kako treba; Jік 
тебе зв\rть? (Як твоЄ Ім'Я?) 
- kako ti je ime?; як у 
oora за пазухою - odlicno, 
kao mali bog; як з оч6й, 
так І з дУмки - daleko od 
ociju, daleko od srca; як 
якИй: - kako koji 

.Як-не-Як - ipak, hoce§-nece§, 
htio ne htio 

як-небудь - kakogod, neka
ko, ikako, kako-tako 

якбн - ako (Ьі) , kad (Ьі) 
як/Ий, -Oro - koji, kakav, ko

liki; якИй сьоrоднІ день 
(число)? - koji je dan (da
tum) danas? ;  ДО ЯКОГО часу 
- dokle, do kada; якйй 
завrодно - koliki god; 
якИй би не був - koji god 

як/Ийсь, -Оrось - neki 
Як)Ір, -оря, м. - sidro 
JікІсиий - kvalitetan 
Jік/Ість, -ості, ж. - kakvoca, 

kvalitet 
якнайб.мЬкчий - najbliZi 
якнайкраще - najbolje 
.якнайлfпше - najradije 
якомоrа - ро mogucnosti, 

§to je moguee 
.Якось - nekako, kako-tako 
якраз - upravo, taman 
якщо - ako, Іі 
япuітина, ж. - janjetina 
ялИна, ж. - jela, jelovina 
ял/оRць, -ЬщЯ, м. - smreka 
Яловий - jalov 

Ящірка 

Яловичий - govec:ti 
Jіловичина, ж. - govedina 
Яма, ж. - jama 
янтар, -Ю, м. - jantar 
японІець, -ця, м. - J apanac 
Японія, ж. - Japan 
япОнський - japanski 
Яр, -у, м. - jaruga 
Jірий - jarki, zarki; vatren, 

zestok 
ярлИк, -а, м. - naljepnica, 

etiketa 
ярмарк/увати, -ую, -уєm -

pripremati sajam, biti па 
sajm1.: , pazariti па sajmu 

.Ярмар/ок, -ку, м. - sajam, va-
§ar 

ярмо, .с. - jaram 
ярУrа, ж. - jaruga 
Ярус, -у, м. - red 
яскравий - sjajan, blistav, 

jarki, izrazit, upadljiv 
.Яс/ла, -ел, ми. - jasle 
Jіс(на, -ев, ми. - desni 
яснИй - jasan, vedar, izrazit; 

ясна rолова - bistra gla
va; ясна рfч - jasna stvar; 
ясне маііб'іrне - svijetla 
buducnost 

Ясн/ість, -ості, ж. - jasnoca, 
vedrina 

ясні/ти, -ю, -єш - vedriti se, 
blistati, sjajiti 

.Ясочка, ж. - draga, sunce 
moje, du§o moja 

.Яструб, -а, м. - jastreb 
Jітр(ити, -ю, -иш - kopati ро 

rani, draiiti, muciti 
Яхта, ж. - jahta 
ячмfнний - jecmen 
ячмІінь, -ею, м. - Jecam; 

-ена, м. - jecmenac 
Ящик, -а, м. - pretinac, la

dica, kovceg, sanduk 
.Ящірка, ж. - gu§ter, gu§teri

ca 
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HRVATSKO ILI SRPSKO
UKRAJINSKI RJECNIK 



А, а 

а1 (vezn.) - а 
а2, m. (muz.) - ла 
abazur, m. - абажур 
abeceda, z. - алфавіт, абетка 
aheci!dni - алфавітний 
ilbnoпnillan, -na, -no - не-

нормальний 
abnonnalnOst, -1, z. - ненор-

мальність 
abonent, m. - абонент 
aЬOnman, m. - абонемент 
abortus, m. - аборт 
adaptaclja, z. - пристосуван-

ня, прилагодження 
adaptfrlatl, -am - пристосу

вати, прилагодити 
idekvitlan, -na, -по - належ

ний 
ildjektlv, m. (gгam.) - прик

метник 
admlnlstraclja, z. - адміні

страція 
idmlnlstratlvnl - адміністра

тивний 
admlnistriitor, m. - адміні-

стратор 
admiriil, m. - адмірал 
adoptirlatl, -am - усиновити 
adresa, z. - · адреса 
adresiit, m. - адресат 
adresfrlatl, -am - адресувати 
&dverb, m: (grain.) - при-

сливник 
· advokat, · m. - адвокат 
aer0drom, m. - аеродром, 

аеропорт 

Mekt, m. - афект 
afektaclja, z. - афектація 
afektirlatl, -am, - афектувати 
afera, z. - афера 
aflrmfrlati se, -am se - на

бути авторитету, виділи
тися 

afiii!kl - африканський 
Лfrlka, z. (geogr.) - Африка 
Afrlkanlac, -са, m. - африка-

нець 
Mrikanka, z. - африканка 
agenclja, z. - агентство 
agent, m. - агент 
ilgilan, -na, -no - активний 
agitaclja, z. - агітація 
agitiitor, m. - агітатор 
agltirlatl, -am - агітувати 
agonlja, z. - агонія 
ilgrirlan, -na, -no - аграрний 
agregat, m. - агрегат 
llgregatno stanje (fiz.) - стан 

резо вини 
agresija, z. - агресія 
ilgresїvlan, -na, -no - агресив-

ний 
agresor, m. - агресор 
agr0nom m. - агроном 
agronomlja, z. - агрономія 
agronomski - агроноМІічний 
МІ! - ах!; ой! 
ahil! - ага! 
ajvir, m. - ікра баклажання 
akademlja, z. - академія 
akademilk, m. (mn. -сІ) - ака-

демік 
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a.Udfmskf 

�fmskf - академічний 
nceпt, Пl.- акцент, наrолос 
aJ[c:Іja, z. - акція 
aklaпuiclja, z. - одностайне 

схвалення 
akllmatlzfrlati se, -am se -

акліматизуватися 
no (vezn.) - якцо, коли, як, 

раз 
akoпt4clja, z. - аванс, зав

даток 
nord, Пl. - акорд 
akredltfrlatl, -am - акредиту

вати 
akredltfv, Пl. - акредитив 
lkredltfvlan, -па, -по - акре-

дитивний 
akrObat(a), Пl. - акробат 
akslom, Пl. - аксіома 
lkt, Пl. - акт 
nt1v, Пl. - актив 
lktlvlan, -па, -по - активний, 

діяльний 
aktlvlst(a), m. - активіст 
aktlvlzfrlatl, -am - активізу

вати 
aktfvnOst, -І, z. - актівність, 

діяльність 
lktulllan, -па, -по - актуаль

ний, злободенний 
akumi'llAtor, Пl. - акумуля

тор 
akilstiflan, -па, -по - акус

тичний 
akilstlka, z. - акустика 
ІkOtlan, -па, -по - rострий, 

кризисний 
lkuzatlv, Пl. (gram.) -знахід

ний відмінок 
akvМel, m. - акварель 
Вlarm, Пl. - тривоrа, сиrнал 

тривоrи 

alarmiultlan, -па, -по - триво
жний 

alarmfratl, -am - тривожити, 
пі,І.няти mивоrу 
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ВIOzlja 

ВІІt, Пl. - інструменти 
АІЬІШІас, -са, m. - албанець 
Лlblnlja, z. (geogr.) - Алба-

нія 
Лlblnka, z. - албанка 
Вlblnsld - албанський 
Вlbum, m. - альбом 
aleg0rlt!lan, -па, -по - ало-

rоричний 
aleg0rlja, z. - алеrорія 
al.Sja, z. - алея 
al�rglt!lan, -па, -по (med.) 

алерrичний 
al�rglja, z. (med.) - алерІія 
alfaЬft, Пl. - алфавіт, абетка 
alfaЬetskf - алфавітний 
ВІgа, z. - водорість 
Вlgeblrskf - алrебраічний 
algebra, z. - алrебра 
111 (vezn.) - але, а, проте 
аПЬl, -Ja, m. - алібі 
aПmeпt4clja, z. - алімекrи 
alk8llt!lan, -па, -по - лужний 
alklDJ, m. Qtem.) - луr 
llkohol, m. алкоrоль, 

спирт 
llkohOilan, -па, -по - алко

rольний 
alkohbПt!ar, m. - алкоrоліх 
alkohoDzІam, -ma, Пl. - алко-

rолізм 
llt, m. - альт 
alternВc:lja, z. - черrування 
alternatfva, z. - альтернати-

ва 
aiternfrlatІ, -am - черrува

тися 
altrhlst(a), Пl. - альтруїст 
altndzlam, -ma, m. - аль

труїзм 
aludfrlatl, -am - натякати, 

натякнути 
aliunlnlj, m. (kem.) - алюмі

ній 
810zl,Ja, z. - натп 



Alva 

iiva, f. - халва; Іdе kao Alva 
- йде нарозхват 

ЛІИr, m. (geogr.) - Алж.ір 
Allfrlac:, -с:а, m. - алжірець 
itШrskl - алжирський 
1\ljkav - недбалий, халатний, 

неохайний 
1\ljkavOst, -1, f. - недбалість, 

халатність, неохайність 
aпШndmln, m. - додаток до 

закону 
aпuinet, m. - застава, запо

рука, заповіт 
amiat&, m. - аматор, люби

тель 
amaterlzlam, -ma, m. - ама

торство, любительство, са
модіяльність 

ШЬІr, m. - амбар 
ambasada, f. - посольство 
ambWdor, m. - посол 
ШЬІс:ІJа, f. - амбіція, амбіт-

ність, гонор 
lmblc:ІOzlan, -па, -по - амбіт

ний, амбіційний 
ambljent, m. - оточення, се

редовшце 
amЬulbta, f. - амбулаторія 
ambulbtnl - амбулаторний; 

пересувний 
Am�rl� і AmertkШlac:, -с:а, 

m. - американець 
Am�rlamka і Amerlklnka, f. 

- американка 
uМrlfkl і amerlklnskl -

американський 
Am�rlka, f. (geogr.) - Аме

рика 
amnutlJa, f. - амнісrія 
amnestfrlati, -am - амністу

вати 
lmorAІlan, -па, -по - амо

ральний 
amorflan, -па, -по - аморф

ний 
amortlzaic:IJa, !. - амортиза

ція 

anonsfфtl 

amortJzirlati, -am - аморти
зувати 

amputaic:lja, !. - ампутація 
amputfrlati, -am - ампуту

вати 
anahronlzlam, -ma, m. - ана

хронізм 
analf�Wt і analfa'Ь4Sta, m. -

неписьменний 
analfza, !. - аналіз, розбір 
anallzfrlati, -am - аналjзува

ти 
anМoglan, -па, -по - аналоrіч-

ний 
analoglja, !. - аналоrія 
Іпапаs, m. - ананас 
an8rh1Ja, !. - анархія 
anarhlst(a), m. - анарх.іст 
anatomlja, !. (med.) - ана-

томія 
inctelo, -Іа, m. -:- анrел 
anegdota, !. - анекдот 
anNcslja, !. (pol.) - ацексія 
anektfrlati, -am (pol.) - анек-

сувати 
an�flan, -па, -по (med.) -

анемічний 
anemlJa, !. (med.) - анемія 
anestatja, !. (med.) - ане

стезія 
anestezfrlati, -am (med.) -

анестезувати 
angaffrlati, -am - анrажува-

ти 
angiatmln, m. - анrажемент, 

анrажування 
angfna, !. - анrfна 
вngJ•kІnskl - анrліканський 
Лnkara, !. (geogr.) - Анкара 
ank�ta, !. - анкета 
anketfrlatl, -am - опитувати 
ano�Ja, !. - аномаліJІ 
anOnlmJan, -па, -по - анокік-

ний 
anonsfrlatl, -am - анонсувати 
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inorgAnskl 

inorgAnski (kem.) - неорrа
ничний 

ans8mbl, m. - ансабль 
antagonlzJam, -ma, m. - ан-

тагонізм 
antena, z. - антена 
antlblotlk, m. - антибіотик 
ВntlW - античний 
antldemokri:.tGkl - а1пиде:мо-

кратичний 
antlfalistlckl - антифашист

ський 
antlfallst(a), m. - антифа

шист 
antUmperljalisШ!kl - антиім

періалістичний 
antikvarijit, m. - букіністич

ний магазин 
anfilop, m. - замша 
antllopa, z. (zool.) - антилq

па 
aпtlmlПtanzJam, -ma, m. 

антимілітаризм 
aпtlsemltlzJam, -ma, m. 

антисемітизм 
aпtiteza, z. - антитеза 
anulirJatl, -am - анулювати 
Aorlst, m. (gram.) - аорист 
aorta, z. (anat.) - аорта 
apilrlt, m. - апарат 
apatlclan, -па, -по - апатич-

ний 
apatija, z. - апатія 
ареІ, m. - видозва, звер

нення 
apelirJatl, -am - апелювати 
apendlcitls, m. (med.) - апен

ДІЩИТ 
apetlt, m. - апетит 
aplaudfrJatl, -am - плескати, 

аплодувати 
aplauz, m. - аплодисменти, 

оплески 
apolltlcJan, -па, -по - апол.і.

тичний 
apostol, m. - апостол 

364 

arheЬiog 

apostrof, m. апостроф 
apoteka, z. - аптека 
apoti!!klr, m. - аптекар 
apoteklrski - аптекарський 
aprll, m. - квітень 
aprilskl - квитневий 
AproksimatlvJan, -na, -по 

приблизний 
ApsolutІan, -na, -по - абсо

лютний, безумовний 
apsolutizlam, -ma, -m. - абсо

лютизм 
ApsolOtno - безумовно 
apsolvent, m. - дипломант, 

випускник 
apsolvirJatt, -am - закінчити 

курс навчання, прослухати 
курс наук 

apsorbfrlatl, -am - увібрати, 
вбирати 

apstrahirJatl, -am - абстра
гувати 

apstraktJan, -па, -по - аб
страктний 

apsurd, m. - абсурд 
arimhnaп, m. - аранжу

вання 
Ar, m. - ар 
ArJak, -ka, m. (mn. -сі) -

аркуш 
aranirnAn, m. - аранжуван-

ня 
ArapJtn, m. (mn. -і) - араб 
Вrapskl - арабський 
arbitraifa, z. арбітраж 
ArbitrUnl арбітражний 
arena, z. - арена 
argiunent, m. - аргумент 
argumeпtlicija, z. - аргумен-

тація 
argumentirJatl, -am - аргу

ментувати 
arhilicJan, -па, -по - · архаїч

ний 
arhШJam, -ma, m. - архаїзм 
arheЬlog, m. археолоr 



arheolOgija 

arheologlja, z. - археолоrія 
arhe0l0Aki - археологічний 
arhltekt, m. - архітектор 
arhltektura, z. - архітектура 
&rhiv, m. - архів 
Arija, z. - арія 
arlstokrat(a), m. аристо-

крат 
arlstokratski - аристокра-

тичний 
arltmetlka, z. - арифметика 
arltmeШ!kl - арифметичний 
&rktlW - арктичний 
Arktlk, m. (geogr.) - Аркти

ка 
ArmenJac, -са, m. - вірменин 
armensld вірменський; 

Armi!nska SSR - Вірмен
ська РСР 

annlja, z. - армія 
aroma, z. - аромат 
aromati�Jan, -na, -no - аро-

матичний 
arsi!n, m. (kem.) - миш'як 
ar�. m. - арсенал 
arti!rlja, z. - артерія 
artikJal і artikll, -Іа, m. -

артикул 
artlljerlac, -са, m. - артиле

рист 
artUjerlja, z. (vojn.) - арти-

лерія 
artUjerljski - артилерійський 
artlst(a), m. - артист 
artistl�ki - артистичний 
asfalt, m. - асфальт 
asfaltfrlatl, -am - асфальту-

вати 
aslmUliclja, z. - асиміляція 
asimШrJatl, -am - асимілюва-

ти 
aslstent, m. - асистент 
asistfrlati, -am - асистувати 
asocljliclja, z. - асоціація 
asocfrlati, -am - асоціювати 
asortimln, m. - асортимент 

Austrlja 

astma, z. (med.) - задишка 
astronaut, m. - астронавт 
astrOnom, m. - астроном 
astronomlja, z. - астрономія 
ВАІk, m. - кохання, любощі 
&Alklovatl, -ujem - залицяти-

ся 
аtШ, -а, m. - аташе 
atetst(a), m. - атеїст 
atШlam, -ma, m. - атеїзм 
atelje, -а, m. - ательє 
Atena, z. (geogr.) - Афини 
atentlt, m. - замах на життя 
atentltor, m. - терорист, 

вбивец, змовник 
aterfratl, -am - приземлити

ся 
Atlantlk, m. (geogr.) - Атлан

тичний океан 
htlantskl атлантичний; 

Atlantskl ocean (geogr.) 
Атлантичний океан 

atlas, m. - атлас 
atli!t І atleta - атлет 
atletlka, z. - атлетика 
atmosfera, z. - атмосфера 
atmosfi!rskl - атмосферний 
atGm, m. - атом 
atGmski - атомний 
itraktlvJan, -па, -по - приваб-

ний, вабливий 
atrlbOt, m. атрибут; 

(gram.) означення 
iudlovizui!IJan, -na, -no (ped.) 

- слухова-зоровий 
august, m. - серпень 
ВuІа, z. - вестибюль; акто

вий зал 
aureola, z. - ореол 
Austrlllja, z. (geogr.) 

Австрал:ія 
Austrlillac, -са, m. - австра-

лієць 
Austrllka, z. - австралійка 
austrllski - австралійський 
Austrlja, z. (geogr.) - Австрія 
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ЛuatriJainlac 

Лuatr1J4nlac, -са, m. - австрі-
єць 

AuatdjlDka, z. - австрійка 
auatrljskl австрійский 
autentiflan, -na, -по - автен-

тичний, достовірний, дійс
ний 

auto, m. - автомобіль 
autoblogr8flja, z. - автобіо-

rрафія 
autobus, m. - автобус 
autogram, m. - автоrраф 
automat, m. - автомат 
automatl�ar, m. - автомат-

ник 
automatsld - автоматичний 
automobП, m. - автомобіль 
automobillst(a), m. - автомо-

біліст 
automobПskl - автомобіль

ний; automobl1skl promet 
- автотранспорт 

autonomlan, -na, -no - авто-
номний 

autonomlja, z. - автономія 
auto-put, m. - автострада 
autor, m. - автор 
iutorltativlan, -na, ·DO - авто-

ритетний 
auto-st6p, m. - автостоп 
autorskl - авторський 
auto-st6p, m. - автостоп 
iuto-stnida, z. - автострада 

avang&rda, z. - авангард 
avans, m. - аванс 
avantUra, z. - авантюра 
avantilrlst(a), m. - авантю-

рист 
averzlja, z. - огида 
avlj&clja, z. - авіація 
avljatfQr, m. - льотчик, пі-

лот 
avljatlW - авіаційний 
avlбn, m. - лІітак, аероплан 
avlGnskl - л.ітаковий, авіа-

ційский; avlGnskA vha -
авіасполучення; avlOnskl 
siobraaj авіаційний 
транспорт; avlOnska pOita 
- авіапошта; avlбnsko snf. 
mlnje - аерофотозйомка 

Вzbuka, z. - азбука, абетка 
AzerbeJdt4nlac, -са, m. -

азербайджанець 
azerhejdflnskl азербай-

джанський; AzerhejdtJnsU 
SSR - Азербайджанська 
РСР 

Лzija, z. (geogr.) - Азія 
ЛzІJІас, -са, m. - азіат 
Лzljka, z. - азіатка 
Вzljsld - азіатський 
�. m. - притулок 
azOt, m. (kem.) - азот 
aldВja, z. - дракон 

В, Ь 

ЬіЬа, z. - баба 

ЬіЬІса, z. - бабка, акушерка 

baclati, -am - кидати, закида-
ти, метати, жбурляти, за
пускати, валити; bacatl kll· 
pove - ставити ПаАІЩЮ в 
колеса; bacatl kdVnju -
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звинувачувати, складати 
провину 

ЬВсП, m. - бацила 
bacliti, -im - кинути, заки

нути, метнути, жбурнути, 
запустити, звалити; baclti 
sldro -кинути якір; b&cld 
іі zrйk - зірвати, підірва-



bifva 

ти; bacltl Oko - кинути 
оком, на:кинути оком; bacJ.
tl obraz рОсІ noge - втра
'ППИ сором, потошати вла
сну r.ідність; bacltl sj&lu -
кинути rінь; bacltl u biJМu 
- пус'ППИ у світ з торба
ми; bacJ.ti пВ uUcu - вики
нути на вуЛІЩЮ; ЬаісІtІ u 
lfce - кинути в обличчя 

bi�va, z. - бочка, діжка 
№vAr, m. - бондар 
bad&vA - даром, бешкоштов-

но; даремно 
badem, m. - мигдаль 
bagrem, m, - акація 
bijan, -Jna, -Jпо - казковий, 

чарівний 
ЬAJka, z. - казка 
bijoslOvlan, -па, -по - казко-

вий, неймовірний 
bajun.Sta, z. - штик, багнет 
baka, z. - баба, бабуся 
bakМAr, -а, m. - тріска 
b&kjar, -ra, m. - мідь 
biklja, z. - факел; світиль

ник 
bikreп - мідний 
bikror&, m. - гравюра, че

канка 
b&kterlja, z. - бактерія 
bakterlologlja, z. - бактеріо

логія 
bakterlololkl - бактеріоло-

rічний 
B&kO, -а, m. (geogг.) - Баку 
ЬіІа, z. - стос, тюк 
bahida, !. - балада 
balansfrlati, -am - балансу-

вати 
b81ast, m. - баласт 
bilavlac, -са, m. - сопляк, 

молокосос 
balerfna, z. - балерина 
balet, m. - балет 

BМkAn, -а, m. (geogr.) - Бал-
кани 

Ь81kОп, -а, m. - балкон 
Ь8lzam, m. - бальзам 
Ьalzamfrlati, -am бальза-

мувати 
b8nAilan, -па, -по - баналь

ний 
banВna, z. - банан 
bln�litl, -Ьn - бенкетувати; 

байдики бити, байдикувати 
(перен.) 

binda, z. - банда, зграя 
bandlt, -а, m. - бандит 
binka, z. - банк 
b&nkAr, -а, m. - банкір 
b&nket, -а, m. - банкет 
b&nkrOt, -а, m. - банкрот-

ство 
bankrOter, m. - банкрот, 

банкрут 
bankrotfrlati, -am - банкру

тувати, збанкрутувати 
banluti, -em - вдертися, вле-

тіти 
bir, m. - бар 
bira, z. - калюжа, плавні 
bar&ka, z. - барак 
baratlati, -am - орудувати, 

поводитися 
Ьirbarin, m. - варвар 
barbarstvo, s. - варварство 
birem - хоч, хоча, при-

наймні 
barlj.Sra, z. - бар'єр 
barttoп, m. - баритон 
barjak, m. - прапор, стяг 
barj&ktAr, m. - прапороно-

сець 
Ьirka, v. �amac - човен 
barometІar, -ra, m. - баро-

метр 
ЬаrАОп, m. - оксамит 
barut, m. - порох 
bis, m. - бас 
basen, m. - басейн 
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bisna 

biana, z. - байка 
ЬU - саме, справді; baJ ga 

brlga - й за вухом не свер
бить 

ЬІАЬа, z. - баштан, юрод 
biltlna, z. - спадщина, бать

юівщина 
bUtlnilk, m. (mn. -сі) - спад-

коємець 
bUtlnliti, -im - успадкувати 
Ьіt1, -а, m. - стук, грюк 
bitz, -а, m. - дерев'яний мо-

лоток 
bataJjOn, -а, m. - батальйон 
baterija, z. - батарея 
batina, z. - палиця, дрючок; 

ЬВtіnе, mn. - побої 
batinlatl, -am - бити пали

цею 
bivlitl se, -im se - займатися 
baiza, z. - база, базис, осно

ва, підстава, фундамент 
bazfrlatl, -am - базувати 
bdjitl, Ьdim - не спати, бути 

пильним, пильнувати; по-
сrійно турбуватися (піклу
ватися) 

ЬеЬа, z. - дитина 
В�. -а, m. (geogr.) - Відень 
bidast - придуркуватий 
bedastoea, z. - дурість, глу-

пота, безглуздість 
bidem, m. - оплот 
bedro, s. - стегно 
beletristika, z. - белетристи-

ка, красне письменство 
Belgija, z. (geogr.) - Белrі.я 
BelgiJanlac, -са, m. - бель-

гієць 
belgljski - бельrійський 
IJenzlп, -а, m. - бензин 
Beograd, m. (geogr.) - Бел-

град 
ЬeOgradskl - бєлградський 
BeЬgradanlin, m. (mn. -і) -

житель Белграда 
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�aplatlan 

ВeOgradanka, z. - жителька 
Бєлграда 

berba, z. - збір 
Berlln, -а, m. (geogr.) - Бер

лін 
веm, m. (geogr.) - Берн 
&esaddAJlan, -na, -no - без

змістовний 
ьеsап - безсонний 
besavjesltan, -na, -по - без

совісний 
IJescПJlaп, -na, -no - безЩль

ний 
besjeda, z. - промова, про

повідь 
besjedliti, -im - бесідувати, 

розмовляти 
ьeskamatnl - безпроцентний 
beski�meп - безхребетний; 

безхарактерний 
&esklaslan, -na, -no - безкла

совий 
Ьeskompromislan, -na, -по -

безкомпромісний 
beskoпa�Іan, -na, -no - не

сКінченний, безкраїй 
ьeskorisltaп, -па, -no - да

ремний, марний, невиrідНИЙ 
beskrІJlan, -па, -no - без

країй, безмежний, неозорий 
beskucjan, -na, -no - бездом

ний 
ьeskucnllk, m. (mn. -сі) -

бездомна людина, бродяга 
besmisllen, -na, -во - безглуз

дий, безтолковий, абсурд
ний, НІісенітний 

besmisUca, z. - нісенітниця, 
дурниця, безглуздя 

&esmrtlan, -na, -no - без
смертний, невмиру�ций 

besmrtпOst, z. - безсмертя 
ЬЬperspektlvlan, -na, -по -

безперспективний 
ьesplatlan, -na, -no - безплат

ний 



besplatno 

�platno - безплатно, без
коштовно, даром, дурно 

bespomoclan, -па, -по - без
порадний, безборонний, без
помічний 

besposlen - незайнятий, без
діяльний 

besposUca, z. - неробство, 
бездіяльність 

besposU�, m. - нероба, ле
дар 

hesposШ�ltl, -Іm - ледарюва
ти, байдикувати 

hesprAvlan, -па, -no - без
правний 

besprlvnGst, z. - безправ'я 
ЬesprljekGrlan, -па, -по -

бездоганний 
besprfmjerlan, -па, -по - без

прикладний 
Ьesprfzorlan, -па, -по - без

приту льний 
ьesrAmlan, -па, -no - безсо

ромний, безстидний 
�tldlan, -па, -no - безсо

ромний, безстидний 
besvjesltan, -па, -no - непри

томний, зомл.ілий 
ьeJOmlan, -па, -по - безшум-

ний 
betGn, -а, m. - бетон 
betonfratl, -am - бетонувати 
ьеz - без; ьеz dAІJega, ьеz 

dlljnji!ga - безумовно, без
сумнівно; bez siunnje -
безсумнівно; Ьеz okolWinja 
- навпростець 

Ьezaikonje, s. - беззаконня 
ьezatkohGllan, -па, -по - без

алкогольний 
Ьezlazlen - простодушний, 

беззлобний, незлобливий 
bezUlenGst, z. - простодуш

ність, беззлобність 
'ЬezЬGJlan, -па, -по - безбарв

ний, безколірний 

24 Мепас - КоvаІ: Rjel!oik 

ЬezobrВzluk 

ЬПЬGІІаn, -па, -no - безболіс
ний 

ьezbМnilk, m. (mn. -сі) -
атеїст, безбожник 

bezbrlZ\an, -па, -no - безтур
ботний, безпечний, безжур
ний 

bezbrlZnGst, z. - безтурбот
ність, безпечність, безжур
ність 

hezbrGj - безліч, сила-силен
на 

hezbrGJlan, -па, -по - незлі
ченний, незчисленний 

bezdan, m. - безодня, прірва, 
провалля 

ьezduAlan, -па, -no - бездуш
ний 

hezduAnGst, z. - бездушність 
ЬezemІJU, m. - безземель

ний селянин 
'Ьezglaslan, -na, -no - безго

лосий, безмовний 
hezglav - безголовий 
Ьezgrlml�\an, -па, -no - без

межний, безкраїй, неозорий 
ьeztdi!Jlan, -па, -no - безідей

ний 
ьezlmen - безіменний 
bezlzlazlan, -па, -по - безви

хідний, скрутний, нероз
важний; Ьezlzlazan р0ІоіАJ 
- безвихідь; тупик 

ьezu�\an, -па, -no - безосо
бовий; невиразний 

Ьhna�Jlan, -па, -по - не
значний, неважливий, нік
чемний 

ьeznadlan, -па, -по - безна
дійний 

bezЬbrazlan, -па, -no - нахаб
ний, безсоромний, безстнд· 
НИЙ, зухвалий 

ЬezobrВzluk, m. - нахабство, 
нахабність, зухвальство 
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bezobraznljk, m. (mn. -сі) 
нахаба 

ЬezObraznlaa, z. - нахаба 
h!zobzlrJan, -ва, -no - безце

ремонний, зухвалий 
bi!zopAslan, -na, -no - безпеч

ний 
Ьezopasnost, -і, z. - безпеч

ність, безпека 
bi!zosjecaJlan, -na, -no - не

чутливий, байдужий, бай
дужний, бездушний 

bezosjecaijnбst, -І, z. - нечут
ливість, байдужість, без
душність 

bezraizlozІan, -па, -no - без
причинний, необгрунтова
ний 

'ЬezOmJan, ·Da, -no - безум
ний; безрозсудний, боже
вільний 

'ЬezOmlje, s. - безумство; 
божевілля 

Ьezilspjel!an, -ва, -по - без
успішний, безрезультатний, 
даремний 

bezitvjetІan, ·Da, -по - без
умовний, беззастережний 

bezuvjetno - безумовно, без
застережно 

havjerlac, -аа, m. - безвір
ник, атеїст 

bbvll.de, s. - анархія, без
владдя 

havodJan, -ва, -по - безвод
ний 

hav61Jlan, -ва, -no - безволь
ний 

bi!zvriJedlan, -па, -по - иічоrо 
не вартий 

ьeztvotlan, -ва, -no - безжив-
ний, неЖИ'П'ЄВИЙ 

blber, m. - перець 
bibliotaa, z. - бібліотека 
ЬіЬІіоШ&r, m. - бібліотекар 
biclkl, m. - велосІПІед 
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ЬІ,JаІаш 

bicikllst(a), m. - велосІПІе-
дист 

bicikllstJ.W - велОСJПІедиий 
ЬІ�, m. - бич, батdr, хлист 
bi�levatl, -ujem - бичувати, 

сікти, хльостати 
bfce, s. - створіння, істота, 

ество, буття 
blfi!, -а, m. - буфет, закусоч• 

на 
blfteJk, m. (mm. -сі) - біф-

штекс 
blglunlja, z. - двоеженство 
blgJilsatl, -Іеm - тьохкаnі 
bijeda, z. - нестатки, злиrод-

ні, злиді, злиденність; pastl 
u bijedu - збідніти; Zfvjeti 
u bij� - старцювати, бі
дувати 

bljedJan, ·Da, •ПО - бідний, 
убогий, злиденний, жалю
гідний, плачевний 

bijednlJk, m. (mn. -сі) - бід
няк, злидень 

bljeg, m. - втеча 
bljeJ - білий; bijelA ki'vnA 

zfnca - білокр[вЦJі; ЬІjеП 
krUh - білий хлdб; u р6 
bijela dAna - серед бІілоrо 
дня; ctno па bijelGm -
чорним по білому 

bijellac, -аа, m. - білий (чо
ловік); білий кінь 

bijellid, -im - білити, вибі
лювати 

bijeJIJeti (se), -im (se) - бі
літи, білішати 

bljes, m. - злоба, досада, 
злість, зло, скаженіЮІЯ; 
kojl ti je bljes? - якоrо 
біса?; idi dl) bljesa! - іди 
під три чорти 

bijeslan, -ва, -no - скажений, 
шалений, несамовитий, 
злий, запеклий, оскажені
лий 



blk 

bik, m. - бик 
ЬШmса, z. і ьnans, m. - ба

ланс; prllvitl bllancu - зво
л�пн баланс 

ЬіІо, s. - пульс 
ьt.10 koJi - будь-який; bflo 

lt6 - будь-що, абищо; bflo 
tk6 - будь-хто 

blltl!n, m. - бюлетень, зве
дення 

bilje, s. - рослини; трава 
bilJelg, m. (mn. -zt) - знак; 

печатка; гербова марка 
biljelka, z. - записка, зам:іт

ка, нотатка, запис 
biljetamica, z. - білетна ка

са 
biljez\ltl, -Іm - записувати, 

нотувати 
bUjeZnlca, t. - зошит 
biljka, z. - рослина 
biljnl - рослинний 
blogrМija, z. - біографія 
blokemlja, z. - біохімія 
blologlja, z. - біолоmя 
birli�, m. - виборець 
birA�ld - виборчий 
biralllte, s. - виборча .4Jіль

ниця 
bfrlati, -am - вибирати, оби

рати 
birOkrat(a), m. - бюрократ 
blrokratlzlam, -ma - бюро-

кратизм 
birOkratsld - бюрократичний 
blser, m. - перли, жемчуr 
biskup, m. - єпіскоп 
blskvit, m. - бісквіт 
bista, z. - бюст, погруддя 
blstJar, -ra, -ro - ррозорий, 

чистий, КМІітливий, проник
ливий 

bit, -І, z. - суть, сутність, 
єство 

bitlak, -ka, m. - буття, ество 

24* 

bjesn� 

bJtlan, -na, -no - �істотний 
bltl1, Jesam, sam, budem -

бувати, бути; bitl prl sеЬІ 
- бути при собі, бути при 
пам'яrі, при повній свідо
мості; bitl lzvan sеье -
втрачати витримку; з ш1сі
ри л:'зти; bitl na lf. asu -
бути відоми::vі, зажити сла
ви; bitl na oprezu - бути 
обережним, бути насторо
жd; ne bltl ni za Іtо - не 
годитися ні для чого; не 
бути здатним ні на що; ltll 
je, dll je - що є, то є; s 
kim si, ontkav sl - з ким 
поведешся, від того й набе
решс�1; lto Je bflo, bflo -
що було, то було; було, та 
загуло; було та за водою 
пішло; tk6 ЬІо dll ЬІо -
хто б не був, аби був; ЬfІо 
kako bflo - хай буде, що 
буде 

bitl2, jem - бити, колотити 
biti se - битися 
bitka, z. - битва, бій 
Ьivlatl, -am - бувати, трапля-

тися 
bivli - колишній 
bJegUпlac, -са, m. - утікач, 

перебіжник 
bJelan�vina, z. (biol.) - бі

лок 
bjelanJlak, -ka, m. (mn. -сі) -

білок 
bjellna, z. - біл.ість, білизна 
bjelogЬrlca, z. - чорний ліс 
bjeIOomica, z. (anat.) - білок 
Bjelorus, m. - білорус 
bjelorusld білоруський; 

BJeloruskA SSR - Біло
руська РСР 

bjesnllo, s. - сказ 
bjesпOCa, z. - сказ 
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bj�snjetl 

bj�snjetl, -nlm - мотуваm, 
лютитися, скаженіти, шале
ніти 

bjesomuam, -па, -по - одер
жимий, оскаженілий 

bj�tlatl, -Іm - тікати 
blig, -а, -о - ніжний, лаІ'ід

ний; пологий 
blagiijna, z. - каса, білетна 

каса 
bl8giijnlca, z. - касирка 
blagiiJnІlk, m. (mn. -сі) - ка-

сир, скарбник 
bligdiin, m. - свято 
bligo, s. - скарб, клад 
ЬІаgопІіkІоп - прихильний, 

доброзичливий 
blagoslivlJlatl, -am - благо

словляти 
bligoslOv, m. - благословін

ня 
blagoslovltl - блаrословІПИ 
bhigOst, z. - ніжність, лагід

ність, доброта 
blagostlinje, s. - благополуч

чя, достаток 
bligotvorІan, -па, -по - бла

готворний, благодійний 
blag0vaonlca, z. - їдальня 
blamfrlatl, -am - соромити, 

ганьбити 
bJ.anki!t, m. - бланк, форму

ляр 
blinja, z. - рубанок 
blitlan, -па, -по - брудний, 

болотяний. 
blito, s. - болото, баmо, 

.мул; ЬВсаtІ se blitom -
кидати болото, змішати З 
І'рЯ33Ю 

blВzlran - самозадоволений, 
зіпсований 

bhiten - блаженний 
blaUnstvo, s. - блаженство 
bhitllti, -Іm - пом'якшувати, 

заспокоювати, полеГІІІУВаТИ 
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b"J№o 

ble�Іtatl, -Cem - базікати, 
балакати, цвенькати, патя
кати, белькотати 

ь1еr, m. - блеф 
bleffrlati, -am - блефувати 
bleJlati, -Іm - бекати 
blesav - дурний, слабоум

ний, недоумкуватий, тупий 
blijed - блідий; bdjed kao 

krpa - білий як с'ІІіна (як 
хустка) 

blij�dlJetl, -Іm - бліднути, 
линяти 

bІIJeslak, ka, m. - блиск, 
спалах, полиск, сіяння; зір
НІЩЯ 

bllj�Atlatl, ·lm - блшцати, 
сіяти 

bliпdlrin. броньований; 
blindiranl vlik - броне
поїзд 

bUskOst, z. близькість 
blistlati, -am - блшцати, 

блискати, сіяти, яси.іти 
blistav - блискучий, яскра-

вий, променистий 
bЩzak, -ska, -sko - близький 
bltzanlac, -са, m. - близнюк 
bllzlna, z. - близькість 
blfzu1 (adv.) - побіля, побли

зу, поряд, поруч, впритул, 
близько 

ь0zu2 ( + G.) (prep.) - коло, 
біля, побіля, поряд, край, 
поруч, поблизу, близько 

bllte - ближче 
blftllti se, -Іm se - наближа

тися 
blok, m. (mn. -ovl) - блок; 

чек 
bloklida, z. - блокада 
bloldrlati, -am - блокувати 
bludlJetl, -Іm - блудити, бро-

дити 
ЬІйzа - блуза, блузка, кофта 
blJWllo, s. - блідість 



bljediшjav 

bljediшjav блідуватий, 
приблідлий 

blji!snlutl, -em - блиснуrи; 
спалахнути 

blji!!ltav - блискучий, сЛІіпу-
чий 

bljutav - прісний, без смаку 
blJulvati, -jem - блювати 
bljilzgavica, z. - сльота 
ЬОЬ, m. - біб; ne vrijЩU ni 

pi!lljlva ЬОЬа - не вартий 
дірки з бублика; ri!Ci oobu 
Ь6Ь, а popu р0р - назива
ти реЧі. своїми іменами 

ЬОса, z. - пляшка 
ЬOcklatl, -am - вколювати, 

жалити, дРажнити, кепку
вати, глузувати 

b6cnlutl, -em - кольнути, по-
глузувати 

ЬОСnі - боковий, бічний 
bod, m. - очко 
ЬООІаr, -ra, -ro - життерадіс-

ний, бадьорий 
ЬОdеі, m. - кинджал 
bodljika, z. - колючка, голка 
ЬOdljikav - колючий 
bOdrliti, -im - живити, бадьо-

рити 
bog, m. (mn. -ovi) - бог; ne 

raditl pod mШm b6gom nl
�ta - нічого не робити, ні 
за холодну воду (не бра
тися); kao mAll b6g - як у 
бога за пазухою; як у бога 
за дверима; hvala ЬOgu -
богу дякувати; ЬОіе sacO
vaj ! - борони боже!, хай 
бог милує!; ne dAj ЬОіе! -
не дай бог!; Ь6g s t6Ьom! 
- бог з тобою, господь з 
тобою; b6g zni! - хто 
зна(є), бог зна(є); ako ЬОgа 
zniA - їй-богу! 

ЬOgllj, m. - каліка 

b6Ilan 

ЬOgami! (uzv.) їй-богу, 
справді 

ЬOgat - багатий 
bogati!I, m. - багатир, баrа

тій, багач 
bogaфti se, -im se - бага11і.

ти, наживатися 
bogatstvo, s. - баrатство, 

скарб; pllvatl u bogatstvu 
- плавати у багатстві 

ЬOginje, z. mn. - віспа 
ЬOgme (uzv.) - їй-богу, спра

вді! 
boJ, m. - бій 
boja, z. - барва, кол.ір, за

барвлення; фарба, краска 
bojadisiцJe, s. - фарбування, 

забарвлення 
Ьojadilsati, -iem - забарв

лювати, фарбувати, розкра
шувати 

boJlatl se, -jim se - боятися, 
побоюватися, тороmти, 
страхатися 

ЬOJazlan, -пі, z. - страх, 
острах, боязнь, побоювання 

bojВiljiv - боязкий, боязли
вий, лякливий, полохливий 

ЬojailjivGst, -1, z. - боязкість, 
боязливість, полохливість, 
лякливість 

ЬOjiSte, s. - поле бою 
bojkot, m. - бойкот 
bojkotirlatl, -am - бойкоту-

вати 
bojler, m. - бойлер 
bojni - бойовий 
ЬОk, m. (mn. -ovi) - бік; 

фланг; борт; stajati ilz Ьоk 
- пліч-о-пліч 

boks', m. - хром 
ЬOks', m. (sport.) - бокс 
bokslic, m. - боксер 
ЬоІ, -а, m. і Ь6:, -і, z. - біль 
ЬOIJan, -na, -no - болючий,, 

болісний 
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ЬоІЬпІса 

Ьo'lamca, z. - хвора, -рої 
bolaulfk, m. (mn. -сІ) - хво

рий 
ЬOiest, -І, z. - хвороба, неду

га, нездужання 
ЬOlesftan, -па, -по - хворий, 

нездоровий 
Ьoleiljlv - хворобливий, кво

, лий, слабкий, хирлявий 
Ь6Іnіса, z. - л.ікарна, госпі

таль, шпиталь 
Ь6ІпІаr, m. - санітар 
Ь6lnlarka, z. - сщілка, са

нітарка, сестра (медсестра) 
ЬolovAnje, s. - хворість; від

пустка за станом здоров'я 
ЬolfOvatl, -ujem - хворіти, 

нездужати 
ЬОІjе - краще; svt\ ЬОІjе І 

ЬОІjе - все більше й біль
ше 

ЬOfljetl, -U - боліти; za tб 
me ne ЬОП gl4va - мене 
голова не болить; воно ме
ні не в голові 

ЬОІJІ - кращий, ЛІіmпий; svt\ 
ooljl od ЬОІJІ!gа - ОДІПІ 
кращий від другого; один 
В ОДИН 

boljAevl�kl - більшовицький 
boljA�vlfk, m. (mn. -сі) - біль

шовик 
ЬoljAevizfam, -ma, m. - біль

шовизм 
Ь6mЬа, z. - бомба; atбmska 

Ь6mЬа, z. - атомна бомба; 
t�mplrlna Ь6mЬа - бомба 
уповільненої дії 

ЬomЬilrdl!r, m. - бомбарду
вальник 

ЬomЬardirlnje, s. - бомбар
дування 

Ьombardirfatl, -am - бомбар
дувати 

ЬОmЬбn, m. цукерок 
Ь6n, m. (mn. -ovl) - талон 
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Ь6r, m. (mn. -ovl) - сосна 
Ь6rа, z. - зморшка 
Ь6rfac, -са, m. - боєць, воїн, 

борець, фронтовик 
ЬOravfak, ·ka, m. (mn. -сі) -

перебування 
ЬOravfltl, lm - житн, прожи

вати, перебувати 
ЬОrЬа, t. - боротьба; ЬОrЬа 

па tivot 1 smЇ't - боротьба 
не на життя, а на смерть, 
врукопаш 

ЬОrЬеn - бойовий 
borbenбst, -І, z. - бойови-

тість; бойовий дух 
ЬOrflti se, -lm se - боротися 
Ьorovnlca, z. - черника 
Ь6s - босий 
Вosanfac, -са, m. - босняк, 

бос:�нець 
Ьо!іlіп�іса, z. боснійська 

азбука 
Boslnka, z. - боснячка, бо-

санка 
ЬOslnskl - боснійський 
bosonog - босоногий 
ЬOfsti, -dem - колоти, жали-

ти, поколювати 
botantka, z. - ботаніка 
ЬOtanskl - божествений 
botanstvo, s. - божество 
ВОИс, m. - різдво 
ЬМІСпі - різдвяний 
bl)zji - божий; cto oozjl dAn 

що божий день, що день 
божий 

brian - шлюбнис; brian 
drUg - чоловік, дружина; 
подружжя 

br4da, z. - борода; підбо
рімя 

bradavica, z. - бородавка 
brik, m. - шлюб, одру

ження, заміжжя; sklopltl 
bdk - брати (узяти) шлюб 



br8na 

з ким; одружитися; ristava 
Ь...Ь - розлучення 

bnina, z. - гребля; плотина; 
загата; шлюз 

brlmltelJ, m. - захисник; по
кровитель; адвокат 

br8nitl, -lm -обороняти, за
хmцати, Відстоювати, охо
роняти, забороняти 

br8niti se, -Іm se - обо-
ронятися, захmцатися 

brimo, s. - борошно, мука 
brit, m. (mn. brica) - брат 
briti, �rem - рвати, нари-

вати, збирати 
britic, m. - двоюрідний брат 
britimliti se, -Іm se - бра-

татися 
britskl - братній 
britski - по-братерському 
britstvo, s. -братерство 
briva, z. - замок; запор 
brlvo! (uzv.) -браво! 
bnizda, z. - борозна, змор-

шка 
brugotina, z. - шрам, ру

бець, ПОдрЯІШна 
brb1jlnje, s. - патякання, 

ляпання, балаканина, базі
кання, верзіння 

brbIJlati, -am. - базікати, 
ляпати, патякати, балакати, 
верзти 

brblJav - балакучий, бала
кливий, говіркий 

bi'ЮjavJac, -са, m. - базіка, 
балакун, торохтій 

bi'bljavica, z. - базіка, бала-
кука, торохrійка 

brdo, s. -гора 
brdOvit - гористий 
bdme, -оа, s. - тягар, ноша, 

в'язанка 
bdmza, z. -гальмо 

brltva 

Ьdmz�tі,-аm-rальмувати 
brhkva, z. - персик 
brtza, z. - береза 
brfzov - березовий 
brehiIJlak, -!ш, m. (mn. -сі) -

nірка, горб, узгір'я, кучугу
ра 

brld, m. (mn. -ovi) - граю.; 
край; рант 

brld!, m. - бридж 
brlga, z. - турбота, клопіт, 

хвилювання, тривога; brlga 
me - а мені яке Аіло!; t6 
mi je devi!ta brlga - це 
діло десяте; blti u brlzi -
бути стурбованим, мати 
турботу (клопіт), турбува
тися; bU ga brlga - й за 
вухом не свербить 

brigaida, z. - бригада 
briJAt!, m. -перукар, парик

махер 
brijAt!nlca, z. - перукарня, 

парикмахерська 
brijacl - бритвений 
brljlnje, s. - бриття, гоління 
brlJati, -em. - брити, голити 
brІJlati se, -em se -бритися, 

голитися 
brljeg, m. (mn. bdgovi) 

- узгір'я, горб, г.ірка 
brlJest, m. - берест 
brlljant, m. - брильянт 
brilJantlan, -оа, -no - блиску-

чий 
brilJfrlati, -am - блищати, 

сяяти 
brlnjuti se, -em se - піклува

тися, турбуватися, клопота
тися; дбати, шанувати 

brllsati, -lem - стирати, ви
тирати, обтирати; brlsati 
n6s - сякатися 

Brisel, m. (geogr.) - ]ір�
сель 

brltva, z. - бритва 
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briznlutt bubnji� 
�����������������������-

briznluti, -em - бризнути; 
briznuti u рІас - заридати 

briiljiv - дбайливий; акурат
ний, ретельний 

brk, m. (mn. -ovi) - вус 
btklati, -am - плутати, пере

плутувати, змішувати 
brklja, z. - застава 
btlolg, m. (mn. -zl) - барлІіг, 

кубло 
brOd, m. (mn. -ovi) - кора

бель, судно, пароплав 
brodogradlliite, s. - верф 
brodogradnja, z. - корабле

будування 
brOdolom, m. - корабельна 

аварія 
brOdski - корабельний 
broj, m. (mn. -evi) - число, 

Ісільк.ість; номер; (gram.) 
числівник; giavnl broj 
(gram.) - кількісний чи
слівник; rednI br6j (gram.) 
- порядковий числівник 

brojAc, m. - лічильник 
brojJan, -na, -no - численний, 

чисельний 
brojcanІlk, m. (mn. -сі) - ци

ферблат 
broJliti, -Іm - рахувати, лічи

ти, числити, нараховувати, 
налічувати 

brojka, z. - цифра 
brojniJk, m. (mn. -сі) (mat .) 

- чисельник 
bronca, z. - мідь 
bronhije, mn. z. (anat.) -

бронхи 
bronhftls, m. (med.) - брон-

хіт 
broiura, z. - брошура 
bt§ljan, m. (bot.) - плющ 
briico§, m. - першокурсник 
brйJlati, -im - гудіти, густи; 

дзвеюіти; дзюрчати; дзиж
чати 
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briika, z. - сором; стід, гань
ганьба 

brUklati, -am - соромити, 
ганьбити 

brilkati se, -am se - сорому 
набиратися, осоромлюва
тися 

brfindlati, -am - бубоніти, 
бурчати, буркотати, бурмо
тати; ремствувати, ворчати 

brйsliti, -lm - точити, шліфу
вати 

brii§en - гранований, відшлі
фований 

briltAilan, -na, -no - бруталь
ний, грубий, різкий 

btvno, s. - колода, дерев'яна 
балка 

brz - швидкий, прудкий, 
хуткий, скорий, поспішний, 
проворний; brzl vlik -
швидкий поїзд; na brzii rii
ku - нашвидкоруч; bh na 
jezlku - швидкий на язик; 
Ьі'іі Od zvfika - надзвуко
вий 

brzina, z. - швидюість 
btzo - швидко, бистро, ско

ро, прудко 
brzojAv, m. - телеграма 
brzojavliti, -im - телеграфу

вати 
brzoplet - метушливий ; той 

що робить все нашвидко
руч 

buba, z. - жук, комаха 
biiblanj, -nja, m. - барабан 
bublati, -am - стукати, зуб-

рити 
bubnluti, -em - вдарити; ляп-

нути 
bubnjAr, m. - барабанщик 
bubnJlati, -am - барабанити 
bubnjic, m. - бубон; (anat.) 

барабанна перетинка 



bubrelg 

bubrelg, m. (mn. -zi) - нирка; 
kao biJ.breg u loju - як сир 
у маслі 

bucmast - ТОВСТОІЦОКИЙ 
bii.clan, -па, -no - rучний, 

голосний, шумливий, бур
хливий 

ЬйсІіtі, -im - галасувати, 
ляІЦати; бурхати, шуміти, 
гриміти 

budala, z. - дурень 
budalast - дурний 
budlan, -па, -по - пильний 
biJ.dilica, z. будильник 
BudlmpeAta, z. (geogr.) - Бу-

дапешт 
bйdliti, -im - будити, розбу-

джувати, пробуджувати, 
збуджувати 

bйdliti se, -im se - прокида-
тися, пробуджуватися 

budnбst, -і, z. - ІШЛЬН.ЇСТЬ 
biJ.dO.CI - майбутній 
biJ.dO.ci da (vezn.) - остільки 
buducпбst, -і, z. - майбутнє, 

майбуття 
biJ.dtet, m. - бюджет 
biJ.dietski - бюджетний 
Bugarlin, m. (mn. -і) - бол-

гарин 
Bugarska, z. (geogг.) - Бол-

гарія 
bugarski - болгарський 
biJ.ha, z. - блоха 
biiJlan, -па, -по - пишний, 

буйний 
biJ.Jlati, -am - буяти, пишно 

(буйно) розростатися 
bujica, z. - потік 
bUka, z. - галас, шум, гам, 

гамір, рев; p0d1Ci buku -
наробити галасу, зняти 
зчинити) галас 

biJ.ket, m. - букет 

buAlitl 

bйknluti, -em - спалахнути; 
загорітися, розгорітися 

BiJ.kurdt, m. (geogr.) - Бу
харест 

bUkva, z. (bot .) - бук 
bu18znliti, -im - марити; пле-

сти нісенітницю 
buldozer, m. - бульдозер 
bulevAr, m. - бульвар 
buIJliti, -im - витріІЦатися, 

задивлятися, вирячуватися 
bfunblr, m. (zool.) - джміль 
Ьйnа, z. - заколот, бунт 
biJ.nlr, m. - криющя, коло-

дязь 
biJ.nclati, ·am - марити 
biinda, z. - шуба 
bйnliti, ·im бунтувати 
ЬйпІіtі se, -im se - обурюва-

тися ; бунтувати, повстава
ти 

bi:i.ntбvlan, -па, -по - бунтів
ний 

biJ.ntбvnilk, m. (mn. -сі) - за
колотник, бунт,івник 

bura, z. - буря; Північний 
вітер 

biirlan, -па, -по - бурхливий, 
буряний, кипучий, бентеж
ний 

BiJ.rma' (geogr.) Бірма 
biJ.rma2, z. - шлюбна обруч

ка 
Burmanlac, -са, m. - бірма-

нець 
burza, z. - біржа 
burioaski - буржуазний 
burzoazija, z. - буржуазія 
biJ.rzO.j, m. - буржуй 
biJ.sija, z. - засада 
ЬіJ.АШса, z. - бур, свердло 
ЬйАІіtі, -im - бурити, сверд-

лити, просвердлювати, про
тикати, пробивати 
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с (сІ) 

с, с 

с (сІ), m. (muz.) до 
cakllna, z. - глазур 
cWliti se, -im se - сяяти, 

блищати 
clr, m. (mn. -evl) - цар 
сlЬі.са, z. - цариця, імпера-

триця 
cirlna, z. - мито 
carln8rnlca, z. - таможня 
cllrlnllk, m. (mn. -сі) - тамо-

женний чиновник, таможе
нник 

cirln\ltl, -im - обкладати та
моженним митом 

cartz\am, -ma, m. - царизм 
cll.rsld - царський; clirskl І"& 

(med.) - кесарів розтин 
cll.rstvo, s. - царство, імперія 
c«tulja, z. - записка 
cemeпt, m. - цемент 
cementir\atl, -am - цементу-

вати 
dnt\ar, -ra, m. - центр 
�timetІar, -ra, m. - санти

метр 
centrВia, z. - центральний 

заклад, центр 
cЮtrAl\an, -па, -оо - цен

тральний; c9trA1n6 grljii
oje - центральне опалення 

ceпtrallzaiclja, z. - централі
зація 

ceotraDz\am, -ma, m. - цен
тралізм 

ceпtrallzfr\atl, -am - центра
лізувати 

dotrlfugal\an, -па, -оо - від
центровий 

dotrlpetll\an, -па, -no - до
центровий 

ceпzUra, z. - цензура 
cmmбnlja, z. - церемонія 
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c&ta, z. - шосе, шлях 
d�\atl, -im - вищати, ПJПЦа

ти 
c�rlltl se, -im se - сміятися, 

скалити зуби 
cUra, z. - цифра 
Cigan\ln, m. (mn. -І) - циrан 
clganskl - циганський 
clgaira, z. - циrара 
clgaRta, z. - цигарка, папі.

роса 
clgaretnl - цигарковий 
clPJ"lulk, m. (mn. -сі) 

мундштук 
dgla, z. - цегла 
clglana, z. - цегельня, цегель

ний завод 
clj�\ltl, -im - цідити, викру

чувати, вичавлювати, філь
трувати 

сІjЮа, z. - ціна; цінність, 
варт.їсть; cljena koltAnja -
собіварmсть; р0 svaku сІJ• 
ou - за всяку ціну 

cljen\ltl, -im - оцінювати, 
розціюовати, цінувати, ці
нити, шанувати, поважати, 
дорожити 

cijeojeп - шановний 
cljeplatl, -am - рвати, розри

вати, рубати, роздирати, 
поривати 

cljep\atl se, -am se - розри
ватися, рватися 

cljep\ltl, -lm - прищеплюва-
ти, прищепити 

cljepljeoje, s. - щеплення 
cljev, -І, z. - труба, шланг 
clka, z. - вереск, писк; дзвін, 

брязІСіт; крик 
clkcak, m. - зигзаr 
cikla, z. (bot.) буряк 



clkllima, z. (bot.) - цикламен 
clklOn, m. - циклон 
clklus, m. - цикл 
dknfuti1, -em - ІПІскнути, ве

реснути 
dknlutl', -em - лопнути, тріс

нути 
clDndlar, -ra, m. - цилd.ндр 
clJj, m. (mn. -evl) - мета, 

ціль, фініш; мішень; pogO. 
dltl u cl1J - попасти у ціль; 
promalltl cUJ - промахну
тися, не попасти в ціль 

dlJlatl, -am - цілитися 
dпl�lan, -па, -no - цинічний 
cinllk, m. (mn. -сі) - цинік 
cf.пlzlam, -ma, m. - цинізм 
clnk, m. �kem.) - цинк 
сІІо, -Jela, -Jelo, - цілий, уве

сь; сІо ЬD!JІ сЩп - цілий 
божий день 

clpela, z. - черевик, туфля 
clrkulirlatl, -am - циркулю-

вати 
clrkus, m. - цирк 
clstfrna, z. - цистерна 
cltlt, m. - цитата, витяг 
cltfrlati, -am - цитувати 
сіvП, m. - цивільна людина; 

u clvflu - в цивільному 
одязі 

clvШzaclja, z. - цивілізація 
clvlllzfrlatl, -am - цивілізува

ти 
clvПnl - цивільний, грома

дянський 
cjelina, z. - сукупність, су

цільність 
cjelfvlatl, -am - цілувати 
cjelok:uplan, -па, -по - цілий, 

повний 
сJіШІv, m. - поцілунок 
cJelOvlt - суцільний 
cJenІlk, m. (mn. -сі) - прей

скурант. тарифний довід
ник 

cnЮok 

cji!DJklati se, -am se - торгу
ватися 

cJepanlca, z. - поліно 
cjepldlaka, m. і z. - придира, 

буквоїд 
crlJep, m. - череІПІЦЯ 
crljevo, s. - кишка; sІІJерб 

crljevo (anat.) - апеНдИкс; 
dvanaestopalamo crljevo 
(anat.) - дванадцятиперсна 
кишка; dеЬеІО crljevo 
(anat.) - пряма кишка; 
tinko crljevo (anat.) - тон
ка кишка 

crklivlatl, -am - здихати, по
дихати 

crknlutl, -em - здохнути, по-
дохнути 

crkva, z. - церква 
crkvenl - церковний 
cm - чорний, смаглий; Сі'па 

GOra - Чорногорія; crna 
biirza - чорна біржа; kli
nJatl se do cme zemtje -
кланятися до сирої земл.і; 
cme mlsn - чорні думи; 
gledatl (sve) ctno - бачити 
все у чорному світлі 

ctnlac, -са, m. - негр 
crntca (zemlja), z. - чорно-

зем 
crnlna, z. - траур, жалоба 
ctnltl, -lm - чорнити 
ci"nka, z. - брюнетка 
CrпOgorІac, -са, m. - чорно-

горець 
cmogorlca, z. - хвойний ліс 
CrпOgбrka, z. - чорногорка 
cmogorskl - чорногорський 
cmokos чорноволосий, 

чорнявий 
cmomanjast - чорнявий 
cmomorski - чорноморський 
crпOok - чорноокий, каро-

окий 
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cflnJeti 

cflnJeti (se), ·Dlm (se) - чор
ніти, чорнітися 

ctplstl, -em - черпати, вичер
пувати 

crta, z. - риса, штрих, ря
док; u glavnlm ci'tama - в 
головних рисах 

сі1Ас, m. - кресляр 
crtllnka, z. - зошит для мал

лювання 
crtanje, s. - малювання, кре

слення 
crtati, -am - малювати; кре

слити 
cftez, m. - рисунок, малю-

нок, малювання 
crtlca, z. - начерк 
crv, m. - черв'як, хробак 
crven - червоний; crven kao 

rik - червоний як рак 
crv�o. s. - багрянець; чер

вона фарба 
crvenlltl, -lm - червонити, 

руманити 
crvenoarmeJlac, -са, m. - чер

воноарм1ець 
crveпOkos - рудий, рудува

тий, червонокосий 

crveІnJetl (se), ·nlm (se) -
червоніти, шаріти, рум'яні· 
ти 

cura, z. - дІівчина 
ciuica, z. - дівЧШІКа 
c1irlltl, -lm - точитися, тек

ти, витікати, просовчувати
ся 

cvalstl, -tem - квітнути, цві· 
сти 

cviJeee, s. - квіти, цвіт 
cvijet, m. (mn. cvj�tovl) -

квітка 
cvfllJetl, -llm - квилити, ски

глити, горювати, журитися 
cvjetaca, z. (Ьоt.) - цвітна 

капуста 
cvjetiinje - процвітання 
cvjetlatl, -am - квітнути, про

цвітати, цвісти 
cvokoltatl, -Cem - цокотіти 

(зубами) 
cvtclak, -ka, m. (mn. -сі) -

цвіркун 
cvtclatl, -Іm цвірчати; 

шкварчати 
cvrkfit, m. - щебет 
cvrkUltatl, -Cem - цвірінька

ти, щебетати 

с, � 

cickallca, z. - зубочистка 
ada, z. - сажа, кіпrява 
Вidav - закопчений, кhпя-

вий, покритий сажею 
cМiura, z. - оболонка; ко-

кон; гільза від патрона 
�Іj, m. - чай 
�Jnllk, m. (mn. -сі) - чайник 
� - навіть, аж 
clikavsld - чакавський 
саmІас, -са, m. - човен, бар-

ка, шлюпка; torpednl � 
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шае - торпедний катер; 
camac za spasavlinje - ря
тівне судно 

�angrlzav бурчливий, 
примхливий 

ciplja, z. - чапля, лелека 
�. m. - чарівність; Принад· 

ність, принада, приваба 
carapa, z. - панчоха 
№lati, -am - чаклувати, ча

рувати, зачаровувати 



ciroblan, -па, -по - чарівний, 
чарівницький, чародійний 

carobnJalk, m. (mn. -сі) - ча
родійник 

�Uja, z. - чар; чаклун
ство 

ciu"Alja, z. - базарна площа, 
торгові ряди; торгівці; 
(ргеn.) думка вуЛІЩі, ву
лична думка 

Сів, m. - момент; za tШ № 
- тільки що, тіль-rіль; u 
prlivl (dobar) as - в до
брий час; kucnuo je njegov 
cis - того час пробив 

asopis, m. - журнал (періо
дИЧне видання) 

Cist, -1, z. - честь; Cist mІ je 
- для мене честь; Cistl mll 
- клянусь честю, прися-
гаюсь честю; sпШtratl (dr
tatl zi Clist - вважати за 
честь 

Cisltan, -па, -по - чесний; 
Сіsпа rijee! - слово чесrі! 

castІ1t1, -Іm - частувати; ша
нувати, вшановувати 

castlltl se, -Іm se - частува
тися, частувати один од
ного 

eastohleplan, -па, -по - че
столюбний 

eastohlepпOst, -1, z. - често
любство 

cUa, z. - стакан, склянка; 
g6rka аа - І1Ї.рка чаша 

cUlca, z. - чарка 
avlao, -Іа, m. - цвях 
arvka, z. (zool.) - галка 
cavn�. m. - кнопка, цвях 
eavrljlnje, s. - базікання, 

верзіння, ЛЯІІаШІJІ 
cavtIJlatl, -am. - базікати, 

варнякати, верзти, патяка
ти 

eestftlatl 

eidlan, -dna, -dno - скром
ний, цнотливий, непороч
ний 

Шо, s. - дитина; чадо 
Ci!lh, m. (mn. -si) - чех 
Ci!hlnja, z. - чешка 
Cehoslovlickli, z. (geogr.) -

Чехословаччина 
cehoslovickl - чехословаць-

кий 
ci!k, m. (mn. -ovl) - чек 
cekaonlca, z. - приймальна 
eiklatl, -am - чекати, ждати; 

чатувати; дожидатися; JЬ
dva ci!kam - ледве витри
маю, з нетерПІінням че
каю; tki) ci!U, doceU 
хто жде - мждеться 

cekl�. m. - молот 
ceklnja, z. - щетина 
&Ucnl - сталевий 
ceUk, m. - сталь 
се10, s. - чоло, лоб; bltl па 

celu - бути на чолі, ОЧОЛ• 
ювати; stitl па сеІо - ста
ти на чолі; очолити 

Ciljlid, -1, z. - люд, люди 
eeljlide, -ta, s. - людина, 

особа 
ci!ljOst, -і, z. - щелепа 
cempres, m. - кипарис 
cemu - чому, навіщо 
�р, m. - корок, затичка, 

чіп 
eeprkJatl, -am - копатися, ри

тися, колупати 
celsati, -lem - чесати, шкре-

бти, скубти, рвати, чухати 
Cfst - частий 
cestlir, m. - гущавина, хаща 
�tlса, z. - частка, частинка 
cestlt - чесний, порядний 
eestftlati, -am - поздоровля-

ти, поздоровити, вітати, 
привітати, віншувати 
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a&tltka 

i!Ьtltka, z. - поздоровлення, 
вітальний лист 

�sto - часто, нерідко 
�HlaIJ, ·lJa, m. - гребінець, 

гребінка 
�llkl - чеський 
ШІJІаtі, -am - чесати, зачі

сувати, причісувати, розчі
сувати 

ШІJІаtі se, -am se - причісу· 
ватися, розчісувати 

Шnjlk, m. -- часwпс 
ata, z. - рота, команда 
&tinAri, m. mn. - хвойні 
&tiri - чотири; &tiri stl)tine 

- чотириста 
�ltka, z. - щітка 
�etrdWt - сорок 
&trdWtl - сороковий 
�ettnaest чотирнадцять 
�etinaestf - чотирнадцятий 
�ltvero - четверо 
&tverokut, m. - чотирикут-

ник 
&tverokutlan, -па, •ПО - ЧОТИ· 

рикутний 
&tvorica, z. - четвірка, че

тверо 
atvrt, ·і, z. - чверть; четвер-

тина; район, квартал 
�etvttlak, ·ka, m. - четвер 
&tvrtl - четвертий 
�etvttlna, z. - чверть, четвр-

тина 
am1utt, -em - скучати, праг

нути 
&znittljlv - тоскний, туж

ний, тужливий 
Uinja, z. - бажання, праг

нення, туга, .млість 
Bfa, m. - дядько, дядечко 
��lak, -ka, m. - лопух; zaU. 

J�pio se kao �� - при· 
чепився .як реп'ях, пристав 
як шевська смола 

ВJІ - чий 
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�ik, m. - недокурок 
fllбst, ·І, z. - бадьоріість 
�im - як ТІільки 
�in, m. (mn. -ovl) - .АІія; чин; 

ява; stAvltl pred gotov & 
- поставити перед фактом 

flnlitl, ·Ьn - робити, діяти, 
чинити, запод�іІовати, завда
вати, виконувати, коїти; 
flnitl dObro - чинити до
бро, робити добро 

�inliti se, ·І se - здаватися, 
видаватися, прикидатися; 
finl ml se - мені здається 

flnOvnlca, z. - чиновник 
(жінка), службовець 

fJ.nOvnilk, m. (mn. -сі) - чи
новник, службовець 

61njenlca, z. - факт 
�іІо, ·la, -Іо - життєрадісний, 

бадьорий, енергійний 
Bpka, z. - мереживо 
fir, m. (mn. -evl) - нарив; 

чиряк; fir па zelucu - ви
разка шлунку 

Вst - чистий, охайний, го
жий, погожий, чепурний; 
to nlje �ist pc)sao - це не
чиста справа; Bstl dl)blt -
чистий прибуток, бариш; 
�Іst raIOn dugA ІJubAv -
чисті рахунки - довга ЛІо
бов, л.і.к дружбі не шко
дить; �lsto І bistro - добре 
d чисто 

&�, m. - прибиральник, 

двірШІК 
ВstaBca, z. - прибиральни-

ця, двірник 
Вstlna, z. - галява 
flstiOnlca, z. - х:імчистка 
Вstliti, ·lm - чистити, об-

чшцати 
Вstoea, z. - чистота, охай· 

ність 



mcenJe 

BAcenje, s. - чшцення, чи
стка, очистка 

citlak, -ka, -ko - розбірливий, 
чіткий 

cltallac, -оса, m. - читач 
citaonica, z. - читальня 
cJ.tlatl, -am - читати, прочи-

тувати 
citav - цілий, увесь, пований 
cizma, z. - чобіт 
cHin, m. (mn. -ovt) - член 
clanlak, -ka, m. - стаття 
clanartna, z. - внесок 
clanskl - членський 
cobanlln, m. (mn. -1) - пастух 
cokolada, z. - шоколад 
cokoladni - шоколадний 
00por, m. - зграя, ватага 
Mrba, z. - юшка 
covjeclan, -na, -no - гуман

ний, людяний 
covjecanskl людський, 

людяний 
covjecanstvo, s. - людство 
covjeejl - людський 
covjeenost, -1, z. - гуманність, 

людяність 
covjek, m. (mn. Ijfidl) - лю

дина; covjek na gllisu - ві
дома людина; covjek sdi"og 
kova - людина старого 
гарту; covjek оо rtjecl -
людина слова; covjek od 
djela - .А;ілова людина 

covjekollk - людиноподіб
ний 

cucІatl, -tm - сидіти навпо
чіпки, сидіти причаївшись 

cuenlutl, -em - dісти навпо
чіпки, сісти причаївшись 

cudak, m. - дивак, чудак; 
химерник 

cudlan, -na, -no - дивний, 
чудний, дивовижний, хи
мерний; cudna m1 cUda! -
оце 1'ак штука! подумаєш! 

aivatl se 

cudeslan, -na, -no - чудесний; 
чудний 

cudlitl, -Іm - дивувати, вра
жати 

cudliti se, lm se - чудувати
ся, дивуватися, вражатися 

cudno - напрочуд, дивно 
cudo, s. - диво, чудо; здиву

вання; cudo od djeteta -
вундерюінд, чу до-дитина; 
biti па cudu - чудуватися, 
дивуватися; cudom se cu
dtti - дивом дивуватися, 
чудом чудуватися; cudo ne
vldeno - диво-дивне; svi
ko cudo zl\ tri dana - всьо
му дивуються тільки три 
дні; na шОjе v�lik.o cudo -
на превелике моє здивува
ння 

cudoviAte, s. - чудовисько, 
чудовище, потвора 

cudenje, s. - здивування, зчу
дування, подив 

ciiJlan, -na, -no - чутний 
ciiljan, -na, -no - хтивий, чу

лий, чутливий, почуттєвий 
cUlo, s. - чуття, орган чутrя 
cilplatl, -am - скубати, ску

бити, виривати, рвати 
cupav - розпатланий, патла

тий, лахматий 
cuperlak, ka, m. (mn. -сі) -

чуб, чуприна; жмут (волос
ся) 

cultl, -jem - чути, почути 
cutura, z. - фляга 
cuvar, m. - сторож 
cuvІatt, -am - охороняти, сте

регти, берегти; остерігати, 
вартувати, пильнувати, гля
діти, доглядати; чатувати; 
шанувати, щадити 

cuvatl se, -am se - остеріга
тися; берегтися; берегти 
себе 
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atven 

atven - відомий, знамени
тий, славетний 

fv6r, m. - вузол; сучок; g6r
dijskl fv6r - гордіїв вузол 

fvorlak, -ka, m. (mn. -сі) 
(zool.) - шпак · 

fv0n1ga, !. - гуля, ШШІlКа 

dalekovldlan 

fvi'st - твердий, МІіцний, 
тривкий; щільний, цупкий, 
стійкий, неухильний 

fvrstoea, z. - міцність, твер
дість, с11і.ЙІсість, неухиль
ність 

с, с 

аса, m. - тато, батько 
casklatl, -am. базікати 
сІЬе, -ta, s. - ковдра 
сІІа, !. - ЛИСШІа, пліш 

a1av - лисий 
cllavlltl, -Іm - лисіти 
ceUja, !. - клітина; чарунка; 

осередок 
сШm, m. - килим 
Clrillca, !. - кирИЛІЩЯ, кири

лична азбука 

00rav - сліпий на одне око; 
m8nl se oorava pOsla -
кинь цю кепську справу 

cor&Okak, m. - безвихідь, ту
пик; docl u cor&Okak - зай
ти в тупик, потрапити у 
безвИХІідне становище 

Ciid, -1, !. - натура, норов 
6iik, m. (mn. -ovl) - сич 
cup, m. - глечик 
cuAka, !. - ляпас 
cidklati, -am - давати ляпаса 
cuAnluti, -em - дати ляпаса 

D, d 

d (d�). m. (muz.) - ре 
di' (adv.) - так, ere 
da' (vezn.) - що, якби; da 

Ьі - щоб, аби, бодай 
diblar, -ra, m. (zool.) - бобер 
d8Mgda - дай боже 
daЬOme - безумовно так 
daea, t. - поминки 
cUШllJa, !. - нянька 
dl.h, m. - дихання, подих, 

дух; ьь daha - без духу 
dМmjuti, -em - дихнути 
c18lhtatl, -iCem - важко диха

ти, відсапуватися 
dakВko - безумовно, аякже 
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dikle - адже, цебто 
daktllogrМJ.Ja, !. - .машино

пис 
daktllografklnja, t. - друкар

ка, машиністка 
d81ek - далекий, дальній 
dal�o - далеко, вдалині; 

dal�o mu Іаіеа! - скатер
тю дорога (доріжка)! 

dalekose!Іan, -na, -no - дале-
косяжний 

dalekovidlan, -na, -no - дале
коглядний, далекозроий; 
завбачливий, передбачли
вий 



dalekozor 

dalekozor, m. - бінокль, да· 
лекоглядна труба 

DMmaclja, z. - Далмація 
Dalmatfnlac, -св, m. -далма

тинець 
dalmatlnskl -далматинський 
dІUJe - далі; Ato cWJe to gO. 

re - що дальш то nірш; І 
tako dІНjе (ltd.) - і так да· 
лі (dт.д.), і таке інше (іт.ін.) 

daljlna, z. -далечінь, далина 
dAljnl і dA1jnjl - дальший 
dama, z. - дама; (irpa) шаш-

ки 
dAn, m. - день; dAn рІ) dln 

- день у день; pod stare 
d�e -під старість; lz da
na u dan - з дня на день, 
день за днем; ро dlinu -
вдень; u pG blje1a dAna -
серед білого дня; din1 su 
mu izbrojenl - лічені днІі 
(йому залшпилися); недов
го ряст топтати (йому); 111.
dnl dAn - робочий день 

Dlinlac, -са, m. - датчанин 
dlinlak, -ka, m. - данина; по

даток; plaeatl danak -
платити данину 

danas -сьогодні; kojl je d&
nas? - який сьогодні день 
(число) ? 

danas-sutra - не сьогодні 
завтра 

danaAnji - сьогоднішній 
dangubliti, ·im - витрачати 

даром час, коІПИти небо 
danliti se, ·і se - дніти, світа-

ти, розвиднятися 
DinskA, z. (geogг.) - Данія 
dinskl - датський 
dAnjl -денний 
dbju -вдень 
dapa�e - і навіть, тим біль

ше, навпаки 
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dll 

<Щr, m. - подарунок, дару
нок, дар, хист, талант; dl!r 
g0vora - дар слова 

darefljlv -щедрий 
dareiljlvGst, -1, z. - щедрість 
darlfvatl, -ujem - дарувати 
darlovatl, -ujem - подарува-

ти 
darЬvlt - обдарований, тала

новитий 
daska, z. - дошка; n�mA JЬ. 

dne daske u glavl -у ньо
го немає однієї клепки в 
голові; ЬdskomA daska 
трамплін 

d&A�ara, z. - барак 
ditl, dim і dadem - дати, 

подати, надати; ditl zada
tak - доручити; ditl sve 
Ьd sebe - віддати все; ne 
datl glasa od sebe - не 
пустити пари з уст; dlltl 
АІІо za ognjllo - поМІіняти 
шило на швайку 

dlltl se - віддатися; ne dlJ 
se! - не піддайся!; ne dl 
rnl se - не дається мені 

datirlati, ·am - датувати 
ditlv, m. (gram.) - даваль-

ний відмінок 
datum, m. - дата 
davІan, -na, -no - давній 
dalvatl, -jem - давати, пода-

вати, надавати, задавати; 
davatl nadu - подавати 
надію; davatl znllkove :НvO
ta - подавати ознаки жи
ття 

davjltl, -im -давити, душити 
davjltl se, -im se - задихати

ся; давитися 
davnШa, z. - старовина; дав-

ність; древність 
davno - давно 
di!blna, z. - податок 
d�! (uzv.) -но, пі.д;іть-но! 
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debata 

debata, z. - дебати 
debatirlatl, -am - дебатувати 
debelo, -Іа, -Іо - товстий, де-

белий, огрядний, гладкий, 
вгодований, жирний; imatl 
debelu kі)Ш (pren.) - бути 
товстошкірим 

debl, -ja, m. - дебют 
debitirlati, -am - дебютувати 
d6blo, s. - стовбур 
debIJlati se, -am se - товсті

ти, товщати, жиріти, пов
ніти, гладшати 

debljlna, z. - товщина; дебе-
л.ість, жирність, огрядність 

decemblar, -ra, m. - грудень 
decembarski грудНевий 
decentj, m. - десятиліття 
decentraliz&clja, z. - децен-

тралізація 
decentrallzirlatl, -am - децен

траЛІізувати 
di!clmllnl - десятковий 
di!i!ko, m. - хлопець, хлоп

чина, парубок 
di!de(r) ! (uzv.) - но, підІіть

-но! 
defanziva, z. - оборона; bltl 

u defanzivl - бути в оборо
ні, зайняти оборону 

defekt, m. - дефект 
di!flclt, m. - дефіцит 
deflle, -а, m. - парад військ 
deffnfclja, z. - визначення 
definirlatl, -am - визначати, 

визначити, уточняти, уточ
нити 

di!flnltlvlan, -na, -no - оста
точний 

deformaiclja, z. - деформація 
deformfrlati, -am - деформу

вати 
degener,clja, z. - дегенера

ція, виродЖення 
degenerirlati, -am - виродЖу

ватися 
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demobШzfrJati 

di!ka, z. - ковдра 
de�, z. - декаNl 
dekadent, m. - декадент, за-

непадник 
dekadentlan, -na, -no - дека-

дентський, занепадницький 
di!kagram, m. - декаграм 
dekln, m. - декан 
deklam,cija, z. - декламація 
deklamirlatl, -am - декламу-

вати 
deklar,clja, z. - декларація 
deklarirlati, -am - деклару

вати 
deklln,clja (gram.) - від

мінювання, відміна 
dekllnfrlatl, -am (gram.) -

відмінювати 
dekor,clja, z. - декорація 
dekorirlatl, -am - декорувати 
dekret, m. - декрет 
deleg,clja, z. - делегація 
deleglt, m. - делегат 
delegirlati, -am - відрядити, 

відрядЖувати, делегувати 
deUja, m. - молодець 
deUkatlan, -na, -no - делікат-

ний 
demag0glja, z. - демагогія 
demagoikl - демагоrі.чний 
demanti, -Ja, m. - спросту-

вання 
demantirlati, -am - спросто

вувати, спростувати 
demШtarlz&clja, z. - демілі

таризація 
demШtarlzirlati, -am - демі

літаризувати 
di!mlnutlv, m. (gram.) 

здрібнілість, пестливість 
(грам.) 

demoblliz8clja, z. - демобілі
зація 

demobШzfrlati, -am - демобі
л:ізувати 



demokraclja 

demokracija, z. - демокра
rі.я 

dem0krat(a), m. - демократ 
demokratizirlati, -am - дем� 

кратизувати 
demokratskl - демократич

ний; DemokratskA Repubn
ka Njema&ii - Німецька 
Демократична Республіка 

demoпstracija, z. демон-
страція 

demonstrant, m. - демон
странт 

dt!monstrativJan, -an, -по -
демонстративний 

demoпstrfrlatl, -am - демон
струвати 

demoпtfrlati, -am - демонту
вати, розбирати 

demorallzfrlatl, am - демора-
лізувати 

deпuncljaclja, z. - донос 
deпuncljant, m. - донощик 
deпundrJatl, -am - доносити, 

донести 
dep18slrAn - недоречний, не

доцільний 
deprlmfrlatl, -am - морально 

приmічувати, подаляти 
deputaclja, z. - депутація 
derlati, -em - рвати, позрива

ти, дерти, обдирати, пори
вати, скубти 

derlatl se, -em se - дертися; 
горлати. гвалтувати 

desant, m. - десант 
dt!set - десять 
desetІ - десятий 
dt!sllti se, -І se - траmпися, 

спіткати 
dt!snl', - правий; бп ml je dt!

sпii rUka - він моя права 
рука 

dЬпі2, z. m:i. (anat.) - ясна 
desnifar, m. (polit.) - правий 
dЬпо - праворуч 
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de!Urstvo 

dt!spot, m. - деспот 
destllaclja, z. - переrін 
destШrlatІ, -am - переганяти, 

перегнати 
dbtruktlvlan, -па, по - до

структивний, руйнівний 
deAavlati se, -а se - трапля

тися, відбуватися 
deAifrfrlatІ, -am - позшифр� 

вувати, позшифрувати, до
шифрувати 

detalj, m. - деталь, подр� 
биця 

detalJ lan, -an, -по - деталь-
ний, докладний, вичерпний 

detektlv, m. - детектив 
deva, z. (zool.) - верблюд 
devedesi!t - дев'яносто 
dt!vet - дев'ять 
devetl - дев'ятий; tб mi je 

deveш brtga - це діло до
сяте; це мене не жвилює; 
bltl u devetom пt!bu - бу
ти на сьомому небі 

devetnaest - дев'ятнадцять 
devetnaestl - дев'ятнадцятий 
devfza, z. - девіз 
devfze, z. mn . - валюта 
dezerter, m. - дезертир 
dezertfrlati, -am - дезерти-

рувати 
dezlnfekcija, z. - дезинфек

ція 
dezlnfldrlatl, -am - дезинфі

кувати 
dezlnformaclja - дезінфор

мація 
dezorgauizlicija, z. - дезорга

нізація 
deio.rlan, -na, по - черговий 
deiUrlatІ, -am - чергувати, 

вартувати 
de!lirstvo, s. чергування, 

вартування 
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сШ!ІШ se 

dt�IШ se, ·lm se - rордитися, 
пишатися, :хвалитися 

dlcl, v. dtgnutl 
dlCI se, v. dlgnuti se 
dlfterlja, z. дифтерія 
dllgnutl і dіІсІ, -gnem - під· 

пяти, підвшцити, побуду
вати 

diJgnuti se і dІІСІ se, -gnem se 
- піднятися, встати, повста

ти 
dljabetes, m. - діабет 
dlJagnoza, z. - діагноз; pO

staviti d1Jagn6zu - поста
вити діагноз 

dlJagram, m. - графік 
dlJВlekt, m. - діалект, на-

річчя, rовірка 
dljalekti�kl - ,Аjіалектичний 
dljalektlka, z. - діалектика 
dljВlog, m. - .111іалог 
dlJamant, m. - алмаз, ,АJіа-

мант 
dlJamantlan, -па, -no - ал

мазний 
dljametrAino - діаметрально; 

diJametrAlno opre� (sU· 
protaп) діаметрально 
протилежний 

dljelliti, ·lm - ділити, поз,І\іЇ-
ляти, відділяти 

dlJeIJenje, s. - ділення 
dljeta, z. - дієта 
dljetlllan, -па, по - дієтич

ний 
dljete, djeteta, s. (mn. djeca} 

- дитина, дитя 
dtka, z. - гордість 
dlkclja, z. - дикція 
diktlt, m. - диктант 
diktltor, m. - диктатор 
dlktatdra, z. - диктатура 
dlktirlati, -am - диктувати 
dllema, z. - дилема 
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dlletant, m. 
любитель 

dlrektlan 

дилетант, 

dlletantskl - дилетантський, 
любительський 

dlm, m. - дим, чад 
dimliti, -і - диміти, коmіти, 

чадіти 
dimlitl se, ·І -se - димити, за-

копчуватися 
dhnljen - копчений 
dimnja�, m. - сажотрус 
dlmnjlk, m. - комин, труба, 

димохід 
dinaml�Jan, ·па, -по - дина· 

мічний 
dinamika, z. - динам.іка 
dlnВmlt, m. - динаміт 
diпlr, m. - динар 
dlnja, Z. - ДИНЯ 
diJo, ·Je1a, m. (mn. -jelovl} -

частина, частка; ділянка; 
пай 

dloba, z. - поділ, ділення, 
розділ, розподіл 

dlploma, z. - диплом 
dlplomaclja, z. - дипломатія 
diplomatJaJ, m. - дипломат 
diplomatskl - дипломатич-

ний; diplomatskl odпosl -
дипломатичні зносини 

diplomirlati, -am - заюінчити 
вуз, одержати диплом 

diplomskl - дипломний 
dtrJati, -am - торкати, лапа

ти, зачіпати, чіпати; роз-
чу лювати; зворушувати; df. 
rati do stlza - розчулюва
ти до сл�із; diratl u srce -
зачіпати за серце 

direkclja, z. - дирекція, уп
равЛJіння ; 

direktJan, -па, -по - прямий, 
безпересадочний, безпоса
дочний 



direktiva 

dlrektiva, z. - директива 
direktor, m. - директор 
dirlgeot, m. - диригент 
dirigir\ati, -am - диригувати 
dlrljiv - зворушливий 
dirn\uti, -em - торкнути, за-

чепити; зворуШити, розчу
лити, розжалобити 

disanje, s. - дихання 
dijsati, -!lem - дихати 
disclplina, z. - дисципліна 
dispipDnlrAn - дисциплінова-

ний, підтягнений 
discipllnfrlati, -am - дисци

плінувати, підтягати, пі
дтяпи 

discipllnski дисциплі-
нарний 

disertaclja, z. - дисертація 
diskreditir\ati, -am - дискре

дитувати 
dlskrёtlan, -оа, -оо - стрима

ний, скромний 
diskrimlnacija, z. - дискри

мінація 
diskusija, z. - дискусія, де

бати, диспут 
diskutir\ati, -am - дискуту

вати, диспутувати 
diskvaШicfr\atl, -am - ди

скваліфікvвати 
diskvallflkacija, z. - дисква-

ЛJіфікація 
disp&nzёr, m. - диспансер 
dШll - дихальний 
div, m. (mn. -ovl) - веле

тень, гігант, богатир, колос 
dlvAn', m. - диван 
divlan, -оа, -оо - прекрасний, 

чудесний, прегарний, чарів
ний, чудовий, ІПШІНИЙ 

diverzant, m. - диверсант 
diverzija, z. - диверсія 
dlvideod, m. (mat.) - ділиме, 

числівник; (ек.) дивіденд 

djelomii!\an 

div\itl se, -im se - милува
тися, захоПЛJОватися 

dlvlzija, z. (voj.) - дивізія 
divizljskl - дивізійний, диві-

зіонвd 
dlvizor, m. (mat.) - дільник 
dlvljAi!, -1, z. - дичина 
dlvljAk, m. - дикун 
divlja!ltvo, s. - дикість, ди-

кунство 
divljl - дикий 
divljina, z. - глушина 
divbta, f. - краса 
divovskl - гігантський, ве-

летенський 
dlzalica, z. - елеватор, кран 
dizalo, s. - ліфт 
dilzati, -zem - піднімати, пі

двdщувати, будувати; dlzatl 
cijeou - піднімати ціну; 
dlzati обs - піднімати ніс; 
dizati glis - піднімати го
лос 

dllzatl se, -zem se - підніма
тися, вставати, повставати; 
СХОДИТИ 

djei!A\k, m. (mn. -сі) - хлоп-
чик 

dj�jl - дитячий 
dji!d, m. (mn. -ovl) - дід 
djelatnOst, z. - ,АІЇяльність 
djelltelj, m. (mat.) - дільник 
dji!lo, s. - твір, справа; dO. 

brO dji!Io - добре ,д,іло; jU
oAi!ko djelo - геройська 
справа, героїчний вчинок, 
лицарський вчинок; kbnac 
dji!lo krasl - кінець - м
л у вінець; prijeci s rijei!І па 
djela - перейти від слова 
ДО діла; zateci Оа djelu -
застати на гарячому 

dji!lokrOg, m. - поле діяльно
сrі, компетенція 

djelomlcё - частково 
djelomli!jan, -оа, -по - ча

стковий 
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dji!1otvOrlan 

dJIIotvOrlan, -па, -no - ді· 
яльний; продукпmний 

dji!lovlnje, s. - дія, діяння, 
вплив 

dji!Ilovati, -ujem - діяти; 
впливати 

djeljenlk, m. (mat.) - ділиме 
dji!tlao, -Іа, m. (zool.) 

дятел 
dji!telfna, z. (Ьоt.) - КОНІОШИ· 

на 
djetinjast - дитячий, несе

рйозний 
djetlnjskl - ДИТЯЧИЙ 
djetlnjstvo, s. - дитинство, 

дитячі літа 
dji!vi!r, m. - дівер 
djevica, z. - дівчина (цнотли

ва) 
djevoja�kl - дівчачий 
dJevOJ�e. -ta, s. - дівча, дів

чина 
djevoj�lca, z. - мвчинка 
dJevOJka, z. - дівчина, дівка; 

zaprosltl dJevOJku - посва
тати ,11/івчину 

dlAka, z. - волосина, шер
стина; tnWtl dlAku u jaJe
tu - шукати кістку в :мо
лоці; n.Smatl dlllki! па Jezt
ku - язик без кісток; іа 
niz dlaku - гладити за 
шерстю 

dllkav - волохатий, лах:ма
тий, кострубатий 

dlln, m. - долоня; dok dli· 
nom о dlan ildarll - і 
оком не ЗМШ'Неш; do na 
dlanu - як на долоні 

dlljeto, s. - долото; різець; 
зубило 

dnfvnl - деІПІИЙ; щоденний, 
повсякденний; dnivnl rМ 

порядок денний 
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dOЬQtl 

dnёvnica, z. - поденна заро
бітна плата, добові 

dnёvnlk, m. - щоденник, га-
зета (щоденна) 

dnO, s. - дно, сnі.д 
d61, m. (muz.) - до 
do' ( + G.) - до; do kada -

доки; nije ml do toga -
мені це байдуже; do vrba 
- вщерть; do danas - по 
сей день; od • • • do - від 
. . . до; оо rІJ�І do rІJ�І -

від слова до слова, слово в 
слово 

dob, -І, z. - вік 
ооЬа, s. - епоха, пора, час, 

доба; gЬdllnji! d6ba - по
ра року; іІ glilhO d6ba nQ. 
сІ у глуху пі.вюіч; іІ svakO 
doba - у всякий час, будь
-коли; іІ stlrO doba - у 
старі часи, у старовину 

dobaclitl, ·lm - докинути, пе
рекинути 

dobaclfvati, -ujem - докида· 
дати, перекидати 

doblar, -ra, -ro - добрий, хо
роший, гарний; добротний; 
d6bar din! - добрий день, 
здрастуйте! dobro Jiitro -
добрий ранок! budite tako 
dobri - будьте люб'язні 

dobavlltl, -Іm - дістати, до
бути; доставити, постаЧРТИ 

dobavIJlati, -am - діставати, 
добувати; досrавляти, по
стачати 

ooblt, -І, z. - прибуток, ба
риш 

dobfltak, -tka, m. (mn. -cl) -
прибуток; виrраш 

dobllti, -Jem - отримати, на
бути; прИдбати, виграти; 
перемогли; dobltl sina 



dobttnlk 

(kc�r) - народити сина 
(дочку) ; dbbttt па vremenu 
виграти час 

dobttnI\k, m. (mn. -cl) - лау
реат; переможець 

dobfvlatt, -am - стримувати, 
набувати; здобувати, ви
гравати 

dobritlna, m. і z. - добряк 
dobro', s. - добро, майно, 

багатство; zlt орсе dbbro -
для загального добра; U. 
nйе dobro - для нашого 
добра 

dObro' (adv.) - добре, хоро
ше, гаразд, непогано; dO
bro doct - здатися, прида
тися; dobro doAao! - гос
тинно запрошувати, радо 
вітати 

dobroblt, -і, z. - добробут 
dobr<Кfnstvo, s. - доброчин

ність, благодійність 
dobroeudlan, -na, -no - до

бродушний 
dobrodoAllca, z. - привітання 
dobroduAlao, -na, -no - до

бродушний 
dobronamjer\an, -na, -no -

доброзичливий 
dobrota, z. - доброта, до

брість 
dobrotvor - благодійник 
dbbrotvOrlan, -оа, -оо - бла

годійний 
dobrovolj\ac, -са, m. - добро

волець 
dobrovOlj\an, -na, -no - до

бровільний 
datek, m. - зустріч 
datek\att, -am - зустріти, до

чекати, дождатися, дочека
тися, дожити 

dotek\fvatt, -ujem - чекати, 
ждати; зустрічати 

dodUВ 

dotep\att se, -am se - доби
тися, добратися, схопити 

dow\tt, -Jem - почути, до:аі
датись 

do\ct, -ttem - прийти, надій
ти, .д:ійти, добратися, насту
пити, прибути; docl k s�ьt 
- опам'ятатися;  kako dO
Alo tВko pro§lo - як прий
шло, так і пішло 

dodat\ak, -ka, m. - додаток, 
добавка; домішка; припис
ка 

dodiitjan, -оа, -оо - додатко
вий 

dOdatt, -am - додати, доба
вити 

dOdlj\att, -am - надокучити, 
докучити, набриднути, о
бриднути, остогиМти, осто
гиднути 

dodljav\atl, -am - надокуча
ти, докучати, набридати, 
обридати 

dodljel\ltl, -lm - приділити, 
наділити, надати 

dodlr, m. - дотик, доторк; 
зіткнення, контакт 

dodlrlan, -na, -no - суміж
ний, дотичний 

dodlrlfvatt, -ujem - торкати, 
зачіпати 

dodlrJfvatl se, -ujem se - до
торкатися, торкатися, сти
катися, зачіпати 

dodfrnlutt, -em - доторкнути
ся; зачепити, торкнутися 

dodfrnlutl se, -em se - до-
торкнутися, торкнутися; 
.стикнутися 

dodjeIJlfvatt, -ujem - приділя
ти, наділяти, надавати 

dodUВ - правда, правду ка
жучи, відверто кажучи 
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dodvoravfatl se . 

dodvoravlatl se, -am se -
nіідлизуватися, даАІщятися 

d0gadAJ, m. - подія, випадок 
dogadlatl se, -а se - відбува

тися, траплятися, випадати 
d0gli!d, m. - далекоглядна 

труба, підзорна труба 
dOgli!dlan, -na, -no - най

ближчий; u d0gli!dno vriJЬ
me - незабаром; найближ
чим часом 

dOgma, z. - доrма 
dOgmatskl - догматичний 
dogodlni! - в майбутньому 

році 
dog0dlitl se, -І se - траmпи

ся, відбутися, скоїтися, ви
пасти 

dogorljevlati, -am - догоряти 
dogorІJetl, -Іm - догоріти 
dogovarlati se, -am se - до-

мовлятися, умовлятися, 
змовлятися, ладнатися 

dogovor, m. - умова, угода, 
договір, намова 

dogovorliti se, -Іm se - домо
витися, УМОВИТИСЯ, ЗМОВИ· 
ТИСЯ 

dogradlltl, -Іm - добудувати 
dogradlfvatl, -ujem - добудо

вувати 
doholdak, -tka, m. (mn. -сі) -

доход, прибуток 
dohvatlfti, -Іm - охоmпи, за

хопити, зачерпнути, доторк
нутися 

dOhvatJiti se, -Іm se - ухопи
тися, доторкнутися 

doimlatl se, -am se - справ-
ляти враження 

doista - справді 
dOjJam, -ma, m. - враження 
dOJi!nu, -ta, s. - немовля 
dOJJiti, ·lm - годувати груд-

дю 
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doUJevfatl 

dojmJiti se, -Іm se - справи
ти враження, вплинути 

dojurlitl, -Іm - прибіпи, до
бігти, прилеТІі.ти 

dok (vezn.) - тимчасом, по
ки 

dokaz, m. - доказ, свідчення 
dokaiJzatl, -iem - довести, до

казати 
dokazlfvatl, -ujem - доводи-

ти, доказувати 
dOkli! - до якого часу, доки 
dOkoUca, z. - дозвілля 
doksat, m. - rанок 
dOktor, m. - доктор (наук); 

лікар 
doktorAt, m. - докторат 
dOktorlca, z. - лікарка; док

тор (наук) 
doktorfrJatl, -am - одержати 

вчений ступінь доктора, за
хистити докторську дисер
тацію 

dokUment, m. документ 
dokumentaiclja, z. - доку

ментація 
dokumentirlati, -am - доку

ментувати 
dбІ, m. - долина, .А;іл 
dolalzak, -ska, m. - прибуття, 

прихід, приїзд, явка 
dolazlitl, -Іm - приходити, 

прибувати, доходити, над
ходити, добиратися, приїз
дити; dolazltl u obzlr -
брати до уваrи; dolazttl k 
si!bl - притомніти, прийти 
до тями; dolazltl pri!d о�І 
- навертатися на очі 

doletlJetl, -Іm - прилетіти, 
долеТІі.ти, прилинути, доли
нути 

dolljejtatl, �em - прилітати, 
долітати 

doUjevlati, -am - доливати, 
підливати 



dоІіпа 

dоІіпа, z. - долина, діл 
doЩtl, -Jem - долити; підли

ти 
di)Jje - донизу, ВІШЗ, ДОМ, 

наспо,АJі; геть 
d6m, m. - господа, батьюів

щина, родинне воnппце; 
dji!�jl d6m - ДИТЯЧИЙ бу
динок; stildentskl d6m -
гуртожиток 

di)ma - дома 
domlicl - домашній 
domaClca, z. - господиня, ха-

зяйка 
domacln, m. - господар, гла

ва оім�і, хазяїн 
domacfnstvo, s. - домашнє 

господарство 
domah�vatl, -ujem - робити 

знак, махати рукою 
domlihnluti, -em - зробити 

знак, махнути рукою 
domamlltl, -Іm - привабити, 

приманити, заманити 
domamljlfvatl, -ujem - при

манювати, заманювати, при
ваблювати 

domlir - комендант 
dOmaJlij, m. - досяжність; 

bltl lzvan di)maJaja - бути 
недосяжним 

dom�ltati, -Cem - підкладати; 
додавати 

dOmetnlutl, -em - добавити, 
додати, підкинутИ 

domlnaclja, z. - перевага 
domlnШtlan, -па, -по - домі

нуючий, пануючий, панів
ний 

domlnfrlatl, -am - домінува
ти, панувати, переважати 

domlsllltl se, -Іm se - дога
датися, додуматися, знайти 
вих.ід 

domiJljat - догадливий, мет
кий. винахdдливий 

d6plsnlc:a 

domВIJlati se, -am se - до
гадуватися, додумуватися; 
виплутуватися 

domlilljatOst, -І, z. - догадли
вість; кмітливість 

domolcl se, -gnem se - доби
тися, домогтися, добутися 

doпIOroldac, -с:а, m. - тубі
лець, старожил 

domovlna, z. - батьківщина, 
вітчизна 

domovlnskl - вітчизняний 
don�vno - донедавна 
donekle - частково, до дея-

кої міри 
donlІJetl, -esem - принести, 

донести, привезти, винести 
dопОsфас, -оса, m. - пред'я

вник 
donoslltl, -Іm - приносити, 

доносити, привозити, вино
сити 

d6njl нижній, спідн�и 
dopadlatl, -am - припадати, 

випадати 
dopadlati se, -am se - подо

батися 
dopalsti, -dnem - припасти, 

випасти 
dopalstl se, -dnem se - спо

добатися 
doplrlati, -em - сягати, дося

гати 
dopls, m. - допис 
dopflsati, -ilem - приписати, 

дописати 
doplsfvAnje, s. - листування; 

tt1ova&o doplsfvlinje 
.41ілове (торговельне) листу
вання 

doplslfvatl, -ujem - припису
вати, дописувати; надсила
ти повідомлення 

doplslfvati se, -ujem se - ли
стуватися 

d6plsnlc:a, z. - лис11івка 
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d6plsnlk 

d6plsnllk, m. (mn. сі) - ко
респондент 

doplac�vatl, -ujem - доплачу-
вати 

dOplata, !. - доплата 
doplatlltl, -im - доплатити 
d0prema, !. - доставка 
dopn!mlatl, -am - доставляти 
dopn!mlltl, -im - доставити 
doprlІJetl, -em - .&;ійти, сяmу-

ти, досяmути 
doprfnos, m. - вклад, внесок 
dOpuna, !. - доповнення, до

даток 
dopunlltl, -Іm - доповнити, 

додати; поповнити 
d6punskl - додатковий 
dopunjavJatl, -am - допо

внювати, додавати; попо
внювати 

d6pust, m. - відпустка; дозвіл 
dopi1stlltl, -im - дозволити, 

допустити 
dopi1stlv припустимий, 

дозволений, допустимий 
dopUJtlatl, -am - дозволяти, 

допускати 
dopuAtaije, s. - дозвіл 
doputjOvatl, -ujem - приїха

ти, прибути 
doruflak, -ka, m. - сніданок 
dOrufkjovatl, -ujem - сніда

ти, поснідати 
dosad(a) - досі, поки 
dOsada, !. - нудьrа, нудота; 

Umlratl od dosade - поми-
рати від нудьrи 

dOsadlan, -аа, -ао - нудний, 
скучний, докучливий 

dosadalnjl - дотеперішній 
dos&dllti, ..... - вабрнднут1 ·  

обриднути, докучити, доса
дити 

dosad�vatl, -ujem - набрида
ти, обридати, докучати, иа
докучати, досадж.ати 
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di)stava 

dosad�vatl se, -ujem se - ну
дьгувати, скучати 

doselCІ, -gnem - досяmути, 
досяпи, дістати, осяmути, 
ОСЯМ'И 

doRIIІtІ se, -im se - пересе
литися 

doseljavlatl (se), -am (se) -
переселятися 

doseljenljk, m. (mn. -сі) - пе
реселенець 

doselzatl, -iem - сяrати, до
сяrати, �ставати, осяrати 

dosje, -а, m. - досьє, .діло, 
справа 

dosJeelatІ se, -am se - доrа
дуватися, зrадувати, приrа
дувати, спохвачуватися 

dosjetlJ.tl se, -im se - доrада
тися, зrадати, приrадати, 
спохватитися 

dosjetka, !. - здоrад, дотеп 
dosjetljlv - доrадливий, до

тепний, кмітливий 
dosjetljlvOst, -І, !. - доrадли

вість, кмітливість 
dosk�lltl, -im - доплиmути, 

дострибнути 
doslOvlan, -па, -no - дослів

ний, буквальний: 
dosljedlan, -па, -no - послі

довний 
dosljedпOst, -І, !. - послідов

ність 
dospljevlati, -am - встиrати, 

визрівати, закінчувати, по
трапляти 

dOsta - досить, rоді, доволі, 
буде, вдосталь, досхочу, 
вволю 

dO&taJlati, -em - хватати, ви
стачати 

dostalti, -nem - хватити, ви
стачити 

d&stava, !. - доставка, по
ставка 



dostavlltl 

dostavlltl, -Іm 
вручити 

dostavljA�, m. 

доставити, 

поста чаль-
ник, доставщик 

dostavlJ lati, -am - доставля
ти, вручати 

dostilci, -gnem - метати, до
гнати, досягти, вистачити; 
зб і пи 

dostlgnuce, s. - завоювання, 
досягнення 

dostilzati, -iem - доганяти, 
досягати, діставати, виста
чати 

dostoJlan, -па, -no - гідний, 
достойний, вартий; d6stб
Jan poAtovlinja - rідний 
поваги 

dostojimstven - статечний; 
повний поваги, поважний 

dostojlinstvo, s. - 11ідність, 
статечність 

dostuplan, -па, -no - приступ
ний, доступний 

doAIJiilk, m. (mn. .cJ.) - захо
жий, чужинець; зайда 

doAUІJlati se, -am se - під
крастися 

dotliclja, z. - дотація 
dotalet, -knem - доторкнути

ся, торкнутися; зачепити 
dotalci se, -knem se - дотор

кнутися, торкнутися 
dotad(a) - до того часу 
dotadamJІ - той, що був до 

того часу; минулий, був. 
ший 

dotelcl, �em - дотекти; ви
стачити, досягнути 

doti�lan, -па, -по - даний, 
згаданий 

dOtJelcati, � - дотікати, 
вистачати, досягати 

dOtjerln - чепурний, охай
ний, нарЯДИИЙ 

dovoz 

dotjerlati, -am - пригнати, 
загнати; вбрати, нарядити, 
причепурити 

dotjerlati se, -am se - приче
пуритися, прибратися, при
краситися, нарядитися, по
правитися 

dotjerllvati, -ujem - приганя
ти, заганяти, вбирати, наря
джати, прикрашати 

dotjerllvatl se, -ujem se -
прибиратися, вбиратися, че
пуритися, наряджатися, 
прикрашатися 

d&tle - до того часу 
dotr�lati, -im - прибіпи 
douAntjk, m. (mn . .cJ.) - ябе-

да; ДОНОЩИК, ПППІК 
dovelstl,' -dem - довести, 

привести; dovestl it vezu -
поставити у зв'язок; dove
sti u pitiinje - поставити 
nід знак питання 

dovelsti/, -zem - привезти, 
довезти 

dovelsti se, -zem se - приІ
хати 

do vtctenja! - до побачення! 
dovikllvatl, -ujem - гукати, 

звати, кликати 
dovflmlutl, -em - гукнути, по

звати, покликати, КЛИJtНУТИ 
dovlli�liti, ·lm - притягати, 

притягувати, привозити 
dt)vie - до nip, досюди 
dovOdlltl, -im - приводити, 

доводити 
dOvolJlan, -na, -no - достат

ній, задовільний 
dOvoljno - доять, достатньо, 

доволі, вдосталь 
dOvoz, m. - привіз, доставка, 

підвіз 
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dovozlitl 

dovozlitl, -im - привозити, 
підвозити 

dovri4vlat1, -am - закінчува
ти, завершувати 

dovtAIШ, -im - завершити, 
закінчити 

dovtil�i, �m - притяП"И, до
тяпи, привезти 

dovІua se, �m se - притяг
тися, приплестися, приплен
татися 

doza, z. - доза 
dozfrlatl, -am - дозувати 
dozfvlati, -am - гукати, за-

кликати, підкликати 
dozfvlatl se, -am se - пере

кликатися 
dozlogtdlitl, -im - набридну

ти; остогиднути, надоку
чити 

dozшi�lltl, im - асигнувати, 
послати, переказати, доста
вити 

dozna�lfvatl, -ujem - асигну
вати, посилати, переказу
вати, доставляти 

dOznaka, z. - ордер, асигну
вання 

doznlati, -am - розвідати, до
відатися, дізнатися, пізна
ти, зрозуміти 

dozruilvatl, ·Jem - розвідува
ти, довідуватися, дізнава
тися, пізнавати, розум.іти 

dozrleti, -Іm - дозріти, до
СПІіти, визріти, поспіти 

dozrlj�vlatl, -am - дозрівати, 
доспівати, визрівати, поспі
вати 

dOzlvati, -ovem - позвати; за-
кликати; викликати 

d6zvo1a, z. - дозвіл 
dozvollltl, -im - дозволити 
dozvolj4vlati, -am - дозво-

ляти 
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drUesltan 

doZfvlJeti, -im - дожити; пе
ренести, пережити; doZfvje
tl uspjeh - зазнати успіху, 
здобути успіх 

dOZl.vljlj, m. - пршода 
doiivlj4vlati, -am - зазнавати 
dOZlvotlan, -na, -no - довіч-

ний 
dril!a, z. - колючка 
drig - дорогий, любий, ми

лий; d� kimen - ко
штовний каМІінь; vr4tlti ml
lo d drlgo - віддячити, 
відплатити тим же; око за 
око 

dr4glati, -am - пестити 
d�o - приємно, хороше; 

зручно; dr&,go mi je - мені 
приємно; At6 mu drJso -
що йому до вподоби; Jdako 
mu dri,go - як йому хо
четься 

dragocjen - дорогоцінний, 
коштовний, безцінний, не
оціненний 

drag0cjen6st, -1, z. - коппов-
ність, дорогоцінність 

dragO.lj, m. - дорогоцінність 
dragi1ljlr, m. - ювелір 
drlima, z. - драма 
dramati�lan, -na, -no - дра-

матичний 
dramatizfrlati, -am - драма-

тизувати 
dramaturg, m. - драматург 
drimskl - драматичний 
drasti� - сильно діючий 

drasti�an prfmjer - грубий 
приклад 

dr•, -і, z. - принадність, ча
рівність 

draiba, z. - аукціон 
drazi!st, -і, z. - чапdвmсть, 

принада, принадність 
drВiesltan, -na, -no - граціоз

ний, миловидний 



dniiliti, -im - дратувати, 
ятрити, дражнити, роздра
жнювати 

ddka, z. - крик, шум 
dresfrlatl, -am - дресирувати, 

муштрувати 
llrfvlan, -па, -по - старовин

ний, древній 
di'htlnje, s. - дрож, дрижа

ки; тремтіння 
di'lhtatl, -АСеш - тремтіти, 

дрижати; трdпоrіти, тьох
кати 

drhtav - тремтливий, трем
тячий, дрижачий 

drhtavlca, z. - тремтіння, 
дрож, дрижаки, озноб 

drljemlati, -am - дрімати, 
куняти 

drljemd, m. - дрімота 
dtIJlatl, -am - боронувати 
drObШca, z. - дробильна ма-

шина 
drOblltl, -im - дробити, кри

шити 
droпJlak, -ka, m. (mn. -сі) -

ганчірка; лахм�іття 
di'skбst, -І, z. - нахабство, 

зухвальство 
driig, m. - товаршn; Akolskl 

driig - шюільний друr; 
driig u пesrecl - товаршn 
у бід� 

drug&Вjl - інакший, інший 
drugluica, z. - товаришка 
dri:lgarskl - товариський 
drugarstvo, s. - товаришу-

вання, дружба, товариство 
dnigdje - в друrому місці ; 

на dншому мdсці 
drUgl - другий; !інший, іна

кший; drUgl IIOrljeп - ква
дратний корінь; sviUd dril
gl dljn - що другий день; 
bttl u drugom stanju - бу-

drvO.je& 

ти вагітною; п�mА dnige -
нема рівного; t6 je пеАtо 
sasvlm drUgб - це ЩОСЬ 
зовоім інше ; drogim rljeo 
�lma - інакше кажучи 

drugoraizredlan, -па, -по -
друrорядний 

druglOvatl, -ujem - товари
шувати, дружити 

drUk�ljl - інакший, інший 
drUltven - товариський; су· 

спільний, громадський; 
c:irUAtvena imOvlna - су
спільне майно; drUltvenl 
koпtro!a - громадський 
контроль; drilltvenl samo-
7.&Atlta - громадський са
мозахист; drUltvenl d�govor 

суспільний договір ; 
dri1Atven6 uret19je - су

спільний лад (устрій) ;  
dri11tven6 vlisnlAtvo - су
спільна (громадска) влас
ність 

dniAtvo, s. - суспільство, то
вариство, громада, гурт, 
компанія 

drМba, z. - дружба 
drUtevІan, -na, -no - товари

ський 
dridina, z. - ватага, компа

нія 

dniZlltl se, -Іm se - дружи
ти, приятелювати, товари
шувати, спілкуватися, во
дитися 

drva, s., mn. - дрова 
drven - дерев'яний 
di'vlo, -eta, s. - дерево 
drvOdjellac, -са, m. - тесляр 
di'vored, m. - алея 
di'vorez, m. - різьба по де

реву 
drvosje�a, m. - лdсоруб 
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dhnlk 

dЇ'znik, m. - нахаба 
dfliak, -Aka, m. - ручка, ру

коятка, держак 
dr!Anje, s. - хода 
drzjatl, -tm - держати, три

мати, дотримувати, вважа
ти, витримувати; di'iati ri
jet: - тримати своє слово; 
drzatl g�vor - промовля
ти, виголошувати промову 

drz!att se, -Іm se - держа
тися, дотримуватися ; вести 
.себе 

di"iava, z. - держава, штат, 
країна 

drzavljanin, m. - громадя
нин, підданий 

dtiavljlnstvo, s. - громадян
ство, підданство 

drzavnl - державний; drfav
ni tidilac, m. - прокурор; 
drzavnl udir, m. - держав
ний переворот 

dubina, z. - глибина 
dubok - глибокий 
dubrava, z. - діброва 
ducan, m. - магазин, крам-

НІЩя, лавка 
dfig', m. - борг, позичка 
dug' - довгий, тривалий 
duga, z. - райдуга, веселка 
dugme, -ta, s. - гудзик; 

кнопка 
diigo - довго 
dugogOdiinjl - багаторічний, 

багатолdтНІій, довголітній 
dugotrІJlan, -na, -по - три

валий, довгочасний, довго
тровалий 

duglovatl, -jem - бути вин
ним, бути зобов'язаним 

diih, m. - дух; prisutпost du
ha - цілковите самовла
дання, незворушність; klO
пutl diihom - упасти ду-
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хом; diih mmena - дух 
часу 

dithit:kl - духовний; dithi
t:ki orkestar - духовний 
оркестр; dithit:kl lnstrit
ment - духовий Іінстру
мент 

dithin, m. - ТЮТЮН 
dithinskl - тютюновий 
dulIOvlt - дотепний 
duhovitost, -1, z. - дотеПНlість 
dilhovnІ - духовний 
duljt! - довше 
duljina, z. - довжина 
dil.nja, z. - айва 
dupliklt, m. - дублікат 
duplja, z. - дупло 
diir, m. (muz.) - мажор 
ditrbin, m. - далекоглядна 

труба 
duia, z. - душа; du!ia od t:o

vjeka - душевна людина; 
kao bez du!it! - бути жор
стоким, бездушним; diiJo 
moja! - душе моя, сердень
ко! ;  tHko mi je pri dUii 
- тяжко на серці; dUIGm 
і tljefom - душею і '11ілом; 
mirne dUit! - зі споюійним. 
серцем; п�mа Zivt! duit! 
ні живої душі 

du!imanin, m. - ворог 
dиZ (+ G.) - попід, вдовж 
duzlan, -па, -по - зобов'яза-

ний, винний, повинний і 
борговий; пі laiv ni dliZan 
- ні в чому не повинний, 
богу духу винен 

duzt! - довше 
duZina, z. - довгота, протяг 
dUZnljk, m. (mn. -сі) - борж-

ник 
dumGst, -1, z. - обов'язок, 

посада, зобов'язання; vt!ii
tl svoju dumost - викону
вати свій обов'язок 



dvi 

dva, dvlje - два, двоє, дві 
dvadesi!t - двадцять 
dvadesi!tl - двадцятий 
dvanaest - дванадцять 
dvanaestl - дванадцятий 
dvaput - двічі, подвійний 
dvjbta - двісті 
dvoboj, m. - двобій 
dvodni!vlan, -па, -по - дво-

денний 
dvojak - двоякий, подвійний 
dvoje - двоє 
dvojeztclan, -па, -по - дво

мовний 
dvajica - двоє, дmико (про 

ооіб чоловічої статі) 
dvojka, z. - двійка 
dvбjnik, m. - двійник 
dvokatlan, -па, -по - трипо-

верховий 

dvoliclan, -па, -по - дволич
ний, двоєдушний, ЛІЩемір
НИЙ 

dvolicп6st, -і, z. - дволич
ність, двоєдушність, ЛІЩе
мірство 

dvopek, m. - сухар 
dvбr, m. - палац, подвіря 
dvorlac, -са, m. - палац, дво-

рець, замок 
dvorana, z. - зал, аудиторія 
dvoriite, s. - подвір'я, двір 
dvorJiti, -im - обслуговувати, 

прислужувати 
dvosmisleп - двозначний 
dvosobnl - двокімнатний 
dvostruk - подвійний 
dvostruko - вдвоє, вдвіч�і 
dvotocka, z. - двокрапка 
dvoznacJan, -па, -по - дво-

значний 

D:l, dz 

dtaimija, z. - мечеть 
dt�m, m. - варення, джем 
diemper, m. - джемпер 
dteпtimen, m. - джентльмен 
dti!p, m. - кишеня 
dti!pir, m. - кишеньковий 

зло,АJій 
dteparJac, -са, m. ки-

шенькові rpom.i 

dti!pni - кишеньковий; dПр
пІі maramica - носова ху
стинка 

�z, m. - джаз 
dtma, z. - посуд для приго-

тування кави 
dВ.gerica, z. - печінка 
dtoki!j, m. - джокей 
diimgla, z. - джунглd 

D, d 

�ld - учнівський 
dilk, m. (mn. &icl) - школяр, 

учень, курсант 
4iivlao, ·Іа, m. і 4iivJ6, -Іа, m. 

- диявол, біс, чорт; do 4a
vola - до біса; p0slat1 kO-

ga do aavola - послати ко
го ДО біса 

сtі}п, m. - підошва, підметка 
ctubre, -ta, s. - гній, добриво, 

сміття 
4ur4ica - конвалія, ландиш 
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ekspresDІ 

Е, е 

�·. m. (muz.) - ми 
�!z - е, ех, охІ
efekl(a)t, -ta, m. - ефект 
efektlan, -na, -no - ефектний 
efikaslan, -na, -no - ефектив-

ний, дієвий 
йgiplat, -ta, m. - Єпmет 
eglpatskl - єrипетський 
egocentri�lan, -na, -no - его-

центричний 
egolst(a), m. - еrоіст 
egoizlam, -ma, m. - еrоізм 
egzakt/an, -na, -no - точний 
egz81tlran - екзальтований 
egz()tl�/an. -na, -no - екзо-

тичний 
egzotlka, z. - екзотика 
�j l - ей! 
ekavlac, -са, m. - екавець 
ekavskl - екавський 
ekaviltlna, z. - екавський ,�\/і-

алект, екавщина 
ekcem, m. - екзема 
eldpa, z. - команда 
ekЬnom, m. - економ 
ekonoml�/an, -na, -no - еко-

номний, економічний 
ekonomlja, z. - еконоМІія 
ekonomlka, z. - еконоМІіка 
ekonomlst(a), m. - економіст 
ekonomskl - економічний: 
ekriln, m. - екран 
ekscelenclja, z. - ексцелен-

ція 
ekscentrl�/an, -na, -no - екс-

центричний 
eksces, m. - ексцес 
ekskavAtor, m. - екскаватор 
ekskiu:zlja, z. - екскурсія 
ekspmizija, z. - експанаія 
�kspanzlv/an, -na, -no - екс-

пансивний 
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ekspedfclja, z. експеДІЩіs 
�kspedltlv/an, -na, -no - про

ворний 
eksperiment, m. - експері

мент 
�ksperlmentAI/an, -na, -no -

експериментальний, дослід
ний 

eksperlmentfr/ati, -am - екс-
периментувати 

ekspert, m. - експерт 
ekspertfza, z. - експертиза 
eksploataclja, z. - експлуа-

тація 
eksploatltor, m. - експлуата

тор, визискувач 
eksploatfr/ati, -am - експлуа

тувати, визискувати 
eksplodfrlati, -am - розрива

тися, розірватися; вибуха
ти, вибухнути 

eksplбzija, z. - вибух 
eksplozlv, m. - вибухівка, 

вибухова речовина 
�ksploziv/an, -na, -no - вибу-

ховий 
eksponlt, m. - експонат 
ekspЬnent, m. - експонент 
eksponfrlati, -am - експону-

вати 
eksport, -а, m. - експорт 
eksportfratl, -am - експорту

вати 
ekspЬze, -а, m. - експозе; 

офіційний звіт; повідом
лення 

ekspres, m. - експрес 
ekspreslooiz/am, -ma, m. -

експресіонізм 
ekspresni - швидкий; eks

presnб pfsmo - терміновий 
лист; ekspresDІ vl'IJt 
ШВИДКИЙ ПОЇЗ,А. 



eksproprljaiclja 

eksproprljaclja, !. - експро
пріація 

eksproprfrlati, -am - експро
пріювати 

ekstliza, z. - екстаз, сп'я
ніння 

eksterltorlJalnOst, -І, !. - екс-
територіальність 

t\kstra - екстра 
ekstrakt, m. - екстракт 
ekstravagantlan, оа, no 

екстравагантний 
ekstli!m, m. - крайнощі 
ekstremlst(a), m. - екстре-

міст 
ekvltor, m. - екватор 
ekvtvatent, m. - еквівалент 
elaЬOrlt, m. - вироблений 

план, проект, пропозиція 
ellln, m. - порив, підйом, на

тхення 
elastt�Іan. -оа, -no - еластич

ний, пружний 
elegantlan, -оа, -no - елегант

ний, ошатний, чепурний 
elektrana, z. - електростан

ція 
elektrlcltet - електрика 
eiektrl�Іr, m. - електрик, 

електромонтер 
elektrlml електричний; 

elektrl� centra·a - елек
тростанція ; elektrlШA Ioko
motfva - електровоз; eiek
trl�nl vlik - електричка 

elektrlftcirlati, -am - елек
трифікувати 

elektriflklictja, z. - електри
фікація 

elektrlka, z. - електрика 
elektrlzfrlatl, -am - електри

зувати 
elektrolnstal�ter, m. - еле

ктромонтер 

26 Мепас - Кoval: R.i� 

ер6Ьа 

elektroteЬnt�, m. - еле
ктротехнік 

element, m. - елемент 
t\lementlrlan, -оа, -no - еле

ментарний 
ellmlnfrlatt, -am - елімінува

ти, виключати, виключити, 
відкидати, відкинути, усу
вати, усунути 

ellta, z. - елdта 
elltlan, -оа, -no - елітний, до

бірний, вишуканий 
emajl, m. - емаль 
emanclpaclja, z. - емансипа-

ція 
embli!m, m. - емблема 
emlgrliclja, z. - еміграція 
em}grant, m. - ем:іrрант 
emigrirlatl, -am - емігрувати 
emlnentlan, -na, -по - чудо-

вий, переважаючий 
emlsija, z. - емісія, передача 
emltfrlati, -am - випустити, 

випускати, передати, пере
давати по радіо 

emoctja, z. - емоція 
enclklopedija, z. - енцікло

педія 
energt�lan, -оа, -no - енерrій-

ний 
energtja, z. - енерrія 
2ngli!skl, z. (geogr.) - Ашлія 
engJ.Ьkl - анrмйський 
2ngli!sktnja, z. - ашлійка 
2ng.&, m. - ашлієць 
t\no - он, он там, от 
entuzljast(a), m. - ентуз.іаст 
entuzlJИlam, -ma, m. - ен-

тузіазм 
�р, m. - епос 
eptdemlja, z. - епідемія, по-

шесть 
epllog, m. - епілоr 
epltet, m. - епітет 
eplz6da, z. - епізод 
ер6Ьа, z. - епоха, доба 
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ІроЬИіJаn 

l!pohlllan� -па, -по - епо-
хальний 

epoleta, z. - еполет, поrон 
epopeja, z. - епопея 
epos, m. - епос 
era, z. - ера 
erudfclja, z. - ерудиція 
erilpclja, z. - виверmення 
eseJ, m. - нарис, етюд 
Шjlst(a), m. - нарисовець 
eseпclja, z. - есенція 
bkll.dra, z. - ескадрилья, аві-

азаrін 
2sklm, m. - есюімос 
esklJnski - ескімоський 
estet, m. - естет 
esti!tski - естетичний 
Estoпac, -пса, m. - естонець 
btбnski - естонський; :l!:ston-

skll. SSR - Естонська РСР 
еАВ.Ібп, m. - ешелон 
estrada, z. - естрада 
etapa, z. - етап 
eter, z. - ефір 

f�t 

etІW - етичний 
etfda, z. (muz.) - етюд 
etlka, z. - етика 
etlketa, z. - етикетка 
etlmologlja, z. - етимолоrі.я 
Etloplja, z. - ЕфіоП!і.я 
etnl�kl - етничний 
etпograflja, z. - етноrрафия 
l!to - от, оце; l!to tl ga пі! 

- от тобі й маеш! 
evakwiclja, z. - евакуація 
evakufrlati, -am - еваКVJ<'Ва

ти 
i!valll.! (uzv.) - віват! 
l!veпtull.llan, -па, -no - евен

туальний, можливий 
eventualnбst, -І, z. - евенту-

альні<:ть, можливість 
i!vo - оце, ось 
evoluclja, z. - еволюція 
Evropa, z. (geogr.) - Європа 
Evroptjanln, m. - європеєць 
EvroplJADka, z. - європейка 
evrбpskl - європейський 

F, f 

f (ІЩ, m. (muz.) - фа 
fi, -, m. (muz.) - фа 
fabrlcfrJatl, -am - фабрику-

вати 
fabrl�ki - фабричний, завод

ський 
fabrlka, z. - фабрика 
f&ktl�lan, -па, -по - фактич-

ний 
fiktor, m. - фактор 
fakt1ira, z. - фактура 
fikultatlvlan, -па, -по - фа-

культативний 
fakUltet, m. - факультет 
falslflcfrlati, -am - фальсифі

кувати 
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falslflkll.t, m. - фальсифика
ція 

fimШJІІ.rlan, -па, -по - фамі
льяний 

fimбzlan, -па, -по - пресло
вутий, горезвісний 

fanatlk, m. - фанатик 
fantasti�Jan. -па, -no - фан· 

тастичний; химерний 
fantAzlja, z. - фантазія, мрія, 

уява, вигадка 
fantazfrlati, -am - фантазу-

вати, уявляти, вигадувати 
farlzej, m. - фарисей 
f*1na, z. - ферма 
fannaceut, m. - фармацевт 



farmaceutskl 

farmaceutskl - фармацев-
тичний 

fasada, z. - фасад 
f:iscikl, m. - папка 
faiist(a), m. - фашист 
faiizlam, -ma, m. - фашизм 
fitAІlan, -па, -по - фатальний 
fauna, z. - фауна 
faza, z. - фаза 
f�bruAr, m. - лютий 
f�bruirskl - лютневий 
federaclja, z. - федерація 
f�derativlan, -па, -по - фе-

деративний 
feljtбп, m. - фейлетон 
f�пomenlllan, -па, -по фе-

номенальний 
feпji!!r, m. - л.іхтар 
f�rlje, z. mn. - канікули 
festivll, m. - фестиваль 
feudalizlam, -ma, m. - феода-

ЛІЇ.зм 
ftgtira, z. - фігура 
fikclja, z. - фікція 
flksirlati, -am - фіксувати 
flktlvlan, -па, -по - фіктив-

ний 
fllhannonlja, z. (muz.) - фі

лармонія 
ШІjІіІа, z. - філ.і.ал 
ПІm, m. - фільм, стрІі.чка, 

JІЛJі.вка; lgranI film - ху
дожній фільм; crtanl 
П1m - мульпmЛІікаційний 
фільм; d6kumentlrnl fllm 
- документальний фільм 

filmskl - фільмовий, ПЛJі.вко
вий, кінематоrрафічний; 
fil.mskl festivll - юінофе
стиваль; Пlmskl glйmac -
кіноактор; fionskl !Urnll 
- юіножурнал 

fllolog, m. - філолоr 
filologlja, z. - філологія 
fllozof, m. - філософ 
flloz0flja, z. - філосо<tJїя 

26" 

fonna 

fllozofirlatl, ·am - філософу-
вати 

ПЩаr, -ra, m. - фільтр 
flltrirlatl, -am - фільтрувати 
6n - тонкий; дрібний; гар-

ний; вв.ічливий, вишука
ний 

Finlac, -:::а, m. - фін 
flnalle, -а, m. - фінал 
fln8nclje, z. mn. - фінанси 
flnВncijski - фінансовий, 
flnancirlatl, -am - фінансу-

вати 
flпgirlatl, -am - підробляти 
finlA, m. - фініш 
Finklnja, z. - фінка 
flnoca, z. - ввічливість, ви-

шуканість 
F"mskl, z. - Фінлян,Мя 
finskl - фінський 
finna, z. - фірма 
fiskultlira, z. - фізкультура 
fiskultlimI - фізкультурний 
Пskultlirnlk, m. - фізкуль-

турник, спортсмен 
fiAelk, m. (mn. -(:І) - патрон 
fitllj, m. - гніт 
fizl�Іr, m. - фізик 
fizlka, z. - фізика 
flziologija, z. - фізіолоrія 
flani!!I, m. - фланель 
flister, m. - пластир 
fli§a, z. - пляшка 
fllluta, z. - флейта 
flegmatl�lan, -па, -по - фле-

гматичний 
flOra, z. - флора, рослин-

ність 
flOta, z. - флот 
f6ka, z. (zool.) -'- тюлень 
fokus, m. - фокус 
folklбr, m. - фольклор 
Юnd, m. - фонд; фон, тло 
foпetlka, z. (lingv.) - фоне-

тика 
fonna, z. - форма 
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fonnillan, -na, -по - фор-
мальний 

form8llst(a), m. - формаліст 
format, m. - формат 
fOnnula, z. - формула 
formilllr, m. - бланк, фор-

муляр 
formulirlatl, -am - форму-

лювати, сформулювати 
forsfrlatl, -am - форсувати 
forum, m. - форум 
fOsfor, m. (kem.) - фосфор 
fotelj, m. і fotelja, z. - крі-

сло 
fotoamater, m. - фотолюби

тель, фотоаматор 
fotograf, m. - фотограф 
fotogr8flja, z. - фото, фото

графія 
fotograffrlatl, -am - фотогра

фувати 
f0to-rep0rter, m. - фоторе

портер 
fr&gment, m. - уривок 
frigmeпtlrlan, -па, -по - ури

вчастий 
Franciiskl, z. (geogr.) 

Франція 

gaІ&ma 

francOskl французький 
Francnz, m. - француз 
f�tlar, -ra, m. - монах 
fraza, z. - фраза 
frizer, m. - перукар, парик

махер 
frlzfrlatl, -am - робити за-

чіску; прикрашати 
frlzUra, z. - зачіска 
frliider, m. - холодильник 
frOnta, z. - фронт 
frantlllan, -па, -по - фрон-

тальний 
frula, z. - сопілка 
fuj ! (uzv.) - тю! 
fiindamentlllan, -na, -по 

фундаментальний 
fimkclja, z. - функція 
funkcloner, m. - функціонер 
(unkclonfrlatl, -am - Фvнк· 

ціонувати 
futrola, z. - футляр, чохол 
fuzlonirlatl, -ат - об'єднува· 

ти, зливати 
fuzlonfrlatl se, -am se -

об'єднуватися, зливатися, 
злитися 

G, g 

g (gi), m. (muz.) - соль 
вІ�. z. mn. - кальсони; 

штани 
g�ce, z. mn. - труси 
вІd, m. - rадина, rад, rудота 
gldlan, -па, -по - rудкий, 

бридкиА, оПІДНИЙ, rудО'ПІИЙ 
gidJltl ве, ·lm ве - rидувати, 

бридвтнсs 
pdlJlv - rидливий, rидот

ний, відразливий 
вldGst, z. - rидота, поrань, 

.мерзота, паскуда 
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gadlnje, s. - стрільба, приці
лювання 

gadlatl, -am - цілитися, стрі
ляти, кидати 

gt\j, m. - rай 
glijenje, s. - позведення, ви

рощування 
gaJP,tl, ·lm - розводити, ви

рощувати, виховувати; 8'· 
Jltl nadu - плекати надію, 
мати надію 

gal&ma, !. - rа.м, rалас, крик, 
rа.мір, шум 



gaiatmptІ 

gаІШlІіtІ, -Іm шум.іти, rа-
ласувати, гримати 

galimtlan, -па, -no - rалант
ний 

galanterlja, z. - rалантерея 
galanterljskl - rалантерей-

ний 
giUeb, m. - чайка 
galerlja, z. - rалерея 
galop, m. - галоп 
galopfrlatl, -am. - галопувати 
g81ola, z. - калоша 
gimAd, -1, z. zb. - паразити, 

гади 
gangr�na, z. - гангрена 
ganu�e, s. - зворушення, 

розчулення 
ganlutl, -em - зворушити, 

розчулити, схвилювати 
ganlutt se, -em se - зворуши

тися, позчулитися, схви
люватися 

ganutljlv - зворушливий: 
g,_, m. - сажа 
garanclja, z. - rаранrія, за

порука, порука 
garantfrlatl, -am. - гарантува-

ти, ручатися 
garliZa, z. - rараж 
�а, z. - гвардія 
garderoba, z. - гардероб 
gardljskl - гвардійський 
giarllte, s. - пожарище 
gandtura, z. - гарнітур 
garnlzon, m. - гарнізон 
garsonlj�ra, z. - однокімнат-

на (хлопчача) квартира, 
квартира для одної особи 

gis, m. - газ 
gaislltl, -Іm - гасити, вими

кати, виключати 
gaslltl se, -Іm se - гаснути, 

затухати 
gatlatl, -am - гадати, воро

жити, передбачати долю 
givrAn, m. (zool.) - ворон 

glmnaadcfrlatl 

IQ.z, m. - брід 
gaza, z. - марля, газ 
gizda, m. - господар, хазяїн 
gizdarlca, z. - господиня, ха-

зяйка 
giz�tl, -Іm - топтати, толо

чити, розтоптувати, насту
пати, ступати, йти вбрід 

gdji! - де 
gdjegod - де-небудь 
g�glati se, -am se - гойда

тися, розхитуватися, ходи
ти хитаючись 

generaclja, z. - покоління 
generAI, m. - генерал 
gberAlnl - генеральний: 
generallzfrJatl, -am. - узаrаль-

юовати 
generMAtAb, m. - генераль

ний штаб, генштаб 
pnlj, m. - геній 
gfnlJAllan, -па, -no - геніаль

ний 
gi!nltlv, m. (gram.) - родо-

вий відмінок 
geograftja, z. - географі.я 
geologlja, z. - геологія 
geometrlja, z. - геометрія 
gerfllac, -са, m. - партизан 
gi!slo, s. - пароль, лозунг, 

гасло, девіз 
gi!sta, z. - жест 
gestlkulfrlati, -am - жестику

лювати 
gilbak, -pka, -pko - пнучний, 

пружний, плавний 
gfЬlatl, -am і -ljem - згина

ти, пригинати, розхитувати 
gfЬlati se, -am se і -ljem se -

згинатися, хилитатися, во
рушитися, хвилюватися 

glgant, m. - rігант, велетень 
glgantskl - гігантський, ве

летенський 
glmnaatlcfrlati, -am - займа

тися гімнастикою 
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glmп&stlka 

gtmnastika, z. гімнастика, 
зарядка 

gimnlzf.ja, z. - гімназія 
gimnaziJ8Ilac, -са, m. - rім-

назист 
gІnluti, -em - гинути 
glpkOst, -1, z. - гнучкість 
gips, m. - 11Їпс 
gltlira, z. - гітара 
gfzdlati, -am - прикрашати, 

наряджати 
gfzdlatf se, -am se - прикра

шатися, наряджатися 
gІаё!аІо, s. - праска, утюг 
glaё!latf, -am - прасувати, 

гладити, вигладжувати, ви
прасовувати; рі�вняти, ШЛJЇ.
фувати, полірувати 

glid, m. і z. - голод 
glildak, -tka, -tko - гладкий, 

рівний 
gladlan, -na, -no - голодний; 

blti g'1adan - голодувати; 
gladan kao viik - голодний 
як вовк (як собака) ; slt 
gladnu n� vjerujё - ситий 
голодного не розум:іє, ба
гач не відає, що бідний 
обідає 

· 

glidliti, -im - гладити, вигла
джувати, рівняти, шліфу
вати 

gladovAnje, s. - голодування, 
голодовка 

giadJovati, -ujem - голодувати 
gligol, m. (gгam.) - .дієслово 
gligolskl - ,4/Їєслівний; gli-

golskl prflog, m. (gгam.) -
дієприсл•івник; gligolskl pri
djev, m. (gгam.) - дієпри
кметню<. 

glag0ljica, z. - глаголиця 
gligoljski - глаголичний 
gliis, m. - голос, поговір; 

na sav glis - на весь (по
вний) голос; pravo g1Іsa -
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glava 

право голосу; ni trAga nl 
g'.lAsa - ні слуху . ні духу; 
krii!f (pronosf se) Jtisovf 
- ходять чутки; biti na gla
su - бути відомим; bltl na 
zlu glasu - мати погану ре
путацію (славу) ; Mlje dO
bar giis, nego zlatan pis -
краще добре ім'я,  ніж зо
лотий пояс 

glasAC!, m. - виборець 
glislan, -na, -no - голосний, 

гучний 
glasinje, s. - голосування, 

балотування 
glaslati, -am - голосувати, 

проголошувати, балотувати 
glasina, z. - чутка, поговір 
glasnilk, m. (mn. -сі) - віс

ник, кур'єр 
glisno - голосно, вголос 
g1asnogovOmilk, m. (mn. -сі) 

- гучномовець 
glaslovatl, -ujem - голосува

ти, проголошувати, балоту
вати 

glisovir, m. - фортепіано, 
рояль 

gla&Ovft - відомий, знамени
тий 

glava, z. - голова; razbfjatl 
gЩvu - ламати голову; n� 
Іdё mi u glivu - не йде в 
голову, не ЛJЇзе в голову; 
od glave do реtё - з голо
ви ДО п'ят; lzbfj to sebt iz 
glavё - викинь це собі з 
голови;  noslti gl�vu u t6rbl 
- ставити своє життя на 
карту, ризикувати життям; 
nl za zivu glAvu - ні за що 
в світі; radftl kome о g _avl 
- важитися на чиюсь го
лову, життя ; mUiki glava 
- мужчина; zi!:nski glava 
- ж,інка; pimet u glйvu! -
дай боже пам'ять ! :  lznijetl 



glavlr 

iivu glAvu - вийти живим; 
gtavom ЬЬ obzlra - стрім
голов; lzgilbltl g'1Avu -
втратити голову 

glavAr, m. - ватажок 
glavelina, m. - ватажок, .АІі

лок 
glAvnl - головний; g'IAvnl 

grid, m. - стоЛІЩЯ; gliv
nl komandant, (vojn.) - rо
ловнокомандуючий 

glavnokomlndujOCI, m. (vojn.) 
- головнокомандуючий 

glavobolja, z. - біль голови, 
головний біль 

gJ.azba, z. - музика 
gli!! (uzv.) - дивись! дивись

-но!  
gli!dallac, -оса, m. - глядач 
gli!dlnje, s. - розглядання; 

підхід, точка зору 
gIMlati, -am - дивитися, гля

,АJіти, розглядати; gli!datl 
krOz prste - ДИВИТИСЯ 
крізь пальці; gli!datl lsp0d 
oka - дивитися скоса; gli!
dati svlsOka - дивитися 
звисока 

gli!dllte, s. - підхід, точка 
зору 

gli!ilanJ, m. - щиколотка 
glfna, z. - глина 
glineo - глиняний 
globa, z. - штраф, пеня 
globlitl, -Іm - штрафувати 
globus, m. - глобус 
gloldatl, -dem - гризти, rло

дати 
glOdavJac, -са, m. (zool.) -

гризун 
glomllzJan, -па, -оо - громізд

кий 
gliih - глухий; - gliih kao 

t&p - глухий як пень; іІ 
gliihO dOba nOCi - у глуху 
північ 

gluhonljem глухонімий 
glйma, z. - гра (актора) 
gIUm.Jac, -са, m. - актор 
gliunlca, z. - актриса 
glUm.Jiti, -in - грати поль 
gIOp - дурний, безглуздий, 

безголовий; glup kao пбе -
дурний аж світиться 

glupan, m. - дурень 
gl'lipOst, -1, z. - дурнІЩЯ, ні

сенітниця; дурість, глупота 
gljlva, z. (bot.) - гриб; Jbtl

vA g'tjiva - їстівний гриб; 
i)trovnA gijlva - отруйний 
гриб 

gmilzati, -iem плазувати, 
повзати 

gmlzavJac, -са, m. - плазун, 
гад 

gnljado, s. - гніздо, кубло 
gn6j, m. - rній 
gn6Jlan, -па, -по - mійний 
gnojfoje, s. - угноєння, удо-

брення 
gпOjІvo, s. - добриво; ilmje

tпo gnojlvo - штучне до
бриво 

gnйsJan, -па, -оо - мерзен
ний, гидкий, гидотний, па
скудний 

gnjavlltl, -Іm - приставати, 
надокучати, набридати 

gnj�cav - глевкий 
gnjecliti, -im - м'яти, бгати, 

давити, місити 
gnjёv, m. - гнів, досада 
gnjёvlan, -па, -оо - гн:і.вний, 

сердитий, лютий 
gnjiljfoje, s. - rниття 
gnjlJo, -Іа, -Іо - rнилий 
gnJiltІ, -jem - гнити, тухнути 
gl)dina, z. - рік; svike gOdi-

oe - щороку, щорічно; 
prljestupoa gl)dlna - висо
косний рік; gl)dlna danA -
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gOdllnJIJk 

рік; i!Ovjek u g6dlnama 
літня людина 

g0dJJnjljk, m. (mn. -d.) 
щорічник, щорічний жур
нал 

g0diinjё - щорічно 
g0diinjl - річний; щорічний 
g0dimjlca, z. - роковини, 

річmщя 
g0Jjltl, -lm - вигодовувати, 

вирощувати, плекати 
gojjlti se, -im se - жиріти, 

товстіти, повніти 
g()І - rолий; g()I І Ьбs - rо

лий і босий; g()І golcat -
голий-голісінький; spUJtl 
g0U iivot - врятувати '11ЇЛЬ
ки життя 

golem - величезний, здоро-
венний 

g0lf, m. (sport.) - гольф 
golicjati, -am - лоскотати 
gologlav - простоволосий, 

без шапки 
goloruk - неозброєний, без-

збройний 
g0lub, m. - rолуб 
golublca, z. - голубка 
g0mlla, z. - натовп, юрба; 

нагромадження; прірва (пе
рен.) 

gomlllnje, s. - нагромаджен
ня, скупчення 

gomЩatl, -am - нагромаджу
вати, навалювати, скупчу
вати 

gomЩati se, -am se - товпи
тися, нагромаджуватися, 
накопчуватися, скупчува
тися 

g0molj, m. (bot.) - бульба 
g0njlti, -Іm - гонити, гнати, 

заганяти, переслідувати 
g0njёnje, s. - погоня, гонін

ня, пересЛІідування 
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gostlonlca 

gora, і. - гора, ЛІісиста гора, 
полонина 

g6rjak, -ka, -ko - гіркий; g()r
kl �ііа - rdpкa чаша; ПtІ 
prolljevati) g()rkё suze -
лити гірк.і сльози, вмивати
ся гіркими СЛІЇЗЬМИ 

gor�ina, z. - гіркота 
g6rd - гордий, гордовитий 
gordQst, -І, z. - гормсть 
g0re1 - догори, вгору, наrо-

ру, вгорі 
g6re2 - І1ірше; SV� gQre І go

R - все гірше й гірше; 
utollko рё - тим гірше 

goRnje, s. - горіння 
gOrl - І1ірший 
p)rivo, s. - пальне, паливо 
g6rje, s. - гірський хребет, 

гори 
gorjjeti, -im - горіти, згорати 
g6rko - rdpкo; g6rko plikatl 

- гірко плакати 
g6mji - вер:х�і.й, горішній; 

g6mjl t6k, m. - верхів'я 
gorostas, m. - велетень, бо

гатир 
gorskl - гірський; gЬrskl Іа

nас, m. - хребет 
gorililca, z. - гірчиця 
gospЬdlr, m. - господар, ха

зяїн, володар 
gospod8rlca, z. - господиня, 

хазяйка 
gospodarfl.tl, -Іm - господа

рювати, хазяйнувати, пану
вати 

gospodiirskl - хазяйновитий 
gospodarstvo, s. - господар-

ство 
gospЬdjln, m. (mn. -а) - пан 
g0spodskl - панський 
g0spo4a, z. - пані, панна 
g0spo&tlca, z. - панночка 
g6st, m. - гість 
gostlonlca, z. - ресторан 



g0sti0Di№ 

g0stl0Di№, m. - власник ре-
сторану 

g0stliti, ·lm частувати 
gostoljublv - гостинний 
gostoIJU.blvOst, -І, z. - гостин-

ність 
gostoprfmstvo, s. - хліб-сіль, 

хлібосольство 
gostlOvatl, -ujem - гостюва

ти, гастролювати 
gOica, z. - востя 
g0tov - готовий; g0tov novac 

- го'nівка; stivitl pred gO
tov �ln - поставити перед 
фактом; u gotovu - го'nів
ка, наявні грощі. 

gotovlna, z. - го'nівка 
g0tovo - майже 
g()vedlna, z. - яловичина 
govedo, s. - корова, віл, бик; 

крупний рогатий скот 
g()vedl - яловичий, гов'яжий 
g0vOr, m. - �ова, річ, говір

ка, промова, гомін 
govorliti, ·lm - говорити, бе

сідувати, балакати, висту
пати; govaritl u vjetar -
кидати слова на вітер; go
voritl krOza zоЬе - цідити 
слова 

govorljlv - говіркий, бала
кучий, балакливий 

g()vOrnlca, z. трибуна 
govornilk, m. (mn. -сі) - про

мовець, оратор 
gozba, z. - пригощання, бан

кет 
grabei, m. - грабіж, погра

бування; грабунок, здир
ство 

grabeiljlv - хижий, хижаць
кий 

griblltl, ·lm - хапати, хвата
ти; загарбувати; черпати, 
зmібати 

griunzl.v 

griblje, І. mn. - граблd 
grabljivlac, -са, m. - хижак 
griclOzlan, -па, -по - граціо-

зний 
grid1, m. - град 
P'iid', m. - місто 
gradlllAte, s. - М!ісце будівни

цтва, будівельний майдан
чик 

gradlteIJ , m. - будівник, за
будовник 

gradlltl, -Іm - будувати, спо
руджувати, створювати 

grlidivo, s. - матеріал (літе
ратурний, науковий) 

gradnja, z. - бу.дівля 
gridskl - міський; grЩlskl 

vnita - М!іська брама 
gra_da, z. - будівельний ма

теріал 
gridanlin, m. (mn. ·І) - гро

мадянин; городянин 
gridlnka, z. - городянка; 

громадянка 
gric1anskl - громадянський; 

міський 
gric1anstvo, s. - громадян

ство; жителd міста 
grac1i!nje, s. - будівництво 
grac1evina, z. - будова, спо

руда, бумвля 
grac1i!vnl - будівельний; gra· 

c1i!vnl materljll - будівель
ний матеріал 

grart№, m. типограф 
grafikon, m. - графік, шкала 
grih, m. - квасоля 
graja, z. - гам, галас, rаМ!ір 
grim, m. - грам 
gramatl�ar, m. - граматист 
gramatl�kl - граматичний 
gramatlka, z. - граматика 
graшOfOn, m. - патефон 
gr8mzlv і gramiljlv - жа· 

д:ібний, зажерливий, неси· 
тий 
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graiпa, z. - сілка, галузка, га
лузь, сук 

grantita, z. (vojn.) - граната 
grВnlatl, -am - відгалужува

ти, розгалужувати 
grВnlatl se, -am se - розгалу

жуватися, розвиватися, ро
зростатися 

gran�lca, z. - галузка, сучок 
grantca, z. - кордон, рубіж; 

грань; межа; л.іміт 
griml�r, m. - прикордонник 
grant�lltl, -Іm - граничити, 

межувати, сусідити 
grant�nl - прикордонний, .су

міжний: 
grllnlt, m. - граніт 
grВnlutІ, -em - засяяти, за-

блшцати 
grtillak, -ka, m. - горох 
grb, m. - герб 
grba, z. - горб 
grbav - горбатий, згорбле

ний , сутулий 
grblJtl se, -lm se - горбити

ся, сутулитися ; зпшатися 
g�, m. - судороm, спазма, 

корчі 
Gr&i, z. (geogr.) - Греція 
grW - грецький 
grdlan, -na, -по - величезний; 

бридкий, потворний, огид
ний; grdne pare - величе
зні гроші 

gidlftl, -Іm - лаяrі, сварити 
grf"Ьfn, m. - pir, мис 
greda, z. - балка, щабель 
grelpstl, -bem - дряпати, че-

сати, чухати 
grelpstl se, -bem se - дряпа

тися, чесатися, чухатися 
grflka, z. - помилка; огріх; 

tiskArska grflka - дру
карська помилка 

grflnllk, m. (mn. -сі) - гріш
ник 
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grljaUca, z. - грілка 
grijAnje, s. - опалення 
grljjatl, -em - гріти, зігріва-

ти, обіrрівати, палити, опа
лювати 

griJlatl se, -em se - грітися, 
зігріватися, розігріватися, 
опалюватися 

grljeh, m. - гріх; upfsatl u 
grljeh - вважати rр.іхом, 
приписати гріх 

grlJ�lltl, -Іm - помилятися, 
хибити, грішити 

grlmasa, z. - гримаса 
grimlzlan, -na, -no - багро-

вий, багряний 
grlpa, z. - грип 
grilstl, -zem - гризти, кусати 
grlva, z. - грива 
Grk, m. - грек 
Grklnja, z. - грекиня ,  гре

чанка 
gi"kljan, m. - гортань 
gr.ptt, -Іm - обіймати, обні

матп;  горнути, пригортати 
grlo, s. - горло, глотка 
gi'm, m. - кущ; u tGm ghnu 

leZI z&: - ось де собака за-
ритий 

ghnUetl, -і - гриміти, грима-
ти 

gi"mljavlna, z. - грім 
grmlje, s. - чагарник 
gr0b, m. - моmла; grOЬ n� 

znAnGg jшuika - могила 
невідомого солдата (героя, 
воїна) ; jednGm nogGm u 
grobu - однією ногою в 
могилі 

groblje, s .  кладовище, 
цвинтар 

grohot, m. - rурюіт 
grom, m. - грім; kao grom 

lz vedra n�ba - як грім з 
ясного неба 

griOmobran, m. - громовідвід 



gri)I, m. - rріш 
grotlo, s. - дуло 
gr0za, z. - жах, трепет 
gr6zlan, ·DВ, -no - грізний, 

жахливий, страшний 
gr(jr.Ed, m. - киnщя (виногра

дна) ; гроно; кетяг 
gromlca, z. - гарячка, пропа-

снця, лихоманка 
gromlёav - гарячковий 
gr0Uaol - виноградний 
grozde, s. - виноград 
grotdfce, z. mn. - ізюм 
griib - грубий, брутальний 
grйbGst, ·І, z. - грубість, бру-

тальність 
griida, z. - брила, грудка 
gnidlatl se, -am se - грати в 

сніжки 
griidl, z. mn . - гру ди 
gRidnl - грудний 
griipa, z. - група, гурт, лан-

ка, ватага 
grupfrlatl, -am - групувати 
GruzljainJac, -са, m. - грузин 
Gruzijanka, z. - грузинка 
griizljskl грузинський; 

Griizljska SSR - Грузин
ська РСР 

giiba, z. - проказа ; лишай
ник 

giiblca, z. - пика, морда 
gubfltak, -tka, m. (mn. -сі) 

втрата; програш 
giJ.blitl, ·lm - втрачати, губи

ти; програвати 
giJ.bllti se, -im se - губитися, 

щезати, зникати; слабша
ти; giJ.Ьi se! - щезни! геть! 
giJ.biti vrij�me - витрача
ти час; giJ.biti svljest - не
притомніти 

giicnluti, -em - ковтнути 
gildAёki і gildalaёkl - сми

чковий; gildAёkl instriunent 

gUAJlti 

(muz.) - смичковий іистру· 
мент; gildAёkl orkestar 
(muz.) - смичковий ор
кестр 

gildalo, s. - смичок 
gйja, z. - отруйна змія 
lйlkatl, -ёеm - воркотати 
gUІІШ, ·lm - обдирати, лущи-

ти; грабувати 
giima, z. - гума, резина; 

гумка 
gilmen - гумовий, резиновий 
gйmno, s. - тJк 
gimdlnje, s. - бурмотання, 

бурчання, ворчання 
gimdlatl, -am - буркотати, 

гарикати, бурчати 
ІйrІаtІ, -am - штовхати, про

штовхувати, відштовхувати, 
просувати, висувати 

ІйrІаtІ se, -am se - юрби
тися, пробиратися, про
штовхуватися 

gilrmln, m. - гастроном 
giirnlutl, -em - штовхнути, 

пхнути, наштовхнути, від
штовхнути, просунути, ви
сунути 

gilrnjava, z. - штовханина; 
колотнеча, давка 

gilslk, m .  і gilsln, m. (zool.) 
- гусак 

giislr, m. - пірат 
gilsjenlca, z. - гусениця, гу-

сінь 
gilsjenlёjl - гусеничний 
giiska, z. (zool.) - гуска 
giislйr, m. - гусляр 
gШае, z. mn. (muz.) - гуслі. 
giist - густий, щільний 
giJ.stlA, m. - гущавина, гу-

ща 
gііАёjІ - гусячий 
gйАІШ, ·lm - душити, пода

влювати, давити 
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gUJliti se 

gUJliti se, -Іm se - давитися, 
задихатися 

gUAter, m. (zool.) - ящірка 
giitlati, -am - ковтати, про

ковтувати; поглинати; gh
tlati ocima - їсти очима 

giitljAJ, m. - ковток 
giatпluti, -er.i - ковтнути, 

проковтнути; поглинути 

ьtdrOgen 

guvenШnta, z. - гувернантка, 
вихователька 

giilva, z. - метушня, штовха
нина, тиск, давка 

gUfvlati, -am - м'яти, бгати, 
жужмити 

GvatemМa, z. (geogr.) - Гва
темала 

gv�zde, s. - залізо 

Н, h 

h (�, m. (muz.) - аі 
hl! - ого! 
ha = hi!ktar - га = гектар 
НІs (Нааg), m. (geogr.) -

Гаага 
hajde! - ну! давай! 
hajdOlk, m. (mn. -сі) - гайдук 
hijka, z. - погоня, облава 
hllO! - алло! 
halucimicija, z. - галюцина-

ция 
hMJlna, z. - плаття; одежа 
hlpsliti, -Іm - арештовувати 
hlpИnje, s. - арешт 
hlrlati, -am - грабувати, спу-

стошувати 
h&rem, m. - гарем 
hirfa, z. - арфа 
IШrlnga, І. - оселедець 
hanпOniclan, -па, -по - гар-

монійний, співзвучний 
harmonija, z. - гармонія, 

співзвучність 
hanпOnika, z. - баян, гармо

нія 
harmonikAJ, m. - гармоніст 
harmomrlatl, -am - гармоні

ювати 
Hebrej, m. - єврей 
hebri!Jskl - єврейський 
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hegemoпija, z. - гегемонія 
h�j (uzv.) - гей! агов! 
hi!ktAr, m. - гектар 
hi!ktolitlar, -ra, m. - гекто-

л,ітр 
helikopter, m. - вертоліт 
Hi!lslnkl, -Ja, m. - ХельоіНІС.і 
h4!!1jda, z. --:- гречка 
hemlsf�ra, z. - півкуля 
herbAr і herblrfj, m. - гер-

барій 
Hercegovlac, -са, m. - герце

говинець 
hercegovackl - герцеговин

ський 
HercegOvka, z. - герцего

винка 
henneticlan, -па, -по - герме-

тичний 
herOj, m. - герой 
heroizlam, -ma, m. - героІзм 
herOjskl - героїчний 
herojstvo, s. - геройство 
hetman, m. - гетьман 
hibrfd, m. - гібрид 
hldraullclan, -па, -по r.і.-

дравлічний 
hldroaviOn, m. - гідроплан 
hldrocentnila, z. - гідростан

ція 
hldrOgi!n, m. - водень 



hidroplln 

hidroplAn, m. - nідроплан 
hldroteraplja, z. - водоліку-

вання 
higljeпa, z. - rtі.гієна 
hlgijenskl - гіІієнІічний 
hihGt, m. - perti.т 
hlhOJtatl, <em - реготати 
hij4Sna, z. - rtі.єна 
hljerarhlja, z. - ієрархія 
hiljada, z. - тисяча 
hlljadlrka, z. - тисяча (дина-

рів) 
hlljadltl - тисячний 
hiljadugOdlinjl - тисячоліт-

ній 
hlmera, z. - химера 
hіпша, z. - гімн 
hlperbola, z. - r.іпербола 
hlperbollzfrlatJ, -am - І1іпер-

боЛJізувати 
hlperprodilkclja, z. - переви

робющтво 
hlpnotlzfrlatl, -am - гіпноти

зувати 
hlpn0za, z. - rіпноз 
hlpohOndlar, -ra, m. - dпохон-

дрик 
hlpohOndrlja, z. - іпохондРія 
hlpokrlt(a) - лицемір, ханжа 
hlpokrlzlja, z. - лицемірство 
hlpoteka, z. - mотека 
hlpotaa, z. - Ііпотеза 
hir, m. (mn. -ovl) - примха, 

каприз, вереда 
hlrOvtt - примхливий, ка

призний, норовливий, виба
гливий, вередливий, :химер
ний 

hlrOvttDst, -І, z. - примхли
вість, вибагливість, химер
ність 

hlsterl�Jan, -па, -no - :істе-
ричний 

hlstertja, z. - dстерика 
hlatDrlja, z. - історія 
hlstorІJskl - історичний 

hlstorlJk, m. (mn. -сі) - істо
рик 

hlltac, -са, m. - постріл 
hitJan, -па, -no - негайний, 

невідкладний, нагальний, 
поспішний, екстрений; hl
tan p0sao - нагальна (тер
мінова) справа 

hitJar, -ra, -ro - прудкий, 
верткий, спуритний 

hltnlutl, -em - кинути, жбур
нути 

ЬІАfе, z. mn. - штани; 
брюки; труси 

hllid, m. - 'Іfінь 
hllidJan, -na, -по - холодний, 

прохолодний 
hladlonlk, m. - ХОЛОДИЛЬНИК 
hlaidJlti, -Іm - холодити, про

холоджувати, студити 
hlaidlltl se, -Іm ве - охолод

жуватисs, вистаrатв, холо
нути, обмерзатися 

hladn�, z. - холод, прохо-
лода; холоднеча 

hJadnc)krvJan, -na, no - хо
лоднокровний, спокійний, 
врівноважений 

h1adnoktvn0st, z. - холодно
кровність, спокій, врівнова
женість 

hlidnJAlk, m. (mn. -сі) - хо
лодильник 

hladJnjetl, -nlm - холодіти, 
охолоджуватися, застигати 

hladovtt - тінястий, тінявий 
hlJ�b, m. - хліб 
hml (uzv.) - 1111 
ЬmеІJ, m. - хміль 
htкl, m. - хода, ходіння; х�ід, 

перебІr 
hOdlnje, s. - ходінu 
h6dJati, -am - ходити, йти, 

крокувати, ступати 
h6dnllk, m. (mn. -сі) - кори

дор 
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h6ЬJtapler 

h6ЬJtapler, m. - аферист, 
авантюрист 

hOki!J, m. (sport.) - хокей 
Holandija, z. (geogr.) - Ні-

дерланди, Голландія 
hOlandskl - голландський 
Holandanln, m. - голландець 
HolandAnka, z. - голландка 
homogi!n - гомогенний, од-

норідний 
honorAr, m. - гонорар 
ЬOnorlrnl - r:>норе:_)НИЙ 
h6p! (шv.) - гоп! 
hбrda, z. - орда 
horlzont, m. - горизонт, � 

рій, небосхил; кругозір 
h6rlzonШilan, -na, -no - гори-

зонтальний 
hOrmOn, m. (fiziol.) - гормон 
hotel, m. - готель 
hOtlmlci! - навмисно 
bl)tlmli!lan, -na, -п.о - навми-

сний 
hrablar, -ra, -ro - хоробрий, 

відважний, доблесний 
hrabrlШ, -Іm - підбадьорю

вати, заохочувати 
hrabrOst, -1, z. - хоробрість, 

мужність, відвага 
�. m. - (mn. -ovl) -

храм 
hrlimlati, -ljem - шкутильrа

ти, шкандибати 
hrlina, z. - їжа, харч, прові

зія, корм, харчування 
hranitelj, m. - охоронець 
hrlinlШ, -Іm - годувати, ви

годовувати : . 
hrlinlltl se, -Іm se - харчу

ватися; столуватися 
hranjlv - поживний, . живиль-

ний; ситний 
' 

hripav - шорсткий, костру
батий, шершавий; корявий 

hrast, m. (mn. -ovl) (Ьоt.) -
дуб 

414 

hwnaпlzfrlati 

hrastov - дубовий 
hrastovina, z. - дуб, лісома-

теріал з дуба 
htlbat, -pta, m. - хребет 
hdn, m. (Ьоt.) - хрін 
hdnOvka, z. - сосиска 
hrestomatija, z. - хрестома-

тія 
hrid, z. - скеля 
hrldina, z. - скеля (велика) 
hrfpavlac, -са, m. - коклюш 
htkAnje, s. - хропіння 
htlkatl, -i!em - хропіти 
hrl)m' і krбm, m. - хром 
hrom• - кривий, кульгавий 
hroplac, -са, m. - хрШІ 
hropltatl, -Cem - харчати 
hi"pa, z. - купа, стос, пака 
hrptenjai!a і hrptenlca, z. 

(anat.) - хребет (спинний) 
hrskavlca, z. - хрящ 
hrt, m. (mn. -ovl) (zool.) -

хорт 
hrfi.lt, m. (mn. -evl) (zool.) -

хрущ 
Htvlt, m. - хорват 
Нrvatlca, z. - хорватка 
Htvltskl, z. - Хорва'l1і.я 
htvltskf - хорватський 
htjiШ, ІККu - хо'l1і.ти, бажа-

ти; ІККеА-nесеА - як-не-як; 
htlo ne htlo - як-не-як, хо
чеш не хочеш; kad se ЬО
ее, IV� se mi)zi! - КОЛИ 
хочеш - можеш 

huligln, m. - хуліган 
htillfti, ·lm - ганути, гудити; 

ганьбити 
hwJa, z. - негідник 
hiunln - гуманний 
humВnlst(a), m. - гуманіст 
hwnaШzlam, -ma, m. - гума-

нізм 
b11manlzfrlati, -am - гуман:ізу

вати 



hiunlnбst 

hi:unlnбst, -І, z. - гуманність 
hUJnбr, ID. - гумор 
humorlst(a), ID. - гуморист 
humoristlfkl - гумористич-

ний 
htinjavlca, z. - нежить 
hiira! (uzv.) - ура! віват ! 

слава! 
hulkAf, ID. - підбурювач; rll

tnl hillkAf - пал.ій війни 
hvВla, z. - хвала, похвала; 

hvaila! - спасибі; hvВla U
jepli! - красно дякую, ве
лике спасибі, дуже дякую! 

hvlillslinje, s. - хвальба, хва
стощі 

hvaЩsatl se, -Aem se - хва
литися, хизуватися 

hviillsavlac, -са, ID. - хвастун, 
хвалько 

igra 

hvail�tl, -lm - хвалити, ви
хваляти, величати, дякува
ти 

hvВІІІtІ se, -Іm se - хвалити
ся, величатися 

hvilospjev, m. - вихваляння, 
спів похвали 

hvbtlinje, s. - хвастощі, 
хвальба; хизування 

hvbtlatl se, -am se - хваста
тися, чванитися 

hvatAІJka, z. - щшщі 
hvlltlatl, -am - хапати, ехо· 

плювати; Jeza me hvllta -
страх мене бере 

hvlltatl se - хапатися, бра
тися, чіплятися; hvlltatl se 
za (p0s1jednjO) slimBcu -
хапатися за соломинку 

І, і 

І (vezn.) - і, й, та 
lako - хоч, хоча 
іСІ, idem - ЙТИ, ХОДИТИ, їха

ти; іСІ nll rOku - йти на 
руку, сприяти; t6 ml ldl! 
u dIOn - це мені зарахо
вується, це мені на ко
ристь; іСІ u knijnбst - до
ходити до крайнощів 

ldeAJ lan, -оа, -оо - ідеальний 
ldeiillst(a), ID. :ідеаліст 
ldeallzlam, -ma, ID. - ;ідеа-

лізм 
ldeallzfrlatl, -am ідеалізу-

вати 
ldeja, z. - ідея 
idl!jnl - ідейний 
ldejnбst, -1, z. - ·ідейність 

· ldЮtlflan, -оа, -оо - :іденти
чний 

ldentlflcirlatl, -am - іденти
фікувати 

ldentitl!t, ID. - ідентичність 
Іde0lolg, ID. (IDn. -zl) - ідео-

лог 
ldeolOpja, z. - ідеолоmя 
idlla, z. - ідилія 
ldiot, ID. - ідіот 
idol, ID. - ідол 
ldolopoklonstvo, s. ідоло-

поклонство 
І dr. (І drup, І drugo) - та 

dн. (та dmпe), тощо 
idOB - наступний, майбутній 
igla, z. - голка; sjWltl kao 

оа iglama - сидіти як на 
голках 

lgnorirlatl, -am - ігнорувати 
igra, z. - забава, гра, забав

ка 
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igd�, m. - грач, гравець, 
картяр 

lgra�ka, z. - іграшка, забав
ка 

lgd�nica, z. - будинок для 
азартних irop; казіно 

lgrad!ite - спортивная пло
щадка, майданчик 

igrAnka, z. - гулянка 
igrlati, -am - грати; igratl 

wogu - грати роль, віді
гравати роль 

lgr/ati se, -am se - гратися, 
забавлятися, :жартувати 

lh! (uzv.) - d! іх! 
ijed/an, -na, -no - хоча б 

один, який-небудь, хто-не
будь 

ijekavlac, -са, m. - екавець 
iJekAvskl - єкавський 
ijekavltlna, z. - екавський 

діалект, екав�цина 
lkad(A) - коли-небудь 
Іkaklav, -va, -vo - який-не-

будь, який-будь, будь-який 
ikako - як-небудь, будь-як 
fkavlac, -са, m. - ікавець 
:fkAvskl - ікавський 
:fkAvltina, z. ---' ікавський N.а-

лект, ікавІЦИНа 
lkoliko - сюільки-небудь 
lkona, z. - ікона 
ikra, z. - dкра 
ileglil/ac, -са, m. - підпільник 
ПеgАІІап, -па, -no - нелегаль-

ний, підпільний 
ПeglilnOst, -1, z. - підпілля, 

нелеrальяість 
ІІІ (vezn.) - чи то, або 
LovaQ, z. - глина 
Пustraclja, z. - ілюстрація 
Пustrfr/atl, -am - ілюструва-

ти 
UOzlja, z. - dлюзія 
lluzOrlan, -па, -no - ілюзор

ний 
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lmpreslonlzfam 

lmlati, -am - мати, володіти; 
lmati na pameti - пам'ята
ти; lmati sdoo - щастити; 
lmatl povJennJa - довіря
ти; lmati u vfdu - мати на 
увазі ; lml kao plJ�ve -
хоч греблю гати 

lde, -па, s. - ім'я, dмення; 
kliko ti Je ime? - як твое 
�ім'я ? як тебе звуть?; zvitl 
р0 imenu - звати по імені 

ЬnendAn, m. іменИІПІ 
imenica, z. (gram.) - іменник 
lmenlk, m. - dменний спи-

сок, каталог; tel�fOnskl 
imenlk - телефонна книга 

lmenovAnje, s. - найменуван
ня 

imenlovatl, -ujem - назвати, 
;іменувати, дати .ім'я, при
значати 

lmenJAlk:, m. (mn. -cl) - тез-
ка 

ІmetJak, -ka, m. - майно 
lmitlicija, z. - Іімітація 
lmltAtor, m. - наслідувач 
lmltfrAnJe, s. - імітування, 

наслідування 
lmitfrfati, -am - імітувати, 

наслідувати 
imovina, z. - збіжжя, майно; 

drUltvenA lmovina - су
спільне майно 

lmperatlv, m. (gram.) - нака
зовий споаіб 

lmperfekt, m. (gram.) - .ім
перфект 

lmpi!rlJ, m. - імперія 
lmperijaDstl&I - імперіаМ

стичний 
lmperlJaDzlam, -ma, m. - dм

періалізм 
Іmpcmfrlati, -am - імпонува

ти 
lmpreslonlzfam, -ma, m. -

імпресіонізм 



improvlzliclja 

lmprovlzliclja, z. - імпровіза
ція 

lmprovlzfrlatl, -am - імпро
візувати 

lmpuls, m. - dмпульс 
lmOclan, -па, -no - замо· 

жний, багатий; маючий 
imOenGst, -І, z. - достаток, 

багатство 
lmfin - wунний, несприйня

тливий до захворювань 
lmunlt!t, m. імунітет 
JnAfe - інакше, загалом ка

жучи; а вт.ім, крім тоrо 
lnlt, m. - упертість, непо

ступливість, затятість; tibt 
za lnlt - тобі наперекір; 
u�Шltl lz lnlita - зробити 
з упертості; kao za lnlt -
як на см.іх 

lnlitlltl se, -Іm se - упирати
ся, робити на зло, напере
юір 

lncldent, m. іІЩИДент 
lndlclja, z. - вказівка 
lndlf�rentlan, -па, -no - Шди· 

ферентний, байдужий 
lndlgnliclja, z. - обурення, 

озлобленість 
lndlgnfran - обурений, озло

блений 
Іndlgnfrlatl, -am - обурити, 

обурювати 
rпdlja, z. (geogr.) - Індія 
lпd:fJlac, -са, m. - dндус 
ІпdІJІіпІас, -са, m. - dндівць 
lndljanskl - індійський 
lndljskl - індуський 
iпdlrektlan, -па, -по - непря-

мий 
lndlskretlan, -па, -по - не-

скромний, иестрІІІІ8НИЙ; 
неделікатний 

27 Menac - Koval: •Цetnik 

lnostraiustvo 

indlvldullJan, -па, -по - dндн· 
відуальний, одноосібний 

lndlvlduallzJam, -ma, m. - ІЇН· 
дивідуалjзм 

lndlvldualfzlrJatl, -am - інди
відуалізувати 

lndlvldulilno.t, 4, І. - Ьrдввf.
дуальвІса 

lndlviduum, m. - індивід, ін
дивідуум 

indilstrlja, z. - індустрія, 
промисловість 

lndustrljallzfrJatl, -am - ін
дустріа.Uзувати 

lndilstrljskl - промисловий, 
�ндус�альний 

lnfarkt, m. - інфаркт 
lnf�clja, z. - інфекція 
inferlGrJan, -па, -по - ниж-

ній, нижчий; підпорядкова
ний 

inflcfrJati, -am - заражати 
lnformliclja, z. - інформація, 

довідка; Ured za lnformlicl
je - довідкове бюро 

lnformatlvlan, -па, -по - до-
відковий, інформаційний 

lnformfrlati, -am - dнформу
вати 

lnfonnfrJati se, -am se - до
відатися, довідуватися 

lnge�пclja, z. - право втру
чатися 

lnlcljll, m. - ініціал 
lnlcljativa, z. - ініціатива, 

ПОЧННа.ннJІ 
lnlcljltor, m. - .ініціатор, за-

стрільник 
lnj�clja, z. - укол 
lnkasltor, m. dнкасатор 
Іnkognlto, s. Шоrніто 
lnkubliclja, z. - інкубаціІJІ 
lnkUbltor, m. - інкубатор 
inOstran - <іноземний 
lnostraiustvo, s. - закордон 
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lnozemlac 

inozemlac, -са, m. - іноземе
ць, чужоземець, чужинець 

inoumui - зарубіжний, dно
земний 

inozemstvo, s. - закордон 
inscenirlati, -am - інсценува-

ти 
insekt, m. - комаха 
insinuaclja, z. - інсинуація 
inslstirAnje, s. - домагання, 

наполягання 
inslstfrlati, -am - настоюва

ти, настояти, наполягати 
inspekclja, z. - інспекція, 

dнспектування, перевірка; 
vtilti inspekclju - інспек
тувати 

inspektor, m. - інспектор 
insplcirlatl, -am - �інспекту-

вати 
instalacija, z. - обладнання 
institot, m. - інститут 
instroment, m. - інструмент 
intelekt, m. - інтелект 
intelektuallac, -са, m. - інте-

лігент 
inte1ektuAilan, -na, -no - інте

лектуальний 
fntellgencija, z. - інrелdген

ція; інтелігенти 
intellgentlan, -па, -по - інте

лdгентний 
intenzlvlan, -na, -no - інтен

сивний 
interes, m. - інтерес, зац�іка

вленість 
fnteresantlan, -na, -no - інте

ресний, цікавий 
fnteresfrlatl, -am - .інтересу

вати, цікавити 
lnteresfrlatt se, -am se - ці

кавитися 
intemaclonala, z. - інтерна

ціонал 
iпternaclomiJlan, -na, -по -

інтернаціональюdt 
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Іscljedlltt 

internlit, m. - гуртожиток 
interplanetAml - міжпланет

ний 
interpretddJa, І. - Інтерпре

тація 
lnterpunkclja, z. - пунктуа

ція 
interval, m. - проміжок, ін

тервал 
intervenclja, z. - втручання, 

інтервенція, клопотання 
intervenfrJati, -am - втруча-

тися; клопотати 
intimlan, -na, -по - інтимний 
intonaclja, z. - інтонація 
lntonfrlatt, -am - інтонувати 
intriga, z. - dнтрига 
intrigfrlatt, -am - інтригува-

ти 
inv8Iid, m. - .інвалід 
invaiidskI - інвалідний 
invAzija, z. - нашестя, втор-

гнення 
inventAr, m .  інвентар 
inventarizirlatl, -am - інвен

таризувати 
inventlira, z. - облік, ;інвен

таризація 
Irivestfclja, z. - капітало-

вкладення 
lnZenjer, m. - інженер 
in!eпjerlac, -са, m. - сапер 
inje, s. - dній 
ipl.k - таки, як-не-як, проте, 

однак, все-таки 
tran, m .(geogr.) - Іран 
ireallan, -па, -по - dрреаль· 

ний 
ironi�lan, -na, -по - іроніч

ний 
lronija, z. - іронія 
lronlzfrlatl, -am - іронізува

ти 
lscijedlltl, -Іm - викрутити, 

вичавити 



lscljeplatl se 

lscljeplatl se, -am se - розір-
ватися, порватися 

iscrplan, -па, -по - вичерпний 
lscrpljen - виснажений 
iscrpljenOst, -І, z. - вичерп-

ність; виснаження, знеси
лення 

lscrpljenje, s. - виснаження, 
знесилення 

lscrpljfvlatl, -ujem - вичер
пувати, знесилювати, ви
снажувати 

lsctplstl, -em - вичерпати, 
виснажити, знесилити 

lselliti, -im - виселити 
ІsеІІШ se, -Ьn se - пересели

тися, виселитися; емігрува
ти 

lseljavlati, -am - виселяти, 
переселяти 

lseljavlati se, -am se - пере
селятися, виселятися, ем:і
груватв 

iseljenilk, m. (mn. -cl) - пе
реселенець; емігрант 

fseljenlckl - переселенський, 
емігрантський 

ishod, m. - результат, наслі
док 

lshrana, z. - харчування, 
продукти харчування 

isjeclak, -ka, m. (m:::i. -сі) -
вирізка, вирізаний шматок, 
частина, сектор 

lslJeei, -ijecem - вирубати, 
висікти, розрубати, розрі
зати 

lskaz, m. свідчення, по-
свідчення, звіт 

iskalzatl, -zem, - висловити, 
сказати, заявити, посвідчи
ти; iskaizatl paclst - вша
нувати 

lskazlfvati, -ujem - вислов
лювати, свідчити, заявляти 

27* 

lsktclati se 

lskaznl.ca, z. - посвідчення, 
свідоцтво, квиток 

lskldlatl, -am - позтерзати, 
порвати, позірвати, полама
ти 

lsklelsati, -Aem - висікти, ви-
довбати 

lskllznJuti, -em - вислизнути 
lskljucenje, s. - виключення 
lsklJuclftt, -tm - виключити, 

відчислити 
tsklJuciv - винятковий, ви

ключний; надзвичайний 
lskljucJivatl, -ujem - відчи

сляти, виключати 
tskoclftt, -tm - вискочити, 

виплигнути, вирватися; mi!
ni je da lskochn lz koze 
- дійшло мені до живого 

lskonskl - споконвічний 
iskopJati, -am - викопати, 

вирити, добути 
lskopavJati, -am - викопува

ти, виривати, добувати 
iskopclatt, -am - виключити, 

вим:икнути, відчепити 
lskopcavJatt, -am - виключа

ти, вимикати, відчеплювати 
lskorljenJltl, -im - викорчу

вати, вирвати з коренем; 
викоренити 

iskoristJШ, -Іm - використа
ти 

iskorlAcavІ.nje, s. - викорис
тання, використовування, 
визиск 

iskorlAcavlati, -am - викори
стовувати, визискувати 

lskorjenjJfvatl, -ujem - ви
корчовувати, (перен.) вико
рінювати 

lskra, z. - іскра 
isktclatl, -am - вивантажи

ти, висадити 
lskrcJati se, -am se - зійти, 

висадитися 
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lskrcavlatl 

iskrcavlati, -am - вивантужу
вати, висІlД)Кувати 

iskrcavlatl se, -am se - ви
вантажуватися, висаД)Кува
тися 

Jskren - щирий, щиросерд
ний 

iskrenбst, -1, z. - щирість 
lslaivlltf, -Іm - виrнути, ви

кривити 
lslaivlJ.tl se, -Іm se - вигну

тися, викривитися 
lskdv1Jlfvatl, -ujem - вигина

ти, викривляти 
lskrlvIJlfvatl se, -ujem se -

вигинатися, викривлятися 
lskrs&vlatl, -am - з'являтися, 

виникати (раптово) 
iskrsnlutf, -em - з'являтися, 

виникнути 
iskrv4vllt1, -lm - залити кро

в'ю, закривавити 
iskuhlatt, -am - виварити, 

розварити 
lskuhavlatl, -am - виварюва

ти, розварювати 
iskUplatl, -am - викупати 
lskuplati se, -am se - вику

патися 
iskuslan, -па, -no - досвідче

ний, умілий 
lskuslltl, ·lm - зазнати, по

пробувати 
iskUstvo, s. - досвід, досвід

ченість 
lskuAJatl, -am - випробува

ти; спокусити 
fskujavatl, -am - випробову

вати; спокушати 
iskuAenje, s. - спокуса 
iskvarlltl, -Іm - зіпсувати, 

знівечити 
lslAm, m. - Іслам, магоме

танство 
isllmskl - ісламський, маго

метанський 
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Іapflsatl se 

І (tl)me) sD�no (І sl.) - і по
дібне (і под.) 

lsljednlk, m. - слідчий 
lsmiJlatl, -em - висміяти, 

підняти на сміх 
ismlj4vJati, -am - висм.іюва

ти, глузувати, піднімати на 
сміх 

lsmjehJfvatl se, -ujem se -
насМlіхатися 

ispaeen - вимучений, стом
лений 

ispad, m. - випад, вилазка, 
вихватка 

ispadlatt, -am - випадати, ви
слизати, вивалюватися 

lspalJltl, -lm - вистрілити; 
спалити 

lsparlatl, -am - розпороти, 
порвати 

isparlltl, -lm - випарувати 
lspadvlnje, s. - випар 
lsparlivatl, -ujem - випаро-

вувати 
isparljlv - летучий 
ispalstl, -dnem - випасти, ви

слизнути, вивалитися 
ispaAa, z. - пасовище, пасо

висько, паша, вигін, випас 
lspaJtlati, -am - нести кару, 

покарання 
ispavlatl se, -am se - виспа

тися 
ispeJcl, <em - спекти, випек

ти, засмажити, зжарити; 
lspecl ра recl - спочатку 
подумай, а поrім скажи 

1spegllati, -am - випрасува-
ти, вигладити 

lspfjJatl, -am - випивати 
isplrinje, s. - полоскання 
isplrlatl, -em - промивати, 

полоскати 
ispflsatl, ..§em - списати, ви

писати 
lspflsati se, -lem se - списа

тися, виписаmся 



ispislfvatl 

lsplaifvatl, -ujem - списува
ти, виписувати 

lsplslfvatl se, -ujem se - спи
суватися, виписуватися 

isplt, m. - icrmт, екзамен, 
дослід, залік; p0prlivnl lspit 
переекзаменовка, повтор
ний icrmт; polagatl (poloZl
ti) lsplt складати (скласти) 
krmт, витримувати (витри
мати) icrmт 

ispftlatl, -am - екзаменуваm; 
обсМдувати, позслідувати. 
дослідити; опитати, доrm
тати 

ispiltl, -jem - випити; lspl.tl 
g6rk0 аа. - ВИПИТИ гірку 
чашу 

i.spltiv�, m. - екзаменатор 
lspltfvAnje, s. - розсМдуван

ня, обслdдування, дослd.
дження, оrmтування 

lspitlfvatl, -ujem - екзамену
вати,обсл!ідувати, досліджу
вати; допитувати, запиту
вати 

lspltnl - екзаменаційний, dс
ІПІтовий 

i.splaclfvatl, -ujem - ВШІЛачу
вати, оплачувати, позпла
чувати 

isplata, z. - виплата, оплата, 
сплата, платіж 

isplatliti, -Іm - виплатити, 
оплатити, позлатити 

lsptatllti se, -І se - окупи
тися; t6 se ne lsplatl - це 
не окупиться, не варто за
ходу 

i.spl�lstl, -tem - сплести, ви
плести, вив'язати 

lspUvlatІ, -am - виплисm, вв
плити 

ispl0vlit!, ·lm - ВШІЛИВТИ, 
вийти в море 

lspoUtka - спочатку 

lspred 

ispod ( + G.) - під; lspod ni
ki! - з-під поли, з рук 

ispoljavlati, -am - являти, 
проявляти, виявляти 

i.spoIJliti, -lm - явити, про
явити, ввяввтв 

isponi�lltl, -Іm - передатв, 
видати, здати, доставити 

lsporu�lfvatl, -ujem - переда
вати, видавати, здавати, 
доставляти 

isporuka, z. - передача, зда
ча, видача, доставка 

lsposljЬvatl, -ujea - 8ІКАО
пота1'В 

lspostava, z. - філ,іал, відді-
лення 

ispovljed, -1, z. - сповідь 
i.spovlj�dlati, -am - сповідати 
i.sp0vJedliti, -Іm - виспові-

дати 
ispracaj, m. - проводи 
ispraclati, -am - проводжа

ти; випроводжувати; поси
лати 

lsplratl, -erem - про:митя, ви
полОСК8'111 

ispratlftl., -Іва - провести, 
випроводИТИ 

ispravlak, -ka, m. (mn. -сі) -
поправка 

ispravІan, -па, -no - справ
ний, правильний, добросо
вісний, чесний 

ispravliti, -Іm - виправити, 
поправити, вирівняти 

ispravІJlati, -am - виправля
ти, правити, вирівнювати 

ispraznlltl, -Іm - спорож
нити, вихолостити 

lspra!nJlfvatl, -ujem - спо
рож.няти, вихоло�цувати 

lspreb:fJlati, -am - побити, 
перебити, переламати; ls
preb:fjati na mrtvG lme -
побити мало не до смерn 

lspred ( + G.) - з-перед 
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Іspregnlutl 

ispregnlutl, -em - випряrrи 
lsprekldln - переривчастий, 

уривчастий 
lspremljellatl, -am - перевер

нути, наробити бешкету; 
обшукати 

lspreplelstl, -tem - перепле
сти, переплутати 

lsprevrJtatl, -Cem - переплу
тати, перевернути, розкида
ти 

lspreJzati, -lem - випрягати 
lsprft!latl, -am - оповісти; 

пробачити, вибачити, ви
правдати 

lsprft!latl se, -am se - виба
читися, пробачитися, ви
правдатися 

lsprlt!avlati, -am - пробачати; 
вибачати, виправдовувати 

lsprlt!livlatt se, -am se - ви
бачатися, пробачатися, вип
равдовуватися 

lsprlka, z. - перепрошення, 
вибачення 

lsprlp0vJedlltl, -Іm - опові
сти, розповісти 

lspfljatl, -am - забруднити, 
вимазати 

lsproslitl, -Іm - випросити, 
вимолити, виблаrати; ls
prosltt dJevllJku - посва
тати дівчину 

lsprovodфtl, -am - спрово
кувати 

ispru!Jtti, -Іm - простяrrи, 
розігнути 

ispru!Jttl se, ·lm ае - витяr
тися, розтягнутися 

ІspslOvatl, -ujem - вилаяти 
(брутальними словами) 

ispunllti, -Іm - наповнити, за
повнити; виконати 

lspunjavlatl, -am - наповшо
вати, заповшовати, запов
няти; виконувати 
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istjerlati 

lspupt!en - опуклий: 
lspustlitl, -Іm - випустити, 

упустити; lspustltl dfiJu -
померти, віддати богові дУ"' 
шу 

lsptiltlati, -am - упускати; 
випускати 

istakntit - видатний, визна
чний 

Іsti.knjutl, -em - висунути, 
виставити, підкреслити, ви
ділити 

lst"1mlutt se, -em se - відзна
читися, виділитися 

lstant!An - тонкий, витонче
ний 

lstarskl - dстарський 
. ІsteJCJ., -t!em - витекти, стек

ти; rok Je istekao - строк 
сюінчився 

lstl - той самий, викопаний, 
однаковий 

istllcatl, -t!em - висувати, 
виділяти, підкреслювати, 
виставляти 

isttJcatl se, -t!em se - відріз
нятися, відзначатися, ви,АJі
лятися 

istlna, z. - істина, правда, 
щоправда; nlje lstlna -
неправда; ИvА lstlna - чи
ста правда 

lstlnlt - правдивий, справж
ний 

lstlnoljublv - правдивий, пра
ведний, справедливий 

lstlnskl - !істинний, справж
ний, Мйсний 

lstisklfvatl, -ujem - витІі.сня
ти, відтісняти 

istlsnjutl, -em - витіснити, 
відт.існити 

istJelcatІ, -t!em - стікати, ви
'ІІікати 

istJerlatІ, -am - вигнати; пу
стити (про рос.лини); istje-



lstjerlfvatl 

ratl na vfdjelo - ВИТЯП'И 
на світло, виставити на 
вид, зробити явним, виве
сти на чисту воду 

tstjerJivatl, -ujem - виганяти; 
пускати (про роСЛШІИ) 

ist<Кni - східний 
ist<Кnjl�kl - східний 
lstbdobno - одночасно 
Іstblmen - одНойменний 
lstok, �. - схід; Srldnjl 

:tstok (geogr.) - Середній 
Схід; Dalekl :tstok (geogr.) 
- Далекий Схід 

lstomlAІJenфc, m. (mn. -cl.) -
однодумець 

lstovAr, m. - вивантаження, 
розвантаження 

lstovarfltl, ·lm - вивантажи
ти, розвантажити 

lstovarffvatl, -uJem - виванта
жувати, розвантажувати 

lstbvetfan, -ua, ·DO - ТОТОЖ· 
ний, ОдНЗКОВИЙ, ідентичний 

lstovetnGst, ·І, і. - ТОТОЖ· 
ність, dдентичність 

lstovremen - одНочасний 
lstbvremeno одНочасно 
lstovrsftan, -na, -no - одНо-

рідний, ОдНОТ:ИПНИЙ 
istЬzna�fan, ·DВ, •DO - ОДНО

значний 
istra, і. (geogr.) - Істра 
lstraga, і. - розслdдування, 

слідство 
lstraJlatl, -em - ВИСТОЯТИ, ВИ· 

тримати 
lstranln, m. - житель Істри 
lstrWtelj, m. слідчий 

lstrliiltti, ·lm - розслідувати, 
обслідувати, дослідити 

lstraii�, m. - дослідник 
lstrallvlW дослідний; 

naumo-lstrallvlW - нау
ково-дослідний 

lstUpІDJe 

lstrativlnje, s. - дослід, об
слідування, обстеження 

lstrallfvatl, -ujem - обсліду· 
вати, досліджувати, розслі· 
дувати 

istra!nl - слідчий; lstra!nl 
sudac - судовий слідчий; 
lstralnl zatvor - попередне 
ув'язнення 

lst�lati, ·lm - вибі.П'И, виско
чити 

lst�fatl se, ·lm se - забіП'И 
вперед, набіrатися 

lstl"Мvfatl, -am - вибігати, 
вискакувати 

lstdlivlati se, -am se - забі· 
rати наперед, набіrуватися 

lstrebIJlivatl, -ujem - вини
щувати, знищувати, про
полювати, очищати 

lstnSslatl, -am - витрушува
ти, обтрушувати 

lstnSslti, -em - витрусити, 
обтрусити 

lstrgnfuti, -em - вирвати, ви
смикнути 

lstrgnfuti se, -em se - вирва
тися 

lstrlJ�bliti, ·lm - винищити, 
знищити, прополоти, очи· 
стити 

lstrolen спрацьований:, 
ослаблений, вичерпаний 

lstrЬAlttl, .fm - витратити, 
розтратити, зносити, вичер
пати 

istrЬAliti se, ·lm se - витра· 
титися; ослабнути, втрати
ти силу; розкришитися 

lstufa, <ет - побити, потов
кти 

lstUplnje, s. - виступ, поява; 
вихід 

423 



tstuplatt 

lstйplatl, -am - виступати, 
появлятися; виходити 

lstuplltl, -im - вистуmпи, 
появитися; вийти 

lsйiliti, -im висуuшти 
lsuilltl se, -im se - зсохнути

ся, висохнути 
Іsu§lfvati, -ujem - висушува

ти, осушувати 
Іsu§lf vatl se, -ujem se - зси

хатися, висихати 
iiarlati, -am - порябити, роз

малювати, покрити візерун
ками 

UcuenJe, s. - вивих 
11сп1ш. -im - звихнути, ви

вихнути 
Uceklivati, -ujem - вич.ікува� 

ти, дожидатися, доч:ікувати 
Ucezavlatl, -am - щезати, 

зникати 
lieeznlutl, -em - щезнути, 

зникнути 
licuplati, -am - вирвати, ви

смикнути 
lilblati, -am - висікти (різка

ми), відшмагати 
Uljas, m. - ішіас 
i§ta - що-небудь, будь-що, 

що б не було 
ltd. (І tako dІUje) - і таке 

інше, і так далd 
ltko - хто-небудь, будь-хто, 

хто б не був 
ivёr, m. - тріска 
lvlca, z. - край, грань, кай-

ма, рант 
lz ( + G.) - із, з-поміж 
lza ( +  G.) - за, з-за, поза 
lzltblrlati, -em - вибирати, 

обирати, добирати 
lzabrln - обраний, вибра

ний; добірний 
lzabrВnlJk, m. (mn. -сі) -

обранець 
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izbШnnlltl 

izltblrati, -erem - вибрати, 
обрати, N.брати 

ІzІіІСІ, -dem - вийти, з'явити
ся ; вистуmпи; зійти; мину
ти 

lzagn8n1Jk, m. (mn. -сі) - ви
гнанець 

lzltgnlati, -am - вигнати, про
гнати 

lzasI&niJk, m. (mn. -сі) -
представник; делегат; по
сол 

lzazlvlickl - визивний, задир
ливий, провокаційний 

lzazfvlatl, -am - провокувати, 
спричиняти; викликати, 
збуджувати, займати 

izazov, m. - виклик 
izazOvlln, -па, -во - визи

вний, задирливий 
izUlvati, -ovem - спровоку

вати, спричинити; виклика
ти, збудити, зайняти 

1zьac1t1, -im - викинути, ви
гнати, вибити, виключити; 
пустити 

lzbaclfvatl, -ujem - викида
ти, виганяти, вибивати, ви
ключати; пускати 

lzbavltelj, m. - визволитель, 
визвольник 

lzbavliti, -im - виручити, вря
тувати, звільнити, визволи
ти, витягнути 

lzbavlltl se, -im se - позбути
ся, звільнитися, врятувати
ся 

lzbavIJ latl, -am - виручати, 
врятовувати, звільняти, ви
зволяти 

lzbavIJlati se, -am se - позбу
ватися, звільнятися, ряту· 
ватися, врятовуватися 

1zьezum11t1, -im - звести з 
розуму 



1zьaum11t1 se 

1zьaum11t1 se, -im se - зійm 
з глузду, втратити само
владання 

lzbfJ lati, -am - вибивати, ви
биватися, вириватися; бити 

izblrljlv - перебірливий, роз
бірливий, вибагливий 

izbiltl, -Jem - вибити; виби
тися, вирватися; пробити; 
izbitl iz gllive - вибити з 
голови; izbiti na J'vu (u 
J'vnost) - стати загально
відомим 

izbJelCi, -gnem - уникнути; 
ухилитися; втекти 

izbjegavlati, -am - уникати, 
сторонитися, ухилятися, 
в'І1ікати 

izbjegllca, m. і z. - утікач, 
біженець, емігрант 

izbIІJedlJeti, -im - полиняти, 
збліднути, ВІЩВЇСТИ 

izbdza - зблизька; детально, 
в подробицях 

lzbllZe - зблизька; детально, 
в подробицях 

izbcКen - опуклий 
izbcКina, z. - опукА:ість, ви

ступ 
1zbor, m. - вибір, обрання; 

іzЬогі, m. mn. - вибори 
izЬOrliti, -im - завоювати, ви

бороти 
izЬOrnl - виборний 
izbnzdlati, -am - поборозвв

ти, зборознити 
izbrbIJlatl, -am - ляпнути, 

бовтнути 
izbrbIJ lati se, -am se - набал

катися; виказати, прогово
ритися 

izbrilsati, -Aem - стерти, ви
терти 

izbroJliti, -im - полічити, по
рахувати, налічити, нараху
вати 

izdvaJlati 

izbnisliti, -im - нагострити, 
вигострити, відшліфувати 

izdМmluti, -em - видихнути; 
спустити дvх, вмерти 

lzdaja, z. - зрада 
izdajica, m. і z., izdajnlk, m. 

- зрадник, запроданець 
udaJDІ�kl зрадницький 
izdaleka - здалеку 
izdanlak, -ka, m. (mn. -сі) -

паІ1ін, паросток 
izdanje, s. - видання 
lzdUlan, -па, -по - щедрий; 

багатий; дорідний 
izdaltak, -tka, m. (mn. -сі) -

витрата, видача 
izdlatl, -am - видати; здати, 

випустити; зрадити 
izdava�. m. видавець 
izdavanje, s. - випуск, здача, 

видача 
lzd81vatl, -Jem - видавати, 

здавати, випускати, зра
джувати 

izderlatl, -em - порвати, ро
зірвати, подерти; зносити 

lzderlati se, -em se - порва
тися, розі.рватися, подерти
ся; зноситися 

izdilct, -gnem - підняти, під
вести 

izdllsati, -Aem - видихати; 
спускати дух, вмирати 

izdilzati, -lem - піднімати, 
підводити 

izdi"ilati, -im - витерпіти, ви
тримати, винести 

izdrt8vlat1, -am - витриму
вати, терпіти, утримувати 

izdi'iljiv - витривалий, тер
плячий, витриманий; стій
кий 

izdi'iljlvOst, -1, z. - витрива
лість, витримка, стійюість 

izdvaJlati, -am - відділяти, 
відокремлювати; виділяти 
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JzdvaJ\atl se 

lzdvaj \atl se, -am se - виМ
лятися, відділятися, відо
кремлюватися, відрізнятися 

lzdvoJ\iti, -Іm - відділити, ви
.АІілити, відокремити 

lzdvoj\ltl se, -Іm se - виділи
тися, від.АІілитися, відокре
митися, відрізшпися 

Jzgliriinje, s. - rоріння, зго-
рання 

Іzglir\atl, -am - зrоряти, зrо
рати, rоріти 

izgaz\ltl, -Іm - розтопrати, 
стоптати, витопrати 

izgin\utl, -em - запmути 
lzgl�\ati, -am - випрасувати, 

виrладити 
izglad\ltl, ·lm - вигладити, 

вирівняти; відшл.іфувати, 
приrладити 

lzgJad\njetl, -nlm - зголодні
ти, виrолодуватися 

JzgJas\atl, -am - прийняти 
(rолосуванням) 

lzgli!d, m. - виrляд; надія, 
перспектива 

lzgl�\ati, -am - виrлядати, 
мати виrляд, здаваmс.я, ба
читися 

Jzgnlinstvo, s. - заслання, ви
гнання 

lzgnjav\ltl, -Іm - пом'яти, ро
зім'яти; вимучити 

izgon, m. - вигнання 
Jzg0n\ltl, -Іm - виrаняти, про

ганяти 
lzgor\Jetl, -Іm - зropim, ви

rоріm 
lzgovar\atl, -am - вимовляm, 

промовляти 
lzgovlir\atl se, -am se - виrо

ворюваmся; виправдовува
тися; вибачатися; проrово
рюватися 

izgovor, m. - вимова 
lzgovor\itl, -Іm - вимовити, 

промовити 
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)zja\hatl 

JzgovorPtl se, ·lm se - заго
воритися; виправдатися, 
вибачитися; проrоворитися 

Jzgrad\itl, -Іm - побудувати; 
відбудувати; спорудити 

izgrlidnja, І. - DОбудова, бу 
дівництво 

lzgra4\ivati, -ujem - будува
ти, відбудовувати, споруд
жувати 

Jzgtd\itl, -Іm - вилаяти 
lzgre\pstl, -Ьеm - видряпаm, 

подерти, подряпати 
izgrl\stl, -zem - виrризm, 

проrризти; зrризти, відку
сити; роз'їсти; покусати 

lzgilb\itl, -im - втратити, за
rубити, зrубити, проrрати; 
lzgitblti svijest - знепри
томніти; Jzgitbitl ravnotau 
- втраmm рівновагу; lz· 
gitbitl lz vlda - упустити, 
загубити з очей 

lzgitb\ltl se, -Іm se - заrуби
тися, розrубІІТІІСJІ; зникну
ти 

Jzgйr\atl, -am - вшптовхнути, 
вШІХнути, витісшпи; вити
снуm, виrнати 

Іzі\с!І, -dem - вийти, з'явити
ся, виступити; зійти; lzla u 
silsret - вийm назустріч; 
1z1a iz koii! - втратиm рі
вновагу, епох.ій; lzla о 
krAJ - впораmся 

lzlgr\atl, -am - обійти, обма
нути 

lzlgrav\atl, -am - обходити, 
обмаюоваm 

lzlsk�vatl, -ujem - вимолю
вати; вимагати 

izjad\atl se, -am se - ВШІЛа· 
каmся, відвести душу 

izja\hatl, -Іеm - виїхати (вер
хи) 



tzjasnptt 

ІzJasnptt, -Іm - вияснити, по
ясшпи 

lzjasnlltl se, -Ьn se - висло
витися 

lzjaAnjavlatl se, -am se - ви
словлюватися 

lzjava, z. - заява, деклара
ція ;  вияв 

izjavlltl, -im - заявити 
izjavIJlfvatl, -ujem - заявля

ти 
lzJedlatl, -am - з'їдати 
lzjedrui�litl, ·im - ОТОТОЖНИ· 

ти; порівняти, вирівняти; 
уподібнити, зрівшовати 

lzjedna�lfvatl, -ujem - отото-
жнювати; вирівшовати; 
уподібнювати 

lzlagl�, m. - експонент, у
часник виставки 

iziaglnje, s. - виклад; виста
вляння 

lzlalgatl', -fem - виставляти, 
викладати, експонувати 

lzlalgatl2, .fem - збрехати 
)zlaz, m. - вихід 
Uialzak, -ska, m. - вmсlд 
Uiazlitt, ·im - виходити, з'я-

влятися, виступати, сходи
ти 

lzlelcl, -fem - висидіти, виве
сти (пташенят) 

lzlelCi se, -fem se - вилупи
тися; вийти 

lzlemlatl, -am - побити, від-
дубасити, відлуrщювати, 
відлупити 

lzli!t, m. - екскурсія; замісь-
ка прогулянка; пікнік 

izletlJetl, -lm - вилеrіти 
)zletnlk, m. - екскурсант 
lzllJ�IІtl, ·lm - вилікувати 
lzlljevlnje, s. - розлив, вили-

вання, розливання 
lzIIJevlatІ, -am - виливати; 

розливати 

ІzIІJevlatl se, -am se - розли
ватися, виливатися 

lzЩtl, ·Jem - вилити; розли
ти 

)zllltt se, -jem se - вилитися, 
розлитися 

izJflzatl, -fem - вилизати, 
злизати; потерти 

lzJflzatl se, -fem se - витерти
ся, стертися; зноситися 

lzlolg, m. (mn. -zl) - вітрина 
lzlomlltl, -Ьn - розломити, 

поламати; зламати 
)zloiba, z. - виставка 
lzlozlltl, -im - виставити, екс

понувати, викласти; lzIOZltl 
opasnostl - виставити на 
небезпеку; lzloZiti niglu -
зробити посміховиськом 

lzluplatl, -am - побити, від
луrщювати, відлупити 

lzlj�lv - виліковний 
)zljev, m. - злив, розлив, 

вплив, прояв 
tzmalcl І Іzm&lknutl, -knem -

уникнути, втекти, ВІіддали
тися 

lzmagllca, z. - мряка 
tzmamJltl, -im - виманути; 

ВИТЯП'И 
tzmam1JJfvatl, -ujem - ВІL\Іа

нювати; витягати 
izmarlatt, -am - втомлювати, 

знесилювати 
lzmaJzatl, -fem - забрудшпи, 

вимазати; побити, віддуба
сити 

lzmectu ( + G.) - поміж, між; 
серед, посеред 

lzmllcatl, <ет - уникати; 
втікати; віддалятися 

izmljenlitt, -Ьn - змінити, пе
ремінити, відозм.інити; об
м.іняти 
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ІzmtJeAJatІ 

izmljeilati, -am - зМІішати, 
перем:ішаm; рОЗМJішати; пе
реплутаm 

lz:mlrenje, s. - примирення 
lzmfrliti, ·lm - DО:мирИПІ, 

примирити; виплаПІПІ 
izmislllti, ·lm - видумаm, ви

rадаm; придуматв 
lzmWJJatl, 4111 - ввдумувr 

ПІ, вигадуваm; придумува
ти 

lzml§ljeп - вигаданий, уяв
ний 

lzmiiljotlna, z. - вигадка, ви
мисел 

lzmjena, z. - обмін, розМІін, 
зМJіна, видозміна 

lzmjenjfvinje, s. - чергуван
ня, зміна 

lzmjenJlivatl, -ujem - зм.іню
ваm, зм:іняm, переміняm; 
обМJінюваmся 

lzmjeпJlivatl se, -ujem se -
чергуватися, міняmся 

�jerptt, ·lm - вимdрити; 
поМJіряти 

ІzmOlliti, -Іm - виблаrаm, ви
просити, вимолити 

ІzmOrliti, -Іm - втомити, зне
силити 

Іzmrcvlirliti, ·lm - замучити, 
вимучити, розтерзаm 

izmui!lltl, ·lm - замучити, ви
мучити, змучити 

lzmui!ptt se, -Іm se - вимучи
тися, змучитися 

lzmulstl, -zem - видоїти; ви
тягти (гроІІіі) ;  використати 

lznad ( + G.) - над, з-над 
lznajmljivioje, s. - оренда, 

здати в оренду; найняm, 
взяти в оренду 

lznajmІJlivatl, -ujem - здава-
ПІ в оренду; наймати, бра
ти в оренду 
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lznutrlce 

lznaklizliti, ·lm - знівечити, 
понівечити 

lznemlilgatl, -fem - знемаrа
ПІ, знесилювати 

іzgетОІа, -gnem - знесили
тися, ослабнути, знемогти 

lznemoglOst, -І, z. - безсилля, 
слабість, неміч, дряхлість 

iznenAda - зненацька, рап
тово, нагло, неспо�о 

iznenldJan, -па, -по - рапто
вий, наглий, несподіваний 

lznenadenJe, s. - подів, зди
вування, сюрприз, несподі
ванка 

lznevjeravlatl, -am - зраджу
вати 

lznevJerliti, -Іm - зрадити 
lznlІJetl, -esem - винести, 

пред'явити, навести; lznlje
tl па vldjelo - вивести на 
чисту воду; lznljetl Uvu g'l.A
vu - вийти живим, зали
шитися живим, винести го
лову 

iznlknjutl, -em - прорости, 
пустити паростки, зійти; 
виникнути 

imlmlan, -п., -по - винятко-
вий 

imimka, z. - ВИНЯТОК 
lznos, m. - сума, розмір 
tznoslltl', -lm (impf.) - вино-

сити, пред'являти, наводи
ти 

tznoslltt•, ·lm (pf.) - зносити 
ІznOslltl se, -Іm se - ЗНОСИ· 

ПІСЯ 
iznova - знов, знову, заново 
lznudliti, ·lm - домогтися 
lznudlivatl, -ujem - вимаrати, 

домагатися 
lznutra - зсередини 
lznutrlce, z. mn. - нутроші 



izoblllan 

izobПlan, -па, -по - багатий, 
щедрий, великий, рясний, 
буйний 

izobilje, s. - достаток; imati 
u izObПju - мати багато; 
мати достатньо 

izObПun - деформований, 
безформний 

izobrazba, z. - виховання, 
навчання 

izobrazlitl, -Іm - дати осві
ту, виховати, навчити 

izobrailivlati, -am - давати 
освіту, виховувати, навчати 

izohiclja, z. - ізоляція 
izolirlati, -am - dзолювати 
izOpAcen - викривлений, ви-

вернутий, зіпсований 
izopliclltl, -Ьn - викривити, 

перекрутити, вивернути, 
зіпсувати 

izopliclltl se, -Ьn se - викри
витися, вивернутися, зіпсу
ватися 

izopac!Ivatl, -ujem - викри
вляти, перекручувати, ви
вертати, псувати 

izopaclfvatl se, -ujem se -
викривлятися, вивертатися, 
псуватися 

izOp�litl, -lm - виключити, 
вигнати 

izop�lfvatl, -ujem - виключа
ти, виганяти 

izostaJlati, -em - відставати; 
не з'являтися, бути відсут
нім 

izostanJak, -ka, m. (mn. -сі) -
відсутІіість, проrу л 

izOstaltl, -nem - відстати; 
не з'явитися, бути відсут
нdм 

izOstavlltl, -Іm - випустити, 
пропустити 

izostavlJJatl, -am - випуска
ти, пропускати 

Іzrlizllti 

izoitrlivlatl, -am - відточува
ти, загострювати, вдоско
налювати 

izoitrlltl, -Іm - відточити, за
гострити, вдосконалити 

lzrlibllti, -im - використати 
izrabljivac, m. - визискувач, 

експлуататор 
izrabljfvAnje, s. - експлуата

ція 
izrabIJ lfvatl, -ujem - визиску

вати, експлуатувати, вико
ристовувати 

izraeunJati, -am - полdчити, 
нал.ічити, нарахувати; роз
рахувати обчислити, вира
хувати 

lzracunlivlatl, -am - вирахо
вувати, нараховувати; ро
зраховувати; обчислювати 

izradba, z. - виробіток 
lzradlitl, im - виробити, на

робити 
lzradevina, z. - доробок, про

дукт виробництва 
Іzradlfvatl, -ujem - виррб

ляти, відпрацьовувати, ви
готовляти, майструвати 

izrasUna, z. - опух 
lzrastlati, -am - виростати, 

зростати 
lzrasltl, -tem - вирости, зро-

сти 
lzriivlan, -па, -по - прямий, 

безпосередній 
izravnlati, -am - вирівняти, 

зрівняти, виправити 
lzravnlivlatl, -am - вирівню

вати, зрівнювати, виправ
ляти 

izriiz, m. - вислdв, вияв 
izrazit - виразний 
lzrlizlltl, ..fm - виразити, ви

словити 
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lzraiAJlan 

lzrazaJlaп, -па, -по - вираз
ний 

lzra!avlnje, s. - вираз, вира
жання 

lzra!avlatl, -am - виражати, 
висловлювати 

ІzRІсІ, -Cem - промовити 
izreka, z. - приказка, при

слив'я 
lzrelzak, -ska, m. (mn. -scl) -

вирізка 
lzrф:ati, -iem - вирізати, 

зрізати 
lzrezbarlJ.tl, -Іm - вирізати, 

зрізати 
Іzrilcatl, -Cem - промовляти 
lzrtC!AJ, m. - приказка 
lzrl�lt - прямий, ясний, ві-

двертий 
lzrod, m. - виродок 
tzrodlltl se, -Іm se - вироди

тися 
lzrodavlatl se, -am se - ви

роджуватися 
izrU�IJ.tl, -lm - передати; ви

сипати, спорожнити 
lzru�livatl, -ujem - переда

вати; висипати, спорож
няти 

lzniglatt se, -am se - назну
хцатися, насміятися 

izruglivatl se, -ujem se - зну-
хцатися, висміювати 

lzubfJlati, -am - побити 
lzil�IШ, -Іm - вивчити 
lzil�llti se, -lm se - вивчи-

тися, навбитися 
izilm, m. - винахdд 
І.zUmtrlatl, -em. - вимирати 
lzUmltelj, m. - винахідник 
lzilmlltl, -Іm - винайти 
ІzumIJlivatl, -ujem - винахо-

дити 
lzilmrlІJetl, -em - вимерти 
lzultl, -jem - роззути 
izultl se, -jem se - роззутися 
Іztivlati, -am - роззувати 
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lzvfdlatl 

lzuzeltak, -tka, m. (mn. -сі) -
виняток 

lzuzi!tlan, -па, -по - ВИНЯТКО
ВИЙ 

lzilzli!tl, -mem - виключити, 
вилучити, відняти 

izUzІmlatl, -ат - виключати, 
віднімати, вилучати 

izvaldak, -tka, m. (mn. -сі) -
виписка, витяг 

lzvadlltl, -im - вийняти, ви
класти 

izvlilgatl, -iem - зважити 
lzvaJ.lltl, -im - вивалити, пе

рекинути, звалити 
lzvaIJlfvati, -ujem - вивалю

вати, перекидати, звалюва
ти 

lzvan ( + G.) - поза; izvan 
sebe - несамовитий 

lzvana - зовні 
izvanredlan, -па, -по - поза

черговий, надзвичайний, 
визначний, чудовий; izvan
rednl stfuU.j - заочне нав
чання 

lzvedba, z. - виконання 
izvelstl', -dem - справити, ви

робити, вивести; izvestl 
pred snd - вімати до су
ду (під суд) , передати на 
суд; lzvestl zВk:Ju� -
зробити висновок; lzvestt 
па �lstac - вивести на чи
сту воду 

izveJsti', -zem - вивезти, ек
спортувати 

lzvelstl3, -zem - вишити 
izvidlJett, -tm - розсЛJідувати, 

розвідати, розгянути 
lzvidnlca, z. - розвідка, пат

руль 
izvida�, m. - розвідник 
lzvfdйnje, s. - розвідка, роз

слідування 
lzvidlatl, am - розслідувати, 

розвідувати, розглядати 



izviJlat1 

lzviJlati, -am - згинати, ви
гинати; виrвинчувати; зви
вати; скручувати, сплітати; 
виганяти 

izviJlatl se, -am se - звива
тися, вириватися 

lzvljestlitl, -Іm - повідомити, 
сповістити, інформувати; 
доповісти 

izvilkatl se, �m se - накри
чатися, наrукатися 

lzvlklfvatl, -ujem - викри
кувати, вигукувати 

Іzvfnlitl, -lm - вибачити, про
бачити 

lzvfnlltl se, -Іm se - вибачи
тися, пробачитися 

lzvlnjlivlatl, -am - вибачати, 
пробачати; знаходити ВІПІ
равдання 

lzvlnjlivlati se, -am se - пе
репрошувати, пробачатися, 
виправдуватися 

lzvlnj�nje, s. - вибачення, 
пробачення 

lzvfrlltl, -lm - виглянути, ви
сунутися 

lzvlrj{vatl, -ujem - вигляда
ти, висовуватися 

lzvjbtillac, -оса, m. - допо
відач, референт 

lzvjelclfvatl, -ujem - �нфор
мувати, поВідомляти 

lzvJeltll&n - неприродний, 
штучний, підігнаний 

lzvj�tl�Ost, -І, z. - штуч
ність, неприродність 

lzvjeltAj, m. - звіт, допо
відь, зведення, повідом
лення 

lzvjdtlivlati, -am - повідом
ляти, сповіщати, доповіда
ти 

lzvrUnje 

izvje!blati, "8111 - натренува
ти 

izvje!blati se, -am se - натре
нуватися; пристосуватися 

lzlli�nje, s. - виймання, 
витягування, ухилення; ти
раж, лотере11 

izvlli�lltl, -Іm - виймати, 
витягати, видобувати 

lzvlli�lltl se, -Іm se - вилази
ти, ухилятися, уникати 

izvod, m. - приписка, витяг; 
висновок 

Іzvodllt1, -Іm - виводити, ви
робляти, виконувати, здій
снювати 

lzvoJlevatl, -ujem - завоюва
ти, добитися 

lzv6jiЩltl, ·fm - ДОМОГТИСЯ, 
добитися; lzv6Jltltl pOЬje
du - добВ'ІИСJІ перемоги 

ІzvolIJetl, -llm - запросити; 
simo lzvonte - будь-ласка 

izvor, m. - джерело 
izvOrlan, -na, -по - джерель

ний, оршUнальний, само
бутній 

izvoz, m. - вивіз, експорт 
lzvЬzlltl, -Іm - вивозити, ек

спортувати 
izvoznl - вивізний, експор-

тний 
izvoznlk, m. - експортер 
izvrJCI, -gnem - вивергнути 
lzvrglivlatl, -am - вивергати 
izvtnlut1, -em - перевернути, 

перекрутити, викривити 
izvrsltan, -na, -no - прекрас

ний, відмінний, чудовий 
lzvrllivlatl, -am - виконува-

ти, робити, виробляти, 
учиняти 

lzvrlmje, s. - виконання; 
здійснення; вироблення 
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lzvtAltelj 

tzvtAltelj, m. - виконавець 
lzvrAІIIac, -оса, m. - викона

вець 
izvtA\ltl, -lm - виробити, зро

бити, учинити, виконати; 
izvt§ltl prltlsak - подіяти, 
натиснути; izvtAlti samo
ubojstvo - покінчити жит
тя .самоrубством; lzvfAlti 
trmisfuzlju перелити 
кров; lzvtAШ rentgenski 
pregled - просвітити (рент
геном) 

izvrAnl - виконавчий; lzvr
Anl odЬor - виконавчий 

JШJac 

комитет; lzvrAn6 vij� -
виконавче віче 

lzvrtlnje, s. - перекручення 
lzvrltatl, �m - переверта

ти; перекручувати, викрив
ляти 

JzvUICi, � - ВИТЯІТИ, ви
тяrнути, вийняти, видобути; 
Jzvй�i batlne - бути би
тим; ІzvйсІ dеЬІJІ kriJ -
йому було важко, йому 
металось 

Іzvй\сІ se, -t!em se - ви
л.ізти, вибратися; звільни
тися ; уникнути 

J '  j 

ji, mene - я 
Jiblln, m. - тополя 
jibuЬJI - яблучний 
JIЬuka, z. - яблуко; яблуня 
jla�Jatl, -am - міцніти, мужні-

ти, зміцнювати, посилюва; 
ти 

jia�latl se, -am se - зміцнюва
ти, посилюватися 

Ja�lna, z. - могутність, по
тужність; сила, міць 

jid, m. - скорбота, журба, 
сум, печаль; na Jedvite Ji
de - ледве-ледве, з гріхом 
пополам 

jidlan, -na, -no - бідний, зли
денний, жалюrідний 

jidlati se, -am se - скаржи
тися, жа№тися; виливати 
журбу 

jadlklovatl, -ujem - скаржи
тися, бідкатися, rорювати 

jidnlca, z. - бідолаха, сіро
маха, сірома 
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І jidnilk, m. (mn. -сі) - бідо
лаха, сіромаха, сірома 

jidrlinskl - адріатичний; Jl
drinsk6 more (geogr.) -
Адріатичне море 

Jagmlltl se, -Іm se - товпи
тися , накидатися, хватати, 
загрібати 

jigoda, z. - полующя, су· 
НІЩЯ 

J�. m. - вершник 
Jilhati, -Aem - їхати верхі 

на коні 
jlahta, z. - яхта 
jlije, s. - яйце 
jajni - яечний 
jAk - тривкий, міцний, ду

жий, потужний, могутній, 
кремезний; jik dUhom -
мужній, сильний духом 

Jiko - дуже, сильно, вельми 
jlUov - безпл.ідний; яловий 
jima, z. - яма, ковбаня; пе-

щера 
Jlimlac, -са, m. - поручитель 



Jim�litt, ·lm - ручатися 
ji\mstvo, s. - порука, запору-

ка, заклад 
jbtlr, m. - янтар, бурШТШІ 
jinuAr, m. - січень 
jbuArskl - січневий 
Jbje, -ta, s. - ягня 
janjetlna, z. - ягнятина, ба-

ранина . 
Jao! - ой, охІ 
Japln, m. (geogr.) - Японія 
Japanlac, -св, m. - японець 
Japlnakl - японський 
Jirlac, -св, m. (zool.) - козел 
Jlirlak, ·ka, m. (mn. -сІ) -

канава 
Jlirlam, ·ma, m. - ярмо, iro; 

mіт 
jirbol, m. - щогла, мачта 
Jirkl - палкий, rарячий, во

гненний, променистий 
J&niga, !. - яр 
JІsІап, ·па, ·по - ясний, ви-

разний, чіткий 
j&slka, z. (Ьоt.) - осика 
JІslle, -аІа, z. mn. - ясла 
ja�, z. - ясність, чистота 
jlstrfЬ, m. (zool.) - яструб, 

шуліка 
Jastulk, m. (mn. -сі) - подуm· 

ка 
jito, s. - зграя 
jiOfk, m. (mn. -сі) - лемент, 

стогін, голосіння, плач 
jaulkatl, �m - стогнати, 

кричати .. плакати, rолосити 
jauknlutl, -em - застогнати, 

закричати, заплакати, заrо
лосити 

J'va, !. - ява, явність, реаль
ність 

Jivlan, -па, -по - публічний, 
привселюдний, відкритий, 
громадський; jAvnl rAdnlk 
- громадський працівник 
діяч) ; JAvпa tAJпa - явна 

28 Menac - Кoval: RJei!nik 

JedШstven 

тайна; jAvпi tМІІас - гро
мадський обвинувач 

javlltl, ·lm - повідомити, спо
вістити, оrолосити 

jav�tl se, ·lm se - відrукну· 
тися; заявитися; привітати· 
ся, з'явитися 

javIJlatl, -am - повідомляти, 
сповіІцати, оrолошувати 

JavlJlatІ se, -am se - відгуку
ватися, з'являтися; вітати
ся 

Javnбst, ·І, z. - громад· 
ськ:ість; гласність 

jivбr, m. (Ьоt.) явір 
Jizavlac, -св, m. (zool.) -

борсук 
jizblna, z. - кубло, лігвище, 

барліr 
Je u - чи, а 
Jklatl, -am - ридати, схлипу

вати 
Je�lam. -ma, m. (Ьоt.) 

ячмінь 
j�en - ячмінний 
J�d, m. - зл�ість, гнів 
Jeldak, ·tka, -tko - їдкий, до

шкульний 
Jedlan, -na, -по - один, раз; 

jedno te lstб - те саме; 
одне і те ж саме; jednбm 
rlje�ju - одним словом; 
jedan І рі) - півтора; svl 
do jednбga - всі до одиоrо 

jedaoaest - одинадцять 
jedanaest.Sr\ac, -св - одинад

цятистоІПІий вірш 
jed&naestl - одинадцятий 
JedanpOt - один раз, одноrо 

разу, якось 
J.Sdlar, -ra, -ro - щільний, 

міцний:; збитий 
Jedlnl - единий 
jecDnica, !. - Одиниц11 
Jedlnstven - единий 
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jedfnstvo 

jedinstvo, s. - спільність, 
єдність 

j�diba, z. - рівняння 
(мат.) 

jednlik - однаковий, рівний, 
тотожний 

jedшikGst, -1, z. - рівність, 
тотожність, однаковість 

jednlna, z. (gram.) - однина 
jednOЬGJlan, -na, -no - одно

колірний 
jednodni!vlan, -na, -no - од

ноденний 
JednodШlan, -na, -no - одно

стайний 
JednoduJпGst, -І, z. - одно

стайність 
jednOglaslan, -na, -по - одно

голосний 
jednokatlan, -па, -по - двопо

верховий 
Jedпokratlan, -na, -по - одно

разовий 
JednoШ!lan, -па, -по - одно

манітний 
JednoUmGst, -І, z. - однома

нітність 
j�Gm - одного разу 
JednOsatlan, -па, -по - годин

ний 
Jedпoslozlan, -па, -по - одно

складовий 
Jednostlvlan, -па, -по - про

стий, однорідний; скромний 
jednostlvno - просто, скром

но 
JedпostavnGst, -1, z. - пр� 

та, однорідність; скро-
мність 

Jednostran - односторонmй 
jedreпje, s. - плавання під 

парусами 
JedrШca, z. - планер 
jedrlltl, -Іm - ХОДИТИ під па

русами 
jedro, s. - парус 

434 

jedva - ледве, насилу; jedva 
jedvlce - ледве-ледве 

jeftln - дешевий 
jeftlno - дешево 
jeftlnoea, z. - дешевизна 
jegшja, z. (zool.) - в'юн, ву-

гор 
Jeka, z. - луна 
jela, z. (Ьоt.) - ялина 
jelen, m. (zool.) - олень 
j�lka, z. - ялинка 
jelo, s. - їжа, страва; блюдо 
jelovlna, z. - ялина, смерека 
jelGvnІlk, m. (mn. -сі) - меюо 
jer - бо, тому що, через те 

ЩО 
jesen, -1, z. - осінь 
jesenas - цієї осені 
jesi!пskl і jeseпjl - осінній 
jest - так, еге 
Jelstl, -dem - їсти, з�ідати 
jestlv - їс11і.вний 
jetra, z. - пеЧІінка 
jetrva, z. - невістка 
JR&, z. - тремтіння; hvlltl 

ше jeza - дрож проймає, 
дрижаки беруть 

jezero, s. - озеро 
jezgra, z. - ядро, стрижень, 

м'якоть 
jezgrc)vlt - здоровий, зерни

стий, короткий, змістовний, 
стислий 

jezt�av - язикатий, гострий 
на язик 

Jez1�n1 - мовний 
Jeztlk, m. (mn. -сі) - мова, 

язик; t6 ml je navrh je
zika - вертиться на юінці 
язика; Zd jeztcl - злі язи
ки 

jezlv - жахливий, кошмар
ний, моторошний 

JИ, m. (mn. -evl) (zool.) -
їжак 

JQlltl se, -Іm se - щулитися 



jбd 

jбd, m. (kem.) - йод 
jodoform, m. - йодоформ 
jogunast - впертий, норовис-

тий, вередливий 
jogUпlltl se, -lm se - вереду-

вати, впиратися 
jбj ! (uzv.) - ой! йой! 
j6rgovAn, m. - бузок 
)ОА - ще 
jubl.&Arlan, -па, -по - ювілей-

ний 
jubllёj, m. - ювілей 
ju�er - вчора 
ju�eraAпjl - вчорашній 
jug, m. - південь 
jugoisto�nl - південно-схід-

ний 
jugoistok, m. - південний 

схід 
Jugoslaven, m. - югослав 
JugosJavenka, z. - югославка 
jugosiavenskl - югослав-

ський 
Jugosllivlja (SocijaН.stii!ka Fe

derativna Republika JugO
slavija - SFRJ) - Югосла
вія (Соціалістична Федера
тивна Республdка Югосла
вія - СФРЮ) 

Jiigovlna, z. - південний ві
тер; відлига 

jugozapad, m. - південний 
захід 

jugozapadnl - південно-захід
ний 

JUha, z. - юшка, суп 
JW.Ji, -а, m. - ЛІПІень 

jitna�kl - героїчний, добле
сний; jitnli�kб djeio - ге
ройський вчинок; jitnli�kli 
pjesma - героїчна пісня 
(епос) 

jiшaJk, m. (mn. -сі) - герой, 
богатир; junlk па jezlku -
герой на словах; u muct se 
p()znaju jundci - герої пі.
знаються у випробуваннях 

jun8kl:nja, z. - героїня 
juшiAtvo, s. - героїзм, герой

ство, доблесть 
J.finlt, -а, m. червень 
jurїA, m. - штурм, напад, 

атака; osvajati оа jurU -
штурмувати, атакувати 

JuriAlati, -am - штурмувати, 
нападати 

JШ-lltl, -Іm - мчати, шугати, 
біпи, поспішати 

JUrпluti, -em - шугнути, пом
чати 

jutArnji - ранковий 
jutro, s. - ранок; od jutra 

dO mrlika - з ранку до 
ночі; р0 jutru se • pozna
je - по ранку день пізнає
ться ; da!Jro jutro! - до
брий ранок! 

jutrбs - сьогодні. вранці 
jutroAnjl - вранішній 
jUZnl - південний 
jilZnjlik, m. - южанин, жи

тель півдня ; південний ві
тер 

к, k 

k ( +  D.) - до 
kablao, -Іа, m. - чан 
k&ЬеІ, m. - кабель 
kabina, z. - каюта 

'.8* 

kabinet, m. - кабінет 
kВciga, m. - каска, шолом 
�et, m. - кашкет, картуз 
kid (k&da) - коли 

435 



k&da 

klida, z. - ванна 
kadlar1, -ra, m. (mn. -rovl) 

кадри, кадр 
klidlar, -ra, -ro - здатний, 

змбний 
k&dgod - коли-небудь, ко

лись, абиколи 
КМrІо, -а, m. - Каїр 
kiJalk, m. (mn. -сі) - байдар-

ка 
kilJlati se, -em se - каятися 
kijgana, z. - яєчня 
klijsija, z. (Ьоt.) - абрикос 
k&kalo, -а, m. - какао 
kaklav, -va, -vo - який, ко-

торий; який-небудь, будь
-який; k&kav gOd - будь-
-який 

kilko - як; Шо gOd - аби
як, так-сяк, як-небудь; ki· 
ko-tilko - так-сяк, сяк-так, 
якось 

kakvOaa, z. - якість 
kМem, m. - котушка 
kМemlitl, ·im - прищеплюва-

ти 
kMemljenje, s. - щеплення 
kalendlr, m. - календар 
killel, m. - чаша 
k81ina, z. (Ьоt.) - калина 
kВipti, ·im - загартовувати, 

rартувати, закалювати 
kiUk, m. - калька 
kМGrija, z. - калорія 
kМuder, m. - монах 
kМup, m. - форма 
kМja�, z. - галоша, калоша 
kВIJJati, -am - бруднити, за-

мазувати, замурзувати 
Wjav - брудний, замазаний, 

нечистий: 
kМJШа, z. - калюжа 
kimata, z. - відсоток (за по

вичку), лихва 
kimen, m. - камінь; dr&gІ 

kimen - дороrоцінинй ка-
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kandidatUra 

мінь; kimi!n IaUnje 
пробний каМ!і.нь; kimen 
smutnji! - яблуко незгоди; 
kilmi!n sp0ticlnja - камінь 
спотикання; рао mi Je kil· 
mi!n sil srca - як камінь 
з серця (з пліч) 

kimenl - кам'яний; kimenl 
ugljen - кам'яне вупілля; 
kilmenO di)ba - кам'яний 
вік 

kam�nit - каменистий 
kamenolom, m. - камено

ломня 
kilmenlovati, -ujem - побити 

(побивати) камінням 
kamenje, s. - каміння 
kilmera, z. - камера 
k&mllica, z. (bot.) - ромашка 
kamiOn, m. - rрузовик, ван-

тажна машина 
kilmo - куди; Umo gOd -

куди-небудь, будь-куди 
kampanja, z. - кампанія 
kamuflata, z. - маскування 
kamuflfrlati, -am - маскува-

ти 
Кашіdа (geogr.) - Канада 
Кawi4anin (mn. -anl) m. 

канадець 
kimldskl - канадский 
k&nll, m. - канал 
·kanaltzacija, z. - каналізація 
kanaHzfrlati, -am - каналізу-

вати 
kanarfnJac, -са, m. - канарей· 

ка 
kan�llr, m. каІЩЛер 
kancelluija, z. - контора, 

канцелярія 

kancelUljskl канцеляр-
ський 

kandldAt, m. кандидат 
kandidatUra, і. - кандидату

ра 



kandldfrйnje 

kandldirйnje, s. - балотував· 
ня; висунення кандидату
ри 

kaпdidirlati, -am - балотува
ти; висунути (висувати) 
кандидатуру 

kandilo, s. - кадило 
kAndZa, z. - юіrоть, пазур 
kanliti, -im - мати намір, 

збиратисч 
kanliti se, -im se - збирати

ся; вагатися; кинути, зали
шити 

kanta, z. - банка, бак 
kanlutl, -em - крапнути, кап

нути 
kio - як, немов, мов, до, на 

зразок; kio da - наче 
kios, m. - хаос 
kaotii!lan, -na, -по - хаотич

ний, безладний 
klip, z. - капля; klip pt> kAp 

- капля за каплею 
kipa, z. - ковпак, шапка; 

pOd kapom пe�skom -
лід голим небом, під небе
сним шагром 

kapacltet, m. - ємкість, по
тужність 

kaplak, -ka, m. (mn. -сі) -
повіка 

kipara, z. - завдаток, зада
ток 

kiplati, -Ijem - капати, кра
пати 

kapetlln, m. - капітан 
k&pija, z. - під'їзд, ворота, 

брама 
kapltlil, m. - капітал 
kipit11Ilan, -na, -no - капі

тальний 
kapitМist(a), m. - капіталіст 
kapitafistii!ki - капітаЛІістич

ний 
kapitallzlam, -ma, m. - капі

талізм 

karpl1tskl 

kapitulacija, z. - капітуляція 
kapitulirlati, -am - капітулю

вати 
kiplja, z. - капля, крапля 
kapпluti, -em - крапнути, 

капнути, ляпнути 
kapricirlati se, -am se - ка

призувати, бути впертим 
kapilljaa, z. - відлога, капю

шон, каптур 
kapnt, m. - ппmель, пальто; 

піджак 
kar&kter, m. характер 
kirakterlan, -па, -по - харак

терний 
karakteristli!lan, -па, -по -

характеристичний 
karakterlstika, z. - характе

ристика 
karakterizlrlatl, -am - харак-

теризувати 
karanfll, m. - ГВОЗдИка 
karantena, z. - карантин 
karU, m. (zool.) - карась 
karaula, z. - застава, сторо-

жева башта 
karavйn, m. і karavana, z. -

караван 
karbilrAtor, m. - карбюратор 
kardlogram, m. - кар,Моrра-

ма 
kardlolog, m. - кардіолог 
karflol, m. - цвітна капуста 
karijera, z. - кар'єра 
karijerist(a), m. - кар'єрист 
kartka, z. - кільце 
karikatura, z. - карикатура, 

шарж 
karikatilrlst(a), m. - карика-

турист 
karnev111, m. - карнавал 
karnevAlskl - карнавальний 
karoserija, z. - кузов 
Кarpati, m. mn. (geogr.) 

Карпати 
karpl1tsld - карпатський 
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kl;rta 

kirta, z. - карта; картка, 
квиток, білет; geagrafskй 
(z�mljoplsnl) karta - гео
графічна карта; mj�sema 
kirta - проїзний квиток;
otkrlti kirte - відкрити 
карти 

k&rW, m. - картяр 
kirtlati se, -am se - грати в 

карти 
kirtica, z. - картка 
karton, m. - картон 
kartoteka, z. - картотека 
Usa, z. - каса 
Uslan, -na, -no - пізній 
kВslma, z. - казарма 
kasnijё - пізніше, згодом
kisnliti, -im - спізнюватися 
kAsno - пізно 
.kUa, z. - каша; ieien U!iu 

lu.idi - на молоці спекся 
- - на воду дмухає 
ki!ilalj, -lja, m. - кашель; nl

je t6 micjl ki!ialj - це не 
дурниця 

ka!iika, z. - ложка 
ka!iIJlati, -em - кашляти 
ka!iljuclati, -am - покашлю-

вати 
kat, m. - поверх 
katalolg, m. (mn. -zi) - ката

лог 
katalogizirlati, -am - катало-

11і.зувати 
katanlac, -са, m. - висячий 

замок, засув 
katlr, m. - катар 
katlrka, z. - мачта 
katastlar, -ra, m. - кадастр 
katastrofa, z. - катастрофа, 

аварія 
katastroflllan, -na, -no - ка-

тастрофічний 
katedra, f. - кафедра
katedrala, z. - собор 
kategorlclan, -па, -no - ка-

тегоричнЮі' 
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.IIOvati, kiijёm - кувати, клe
kategЬrlja, z. - катеrорія, 

розряд 
katkad(a) - іноді, інколи 
katollcizlam, -ma, m. - като

лицтво 
katolicki - католицький; ka

tollcki vj�ra - католицтво 
katoJilk, m. (mn. -сІ) - ка-

толик 
katran, m. - дьготь, смола 
kaucija, z. - заклад 
kauc, m. - диван-ліжко 
kaucuk, m. - каучук 
kava, z. - кофе, кава; cfnl 

kava - чорна кава; bljell
kava - кава з молоком 

kavana, z. - кав'ярня, кафе 
kavallr, m. - кавалер 
kavez, m. - кл:ітка 
kavga, z. - суперечка, свар

ка, скандал 
kavglati se, -am se - спере

чатися, сваритися, сканда
лити 

kavijir, m. - •ікра 
КВvkaz, m. (geogг.) Кав-

каз 
kavkaski - кавказький 
kazali!ini - театральний 
kazall!ite, s. - театр 
kazalo, s. - покажчик; знак; 

змkт 
kazlljka, z. - стрілка 
kazan, m. - котел, казан 
klizati - сказати, говорити; 

kііё se - мовляв; kiko
wn - як кажуть; da ta
kO kiiiёm - так би мови
ти 

kazlivati, -ujem - казати, го
ворити, оповідати 

kiizna, z. - покарання , стяг
нення ; догана, пеня ; кара; 
smrtnl kiizna страта, 
смертна кара на rорло; 

novcanl kazna штраф 



kUпenl - каральний; JШz. 
nenl udarac (sport.) 
штрафний 

kizn\iti, -im - покарати, на
казати, оштрафувати 

k8iiprst, m. - вказівний па
лець 

kainjav\ati, -am - карати, на
казувати, оштрафовувати 

kainjeni\k, m. (mn. -сі) - за
суджений, арештант, ка
торжник 

IШinjiv - той, якоrо мають 
покарати 

kcerka, z. і kcJi, -eri, z. -
дочка 

kecelja, z. - фартух 
k'J, m. - набережна 
keks, m. - печиво 
keleraba z. (bot.) - кольрабі 
kemlCAr, m. - хімік 
kemija, z. - nм.ія 
kemljski - хімічний; kemlJ· 

skA olбvka - авторучка 
kemlklllje, z. mn. - хеМІі

каліі 
kempln\g, m. (mn. -zl) - кем

пінг 
keramlka, z. - кераміка 
kba, z. - гаманець; воро

чок; мішечок 
kestёn, m. - каштан; vlldl

tl kestenje iz vatre (za kO
ga) - таскати (для когось) 
каштани з вогНІО 

kbtenjast - каштановий 
kicoA, m. - франт 
ldt:ma, z. - хребет 
ldd\atl, -ат - рвати, терза

ти; поривати, прШІИНяти; 
kid\atl se, -am se - розрива-

тися, рватися 
ld\hatl, ·Aem - чхати 
kihn\uti, -em - чхнути 
КJjev, m. (geogr.) - Киів 
ldklrtld, -ja, m. - смажені 

аnах.ісові горішки 

kilogram, m. - кілограм, юі-
АО 

kllomet\ar, -ra, m. - юілометр 
kllovat, m. - кіловат 
Кfna (Naro:tnA Republlka Кі· 

na) (geogr.) - Китай (Ки
тайська Народна Республd
ка) 

klnematograf, m. - Ісіно 
kinbld - китайський 
IOD.esklnja, z. - китаянка 
Кinez, m. - китаєць 
kinin, m. - хdнdн 
ldno, s. і m. - к.іно 
klnoteka, z. - кінотека 
kiosk, m. - юіоск, ларьок 
kip, m. - скульптура, статуя 
kipAr, m. - скульптор 
ldparstvo, s. - скульптура 
ldp\Jetl, -im - кипіти, шуму-

вати 
kirgisld - кургизький; Кlrgl-

skA SSR - Киргизька РСР 
Кirglsklnja, z. - киргизка 
Кlrglz, m. - киргиз 
klrurg, m. - xdpypr 
klrilrgl.ja, z. - хdрургія 
klrurAld - хірургічний 
klselina, z. - кислота 
ldsel\ltl, -im - квасити, rід-

кислювати, солити 
kisei\iti se, -im se - киснути 
klseljAk, m. - щавель 
kise\o, -Іа, 41о - квашений, 

кислий; kiseП ЬОmЬбn -
кислосолодкий цукерок; 
kiseП kupus - квашена ка
пу,ста;  ldselб mlljeko - ки 
сле молоко; ldselA vOda -
мінеральна вода; kiselб 
vi:'hnje - сметана; (prllvitl 
( t!lnltl) kiselo Іісе - роби
ти кисле обличчя 

kisik, m. (kem.) - кисень 
ldsn\uti, -em - мокнути, змо

кати 
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kist kllc:AnJe 
- - -- -- - - ----------- --·----

kist, m. - пензель, квач 
ki§a, z. - дощ; ki§a pida -

дощ 1іде; bit ее kiAe - бу
де дощ; ki§a kio lz k811Ca 
- ДОЩ ЯК З відра 

ki§obrln, m. - парасоль, 
зонт 

ШІаn, ·na, ·no - дощовий; 
kiAna kabВnlca - дощовик; 
ШnІ ogttAc - дощовик, 
плащ 

kUOvlt - дощовий 
kit', m. (zool.) (mn. -ovl) -

кит 
kit', m. - кит, замазка 
kita, z. - букет, гроно, жмут 
kitlatl, -am - замазувати 
kiфtl, ·lm - наряджати, при-

крашати, прибирати 
kltlJ.ti se, -lm se - прикраша

тися, наряджатися; kltltl 
se titdim p@rjem - вбира
тися в чуже пір'я 

kftolovlac, ;.са, m. - китолов 
kltnjast - пишний, пишно

мовний 
klida, z. - колода, бантина 
kJldlltl se, ·lm se - закла

датися, битися об заклад 
kllinlac, -са, m. - ущелина, 

міжDір'я 
kllnJlati se, -am se - кланя

тися, вклонятися 
kllinje, s. - убій; різанина; 

stl)ka za k1'11Je - худоба 
на заріз 

klaonlca, z. - бойня 
ІаІs, m. - колос 
kllsa, і. - КАаС, шар 
klaslati, ·am - колоситися 
klUІclan, -па, -no - класич-

ний 
klasШdrlati, -вm - КАаСИфі

кувати 
klaslflkaiclja, і. - класифі

кація 
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klasllk, m. (mn. -Ісі) - кла
сик 

k1aisje, s. - колосся 
klisnl - класовий; kllsna 

svljest - класова свідо
мість 

kliti, k61jem - різати, коло
ти 

klaфtl, -Іm - хdтати, колива-
ти, розхитувати 

][Jatno, s. - маятник 
kliun, m. - клоун 
klavlr, m. - рояль, фортепі

ано 
kl@clatl, -am - тремтіти, дри

жати 
kleclatl, -im - стояти навко

лішки 
kl@knluti, -em - стати нав

колішки 
kl@n, m. - клен 
kleptomВnlja, z. - клептома

нія 
kl@r, m. - клір 
klerlkallac, -са, m. - клери

кал 
kl@rlkAIJan, -na, -no - клери

кальний 
kleslr, m. - каменяр 
klelsati, -Aem - тесати, обті

сувати каМІінь 
kletl, kimem - клясти, про

клинати 
kletl se, kitnem se - кля

стися, присягатися 
kl@tva, z. - прокльон, про

кляття 
kleveta, z. - обмова, наклеп 
kleveltatl, -Cem - очорняти, 

ганити, опорочувати, поро
чити 

klevetlllckl - наклепницький 
klevetnlk, m. - наклепник 
kltca, z. - зародок; зачаток; 

паросток; бацила 
klic:Anje, s. - кликання, за

клик 



kЩcatl 

kliptl, �m - вигукувати 
klloonoia, m. і z. - бацило-

носій 
kllJlatl, -am - проростати 
klljent, m. - клієнт 
kUJentela, z. - клієнтура 
kUJeAta, s. mn. - щипці , клі-

щі 
kПka, z. - кліка 
kПknfutl, -em - гукнути, по

кликати; вигукнути 
kifma, z. - клімат 
k1imlatl, -am - кивати, хита

·rи головою 
kilmlatl se, -am se - гойда

тися, хитатися 
klimatskl - кліматичний 
kllmattzaclja, z. - клімати-

за.ці.я 
kПmav - хиткий, хисткий 
kПmnluti, -em - кивнути 
klln, m. - клин, цвях; k�in 

se kllnom lzbljli - клин 
клином (вибивати) 

kllnlka, z. - лікарня, клdні
ка 

klip, m. - поршень; качан; 
b�catt kUpove p6d noge -
ставити (пхати) па.АІЩЮ в 
колеса 

knAe, -а, m. - кліше 
kl}zli�, m. (sport.) - ковзаняр 
kitza�lca, z. (sport.) - ков-

занярка 
klizlidAte, s. (sport.) - ка

ток, ковзанка 
kfizAIJke, z. mn . (sport.) -

ковзани 
\Щzati (se), -iem (se) - ков

зати, сковзати, сковзатися 
klizav - слизький, сковзкий 
kUzavlca, z. - гололід, слизь

ке місце, слизька доріжка 
kilizlinJe, s. - ковзання, сков

зання 
kl:fzlttl, ·lm - вислизати 

knjlga 

kllznlutl, -em - ковзнути 
klokoltatl, -Сет - клекотати, 

вирувати, бурхати, бурлити 
klonlltl se, -Іm se - сторони

тися, ухилятися; уникати 
klonulбst, -І, z. - безсилля ;  

слабкість; приmіченість 
klonluti, -em - знесиліти, 

знедужати; klonutl dUhom 
- впасти духом, втратити 
бадьорість 

klonulo, -Іа - безсилий, вис
нажений, пригнічений 

klop�rlatt, -am - лящати, 
стукати 

k16pka, z. - пастка, западня 
klбr, m. (kem.) - хлор 
kliib, m. - клуб 
klupa, z. - парта, лавка, ла-

ва 
klupko, s .  - клубок 
kljilamca, z. - замок 
klju�Іatt, -am - кипіт:і, кле-

кот.іти, бурлити 
kljuclatl, -am - дзьобати 
kijucnlutl, -em - дзьобнути, 

клюнути 
kljii�, m. - ключ 
kijii�nl - ключовий; kljii�

nli kбst, z. - ключиця 
нии-орендатор 

klJiiklatl, -am - вгодовувати 
kljiin, m. - дзьоб 
klJilnlutl, -em - дзьобнути, 

клюнути 
kIJU.lvatl, -jem - дзьобати, 

клювати 
km�t, m. - кріпак; �іст.) 

сільський староста; селя
нин-орендатор 

kneglnja, z. - княгиня 
kn�z, m. - князь 
kneievlna, z. - князівство 
knjiga, z. - книга, книжка, 

том; zemljUne knjlge - зе
мельні КНІП'И, кадастрові 
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knjlgovelzac 

:книrи; mitlaiA knjlga -
метрична кнша 

knjlgovelzac, -аса, m. - па
лІітурник 

knjlgovemtca, z. палі-
турня 

knjlgovodstvo, s. - бухгалте
рія 

knjllld - книжний 
.knjiZara, z. КШІЖКОВа 

крамниця 
knjiHvnl - лІітературний 
knjUfvnlk, m. - лІітератор 
knjiHvnOst, -І, z. - літерату-

ра 
knJUIJtl, -lm - вносити в 

книги, проводити по кни
гах 

knjilni - книжковий 
knjUnlca, z. - біблІіотека, 

книгосховище 
knjitnl№, m. - бібліотекар 
koalfclja, z. - коалІіція 
koalicljsld і k6aUclOni - ко-

алІіційний 
kбЬ, -і, z. - доля 
kolbac, -рса, m. - кібець 
kбbJan, -na, -no - фатальний, 

зловоро�, зrубний 
kob'5a і kobulca, z. - ков

баса 
kobUa, z. - кобила 
k6cka, z. - жереб, кубик; 

азартна гра; stivltl П ko
cku - поставити на карту; 
k�ka je ріІа - жереб ки
нуто; bacatl kl)cku - ки
дати жереб 

k�klr, m. - грач, картяр; 
шулер, шахрай 

kOcklrnlca, z. :ігорний 

дім, картярський дім 
k�st - картатий, кубіч

ний 
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ki\cklati se, -am se - грати 
в азартні ігри 

klКlja, z. - карета, екіпаж 
ko�ijlA, m. - візник 
k�IJti, -Іm - rальмувати 
kо�ІШ se, -Іm se - дубіти, 

rерпнути, клякнути; чвани
тися 

koadca, z. - гальмо 
ko�operlltl se, -Іm se - хи

зуватися 
kod ( + G.) - край, при, біля, 

коло, попід, побіля 
kodeks, m. - кодекс 
koegzlstenclja, z. - співісну

вання; mlroljublvA koeg
zlst�clja - мирне співіс
нування 

kojegdje - де-не-де, подеку
ди 

kojek&ko - сяк-так, абияк, 
так-сяк 

kojekiada - абикуди 
kojeita - абищо 
koJІ - котрий, я1(.ий, кото

рий; koJІ g6d - будь-який, 
який би не був; kojl mu 
drlgo - який завгодно, 
буДь-який; kiko kojl - як 
який; kl)jl piit - которий 
раз; k6JІ Je danas datum? 
- яке сьогодні число? 

koketa, z. - кокетка 
koketfrlati, -am - кокетувати 
k6kOA, -1, z. - курка 
kokoAlnjAJk, m. (mn. -сі) 

курник, курятник 
k6ks, m. - кокс 
koktel, m. - коктейль 
ІЮІа, mn . s. - віз, візок; еюі

паж, карета; авто; kOJa za 
spavlnje - спальний вагон 

kollac, -са, m. - тичина, кіл, 
кілок 

kola�. m. - ІПІр.іг, 'І'істечко 
бублик, калач 



k61Jat1 

k61Jati, -am крутитися 
kolebanje, s. коливання 
ko�blati (se), -am (se) - ко-

лихатися, сумніватися, роз
гойдуватися 

kolebljiv - нестійкий, нері
шучий 

kolebljivбst, -1, z. - несrій-
юість, нерішучість 

kolega, m. - колега 
kolegica, z. - колега 
kolёgij, m. - коле11іум 
kolegijalnost, -1, z. - колегі-

альність 
kolekclja, z. колекція 
kolekclonirlatl, -am - колек

ціонувати 
kJOiektlv, m. колектив 
IIOiektlvJan, -па, -по - колек

тивний 
kolektivlzaclja, z. - колекти-

візація 
kolera, z. - холера 
kolhoz, m. - КОЛГОСП 
kolhozni - колгоспний 
kolhoznik, m. - колгоспник 
kollba, z. - курінь, халупа, 

хижа 
kolica, s. mn. - візок 
koliflna, z. - юількість 
koll&ski - юількісний 
kolijevka, z. - колиска 
kolikl - який; kolikl goo -

будь-який, який завгодно 
kollko - скільки, наскільки; 

koliko gOcJ. - сюільки зав
годно; kollko hOa§ - скіль
ки хочеш, сюільки завгод
но; koliko-toliko - хоч тро
хи 

k6Іnlk, m. - бруківка 
k0Io1, s. - колесо 
ІІОІо', s. (folk.) - коло (на

родний танець) ; igrati kOio 
- танцювати коло 

IIOlodvor, m. - вокзал 

kl)mbajпer 

kolOkvlj, m. - ЗаліІ( 
kolokvfrlati, -am - скласти 

колоквіум, залік 
ko16na, z. - колона 
kolOnija, z. - колонія 
ІІОІоnІJАІІап, -па, -по - коло-

ніальний 
kolonlzaclja, z. - колонізація 
kolonlzirlatl, -am - колонізу-

вати 
kolorїt, m. - колорит 
kolos, m. - колос 
kl)Iosljek, m. - колія ; заліз

нична колія 
kolotefina, z. - колія; izici 

(lspasti) iz kolotefine -
вийти з колії; U.ci u kolote
&u - увійти в колію 

IIOiovoda, m. - ведучий ко
ло; призвідник, вожак, за
стрільник 

IIOlovoz, m. - серпень 
IIOliit, m. - кільце 
koljeпo, s. - кол•іно, поколі

ння 
k6ma, z. (med.) - кома 
komld, m. - шматок, штука, 

кусок, уламок, обломок, ді
дянка; п'єса; komld ро kO
mad - шматок за шмат
ком 

komadlati, -am - шматувати, 
різати на шматки, дробити, 
батувати 

komadlc, m. - клапоть, шма
точок, кусочок 

komlпda, z. - командуван
ня 

komandaпt, m. - командую
чий, комендант 

komandir, m. - командир 
komandirlatl, -am - команду-

вати 
komarlac, -са, 
kambajп, m. 
kambajпer, m. 

m. - комар 
комбайн 

комбайнер 
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kombinAt 

kombШAt, m. - комбінат 
kombl.miclja, z. - комбінація 
kombine, -а, m. - комбінація 
komblnfrlatl, -am - комбіну-

вати 
komedija, z. - комедія 
komemoraclja, z. - траурне 

�оід:�ння 
ko�пtar, m. - коментар 
komeпtAtor, m. - комента

тор, оглядач 
komeпtirlati, -am - коменту

вати 
kOmercljІllan, -па, -по - ко-

мерційний 
komeslr, m. - комісар 
komesarijAt, m. - комісаріат 
kometa, z. (astr.) - комета 
komfGr, m. - комфорт, ви-

года 
komfGrlan, -па, -по - ком· 

фортабельний 
komi�lan, -па, -по - коміч-

ний, кумедний 
komtar, m. - комік 
komlslja, z. - комісія 
komitet, m. - комітет 
komora, !. - палата; камера; 

кладова; обоз 
kompaktlan, -na, -по - ком

пактний, густий, щільний, 
цупкий 

komp8nlja, z. - компанія 
kOmparatlv, m. (gram.) - по

рівняльний ступінь (вищий) 
kompartlja (komunisti�kl par

tlja), z. - компартія 
kompas, m. - компас 
kompenzaclja, z. - компенса

ція 
kompenzfrlati, -am - компен

сувати 
kompetenclja, z. - компетен

ція 
kompleks, m. - комплекс 
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komplet, m. - комплект, на
бір 

kompletirlati, -am - комплек
тувати 

kompficlran - складний 
kompdclrlati, -am - усклад

mовати, ускладнити 
kompllkliclja, z. - ускладнен

ня 
kompOпenta, z. - компонент 
komponfrlati, -am - компону-

вати 
kompot, m. - компот 
kompozfclja, z. - композиція 
komp0zltor, m. (muz.) - ком-

позитор 
kompresor, m. - компресор 
kompromls, m. - компроміс 
kompromltirlnje, s. - ком-

прометація 
kompromltirlatl, -am - ком

прометувати, скомпромету
вати 

КOmsomol, m. - комсомол 
komsom6Іlac, -са, m. - ком

сомолець 
k6msomG�skl - комсомоль-

ський 
kom!lja, v. susjed 
kom§lluk, v. susjedstvo 
komйna, z. - комуна 
kOmunillan, -па, -no - кому-

нальний 
komunlke, -а, m. - комюніке 
komiшlst(a), m. - комуніст 
komunistl�kl - комуюістич-

ний 
komunizlam, -ma, m. - кому

нізм 
kопІас, -са, m. - кінець, 

край; нитка; tjiratl mik па 
kопас - вперто стояти на 
своєму; па k6пcu k6пса -
юінець юінцем, вpeuni 
решт; pod kопас - під К!і· 



konai!Іan 

нець, в кінці, на заюінчен
ня 

kOпai!lan, -na, -оо - юінцевий, 
остаточний 

konamo - нарешті, остаточ
но 

kOllai!lite, s. - нічліг, місце 
для ночівм 

koocentraclja, z. - концен

трація 
k6ncentrac1Dnl - концентра

ційний; k6oceotraclOnl 16-
gor - концтабір 

koncentrlran - зосереджений 
koocentrfrlatl, -am - концен

трувати 
konceotrfrlatl se, -am se - зо

середжуватися 
koocepclja, z. - конце�:щі.я 
koncept, m. - чернетка, чор-

новик 
koncert, m. - концерт 
konceslja, z. концесія 
1ciQndlclonAI, m. (gram.) -

умовний споаіб 
koodukt!r, m. - кондуктор 
konfederaclja, z. - конфеде

рація 
konfekclja, z. - торr.івля rо

товим одяrом 
konfer8nsj!, -а, m. - конфе

рансьє 
konferenclja, z. - нарада, 

конференція; konferenclJa 
za nOvinstvo - прес-конфе
ренція 

1tonflscfrlatl, -am - конфіску
вати 

konflskaclja, z. - конфіска
цUІ 

konfUkt, m. - конфлікт 
konfOzlan, -na, -оо - засоро

млений, сконфужений 
kOпgres, m. - конrрес, з'їзд 
klmkAvlan, -na, -оо - увіrну

тий 

koounent 

konkri!tlan, -na, -оо - кон
кретний 

konkretlzfrlatl, -am - конкре
тизувати 

konkudnclja, z. - конкурен
ція 

konkurent, m. - конкурент 
konkurfrlatl, -am - конкуру-

вати 
konkurs, m. - конкурс 
konoblr, m. - офіціант 
kooobarlca, z. - офіціантка 
kooop, m. - канат, линва, 

шпагат, мотузка 
koooplJa, z. - коrюплі, ко

ноплина 
konsekventlan, -na, -оо - по

слідовний, насМдковий 
koosoUdfrlatl, -am - кон

солідуваm 
koпsOnant, m. - (gram.) -

приrолосний звук 
koпsOnantskl - приrолосний 
konspekt, m. - конспект 
konsplraiclja, І. - коиспір�-

ція 
k6osplratlvlan, -na, -оо -

конспіративний 
konstatirlati, -am - констату

вати 
konstrufrlatl, -am - констру

ювати, сконструювати 
konstrUkclja, z. - конструк

ція 
konstruktor, m. - 1<онструк

тор 
k6nstruktivlan, -na, -оо -

конструктивний 
kootakt, m. - контакт, спіл

кування 
kootekst, m. - контекст 
kootemplliclja, f. - спогля

дання 
kootlnent, m. континент, 

материк 
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k6ntlnentaifan 

k6ntlпentlUJan, -na, -no - кон
тинентальний 

kontingent, m. - континrеш 
kontlnuШ!t, m. - нерозрів

иість, безперервність 
k6ntlo, -а, m. - рахунок 
koпtrabas, m. (muz.) - кон

трабас 
kontraadmlrAI, m. - контр

·адМІірал 
kontradlkclja, z. - супереч

ність 
k6пtradlktбrjan, -na, -no -

суперечливий 
k&ttraofenzfva, z. - контр

наступ 
k6ntrarevoIU.clja, z. - контр

революція 
k6пtrarevolucionArlan, -na, -по 

- контрреволюційний 
kontrast, m. - контраст 
k6ntraiipljwШ!a, z. - контр

розвідка 
kontrlbйclja, z. - контрибу-

ція 
-

kontr6Ia, z. - контроля, пе
ревірка 

kontrolfrlati, -am - контро-
лювати 

koпtrбlnl - контрольний 
kontrolбr, m. - контролер 
kontOzl.ja, z. - контузія 
konvejer, m. - конвейєр 
koпvekslan, -na, -no - опук-

лий 
konvenfrlati, -am - відпові

дати, rодитися, личити 
konverzaclja, z. бесіда, 

розмова 
konvoj, m. - конвой 
konzerva, z. - консерви 
konzervatfvlac, -са, m. 

консерватор 
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k6nzervativlan, -na, -по - кон
сервативний 

konzerviltor, m. - консерва
тор 

konzervatбrij, m. (muz.) -
консерваторія 

konzervfrlatl, -am - консер-
вувати 

kбnzul, m. - консул 
konzUJ.ilt, m. - консульство 
konzultaclja, z. - консульта-

ція 
konzuШrlatl, -am - консуль

тувати 
k6nj, m. - кінь; sld smo па 

kЬnju - маємо успіх, (за
раз ми) на коиі; s konja na 
magArca - з коня на осла; 
rlidltl kio k6nj - працюва
ти як віл 

k6пjak, m. - коньяк 
koпjanik, m. - вершник 
koпjaniiitvo, s. - конярство 
kfutjica, z. - кіннота, кава-

лерія 
k6njl�ki - кавалерійський 
-k6njski - Юінський 
konjugaclja, z. (gram.) 

д:ієвідміна 
koпjugirlatl, -am (gram.) 

,4/Їєві.дмінювати 
konjunktйra, z. - кон'юнкту

ра 
konji'liiilr, m. - конюх 
kопjО!Шіса, z. - конюшня, 

стайня 
kooperliclja, z. - кооперація 
k6operativnl - кооператив

ний 
koordlnliclja, z. - координа

ція 
koordlnlite, z. mn. (geom.) -

координати 
koordlnfrlati, -am - коорди

нувати 
kopii�, m. - землекоп 



koplati 

koplati, -am - копати, рити, 
добувати 

ІІО}Ка, z. - пряжка, застібка, 
запонка 

kopflnje, s. - зас11ібка 
kop�atl, -am - застібати 
kopёjka, z. - копійка 
K6penhiigeп, m. - Копенга-

ген 
kбplja, z. - копія, калька 
koplr-paplr, m. - калька 
kopfrlatl, -am - копіювати 
koplto, s. - рапщя, копито 
kOpklati, -am - ковиряти, ін-

тригувати 
kopIJe, s. - спис 
kорпеп - сухопутний; мате

риковий 
ІІОрпо, s. - суша; материк, 

земля 
koprclatl se, -am se - би

тися, трепетати; відбива
тися, вириватися 

kopreпa, z. - вуаль, покри-
вало; траурний креп 

koprlva, z. - кропива 
koprlvпl - кропив'яний 
kooptfrlatl, -am - кооптува-

ти 
kOra, z. - лушпайка, кора, 

лушпиння 
kora�lati, -am ступати, 

прямувати 
kOrlk, m. (mп. -сі) - крок; 

па svakOm kordku - на 
кожному кроці; kl)rlk р& 
korlk - крок за кроком 

konilmluti, -em - ступити, 
ступнути 

Koreja, z. - Корея 
KonSJlac, -са, m. - кореєць 
Koli!jka, z. - кореянка 
koli!jskl - корейський 
korektlan, -па, -по - корект-

ний 

kosa' 

korespoпdenclja, z. - листу
вання, кореспонденція 

korespOпdent, m. - кореспон
дент 

kOrlce, z. - палітурка, опра
ва, обкладинка 

korlgfrlati, -am - коректува
ти, виправляти 

k6rljeп, m. - корінь; ilhva
titi k6rljena - пустити ко
ріння, вкоренитися; drUgl 
k6rljen - другий корінь 

kOrljenskl - кореневий 
k6rlst, z. - користь, вигода; 

bltl od k6rlsti - бути ко
рисним 

korlsltan, -па, -по - висідний, 
корисний 

korlstlltl se, -Іm se - кори
стуватися, мати вигоду 

korlstoljublv - користолюб
ний, корисливий 

korlAti!пje, s.  користу-
вання, використання 

korlltl, -Іm - корити, попрі
кати, сварити, докоряти 

korlto, s. - річище, русло; 
корито, ночви 

korjemt - корінний, докорін
ний 

konnlliir, m. - пульовий, 
штурман 

kormllo, s. - кермо, руль 
kornja�a, z. - черепаха 
korota, z. - траур 
korOv, m. - бур'ян 
kOrporatІvlan, -па, -по - кор-

поративний 
korpul�пtlan, -па, -по - ог-

рядний 
korpus, m. - корпус 
korilpclja, z. - підкуп 
kбs1, �- (mn. -ovl), zool. 

дрізд 
k6s' - косий 
kosa', z. - чуприна, волосся 

447 



kosr 

k0sa', z. - коса 
kosa� і koslac, -св, m. - ко

сар 
kosa�lca, z. - косарка 
kosldba, z. - оіноюіс, косо-

виця 
kositlar, -ra, m. - оливо 
kosJltl, -Іm - косити 
kosmat - волохатий 
kOsпJutl se, -em se - дотор-

кнутися, зачепити 
k6st, z. - кість, кістка; s:a� 

nova k6st - слонова кістка 
kostlm, m. - костюм 
kostoЬolja, z. - подагра 
kl)stOr, m. - скелет, юістяк 
kl)I, m. - корзина, кошик; 

prsnl kM - грудна клітка 
kolara, !. - коІШІК, корзина 
kollirka, !. (sport.) - баскет

бол 
kolarkll, m. (sport.) - ба· 

скетболіст 
kol�at - костистий, коща

вий 
IIOAntca, !. - вулик 
kOІtlati, -am - обійтися, ко

штувати, обходитися 
kOldca, !. - кісточка 
kolrtщtav - костистий, ко 

щавий 
kolulja, !. - сорочка; nlКnli 

kOlulja - нічна сорочка 
kotli�, m. - колесо, коліща, 

коло 
kotJao, -Іа, m. - казан, котел; 

pirnl kotao - паровий ко
тел 

kotar, m. - район, волость 
kotlltl se, ·lm se - котитися 
kottIJlati, -am - котити, ка· 

чати 
kottljJatІ se, -am se - коти

тися, схочуваТВС8, переки
датися 

kova�. m. - коваль 
kovli�ca, !. - кузня 
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krlJ' 

kovatl, klijem - кувати, кле
пати; kovati u zvljade -
підносити, хвалити до не
бес; k0vani novac - моне
та 

koverlat, -ta, m. - конверт 
kovlna, z. - метал 
kov�eg, m. - ящик; скрШІя; 

труна; ковчег 
kovr�v - кучерявий 
kov�e. z. mn. - кучері 
koza, z. - коза 
kozlik, m. - козак 
kozitldnja, z. - козачка 
k0zjl - козячий 
kozmetlka, z. - косметика 
kozmetiW - косметичний 
kozml�kl - космічний 
kOzпios, m. - космос 
kozmopc)Ut(a), m. - космо-

політ 
kl)!a, !. - шюіра; шкура; da 

lzlic1B (isk�ІI) )z kote -
вискочити зі шк.іри; Ьnatl 
dеЬеІО kl)lu - бути тов
стошкірим 

k6ШІ - шюіряний, шкірний 
kМuh, m. - кожух, тулуб 
kra�, m. - засув 
kradljivJac, --св, m. - злодій 
kradljivlca, !. - злодійка 
kridomlce - крадькома 
kr!c1a, !. - крадіжка, розкра-

дання, викрадення, злодій· 
ство 

krih, m. - крах 
kr4j1, m. - юінець, кінцівка, 

заюінчення, край, місце
вість; do kraja - до остан· 
ку; na kdju - наприкінці; 
s krlja - скраю; jedva 
splijatl (.Utavljatl) kr'1 s 
krljem - ледве зводити 
кінці з юінцями; nl па kriJ 
plmett - мені це в голові; 
na kdJu krijeva - кінець 



kraJJ 

юінцем, нарешті; lzaiCI na 
kraJ - справитися (з чи
мось) ; ьа kraJa І k6nca 
- без кінця d краю; s krl
Ja па krAJ - з краю в 
край; па kraju svojlh sna
gй - з останнdх сил, оста
нні сузилля 

kraj2 ( + G.) - поряд, побіля, 
коло 

knijпGst, -1, і. - крайність 
ЬЩпjІ - конче потрібний, 

крайній 
krljollk, m. - краєвид, пей-

заж 
krAIJ, m. - король 
krliljevlna, і. - королівство 
kniljevstvo, s. - королівство 
krМjlca, і. - королева 
Ь-.SJan, -na, -по - прегарний, 

прекрасннй, пишннй, чудо
вий; красний 

kr4slltl, -lm - прикрашати, 
прикрашувати 

krasпorjeBv - крас11омов
ний, пишномовний 

krasпorjeBv6st, -1, і. - кра-
сномовність 

krlsta, і. - короста; кора 
krlstavlac, -с:а, m. - оrірок 
krlJstl, -dem - красти, об-

крадати, викрадати 
knitlak, -ka, -ko - короткий, 

куций, недовгий; kritka 
агара - носок 

knitlitl, -im - вкорочувати, 
забороняти 

kratkor�Іan, -па, -по - коро
ткостроковий, короткочас
ний 

kratk�, z. - короткість; 
стислість 

kratkotrAJlan, -na, -по - не
довгочасний, нетривалий, 
короткочасний 
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knJtatl 

kratkovidlan, -na, -по - ко
роткозорий 

krlva, z. - корова; kdva 
milzara - мйна корова 

kravata, і. - краватка; гал
стук 

k�g. m. - глек, глечик 
kt�Jiti, -ir.1 - викорчовувати, 

корчувати, торчувати, про
кладати (путь) 

k�ma, z. - корчма 
kl'�mlr, m. - корчмар; pri

vltl raIOn bez kr�mlra -
робити безп:дставні розра
хунки 

kl'do, s. - стадо, гурт 
Iaeeliti, -Іm - вибілювати, бі-

лити 
krecta, z. - крейда 
kredenlac, -са, m. - буфет 
kredlt, m. - кредит 
kredltfrlatl, -am - кредиту-

вати 
kredltor, m. - кредитор 
krekeltatl, .Cem - квакати, 

скрекотати, кумкати 
krema, і. - крем; мазь 
kremlicija, і. - кремація 
krematGrlj, m. - крематорій 
kdmen, m. - кремінь 
�mIJ, m. - Кремль 
kreпJutl, -em - рушити, уви-

рушити, поїхати, помандру
вати, піти, ві.АІійти, попря
мувати; посунути 

krfplak, -ka, -ko - міцний, 
здоровий 

krlp6st, -І, і. - доброчес
ність 

krfposJtan, -na, -по - добро
чесннй, добро.А/ЇЙНИЙ 

kretllnje, s. - рух, пересу
вання 

kreJtati, .сет - виходити, ві
д�іжджати, рушати, виру
шати, посуватися 
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kreltatt se 

kreltatt se, .Cem se - руха-
тися 

kreti!п, m. - кретин 
kretnja, z. - рух 
kretOп, m. - ситець 
kreveIJIШ se, -tm se - грима-

сувати 
krevet, m. - ліжко, постіль 
krezub - щербатий, беззу

бий 
krhlak, -ka, -ko - крихкий, 

ламкий, тенмтний 
krhotlna, z. - черепок 
krfclatt, -tm - кричати, гор

ланити; верещати; кликати 
kricav - крикливий, галасли

вий 
krljeplitt, -im - зм:іцюовати, 

підсилювати, підкріплювати 
krtjeplttt se, -tm se - міцні

шати 
krljeslttt se, -im se - блища

ти, іскритися 
krljesnfca, z. - світляк 
krljum�г. m. - контрабан

дист 
krljumcarltti, -tm - займа

тися контрабандою 
krtk, m. (mn. -сі і -kovt) -

крик, вереск, зойк 
krflmluti, -em - крикнути, 

закричати 
krilat - крилатий 
krilatica, z. - крилате слово; 

афоризм 
krfio, s. - фланг, крило; флі

гель 
Кrlm, m. - Крим 
krimtnallan, -па, -по - кри

кримінаЛJістичний 
krlmlnallsttckl карний, 

криміналістичний 
krinka, z. - маска 
kriomtci! - потай, крадькома 
kristlil, m. - кристал, крШІІ-

таль 
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krlvotvorptt 

kriAka, z. - скиба 
kriAom - потай, крадькома 
kriti!rtj, m. - критерій 
krїltl, -jem - приховувати, 

ховати, переховувати 
kriticJan, -па, -по - критич-

ний 
kriticiir, m. - критик 
krШckl - критичний 
kritika, z. - критика 
kritlzfrlatl, -am - критикува-

ти 
kriv - кривий; винний, ви

нуватий; неправильний, 
фальшивий; пі kriv пі du
Zaп - ні за цапову душу 

kr.ivlac, -са, m. - винуватець 
krivtcni - карний, кримі

нальний 
krtvina, z. - звій 
krfv�ti, -im - викривляти, 

згинати, перекошувати; 
звинувачувати, винуватити 

kr.ivnja, z. і krtvica, z. - ви
на, злочин, провина; svitfti 
(Ьасіtі) kr.ivnju (па koga) -
звинуватити (когось) ;  mO
jOm krfvпjOm - моя вина, 
я винен, через мене 

krivo - косо, неправильно, 
нерівно; krivo shviШti (ra
ziunjeti) неправильно 
зрозуміти; krivo svjed<Кiti 
лжесвідчити; krivo mi je -
я ображений; ciniti (komu) 
krivo - зробити (комусь) 
шкоду 

krlvokletstvo, s.  лже-
присяга 

krivotvoreп - підроблений, 
фальшивий 

krlvotvori!пje, s. - підробка, 
фальсифікація 

krlvotvorina, z. - підробка 
krlvotvorliti, -tm - підроб

ляти, підробити 



krlvotvorltelj 

krlvotvorltelj, m. - фальси
фікатор 

krlvovjern1pc, m. (mn. -c:J.) -
єретик, dновірець 

krlvildlatl, -am - витися, зви-
ватися 

krlvildav - в'юнкий 
krlvulja, z. - крива лінія 
krfza, z. - криза 
krlzantema, z. - хризантема 
krU, m. - хрест 
krl!A1jka, z. - кросворд 
krliArski rit, m. - хресто-

вий похdд, війна хресто
носців 

kritlatl, -am - закреслювати; 
хрестити 

kmlatl se, -am se - пересі
катися, перехрещуватися; 
хреститися 

ktli!tka, z. - клітка 
ldma, z. - корма 
k:hnai!a, z. свиноматка 
ktmJak, -ka, m. (mn. -сі) -

кабан 
khnlvo, s. - фураж, корм 
kmj - обламаний; вищер

блений; неповноцінний 
ktnJlitl, -Іm - обламувати; 

псувати; применшувати 
krOi!litl, -im - крокувати; 

ступнути 
kr6j, m. - крій, викройка, 

покрій 
krojlii!, m. - кравець 
krojai!lca, z. - кравчиха, 

швачка 
krOJlitl, ·lm - кроїти, викро-

ювати 
krOket, m. (sport.) - крокет 
krokodП, m. - крокодил 
krOnii!lan, -па, -no - хроніч-

ний 
krOnii!iir, m. - хронікер 
krOnika, z. - хроніка 
kronologlja, z. - хронолоІdя 
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kruh 

kronoloW - хронологічний 
kronometlar, -ra, m. - хро

нометр 
kr&iinja, z. - крона (у дере

ва) 
:tr&tlak, -ka, -ko - покірли

вий, лаr.ідний, покірний, 
смиренний 

krOtlitl, -Іm - приборкувати, 
мирити 

kr6v, m. - покрівля, дах 
kroz ( + А.) - через, крізь; 

krOz рІаі! - крізь сльози; 
govorltl kr&z nos - говори
ти в ніс 

krpa, z. - ганчірка; латка; 
blijed kio krpa - блідий 
як полотно, бЛіідий як с'І1і
на; оаііІа krpa dkrpu 
який їхав таку здибав 

krpJati, -am і krpliti, -Іm 
штопати, цирувати 

krst, m. - хрест 
krstarlca, z. - крейсер 
krstarJlti, -Іm - крейсувати; 

бродити 
ktstliti, -Іm - хрестити, дати 

dм'я 
krii, m. - скеля, бескид; 

карст; уламок 
kriilan, -na, -no - кріпкий, 

міцний, сильний 
ktiicanln, m. - християнин 
kriicanstvo, s. - християн

ство 
kriievlt - каменистий 
ktiilitl, ·lm - ламати, обламу

вати, розбивати вщент; по
рушувати (закон) 

kttica, z. - кріт 
kriig, m. - круг, коло 
kriih, m. - хліб; Zivjeti о 

svom krUhu - істи СВІі.й 
хліб (власний) ; trliiltl krii-
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kriunplr 

ha preko pЬgat!e - переби
рати 

kriunplr, m. - картопля 
krUпa, z. - корона 
krimidba, z. і krUпjeпje, s. -

коронація, коронування 
kninlitl1, -lm S. - лущити, 

криПІИти, дробити 
kriinlitl', -Іm - коронувати, 

вінчати 
krUpa, z. - крупа (град) 
krUplan, -па, -по - дорЇДний, 

огрядний, крупний, вели
кий 

krUpica, z. - крупа 
krШka, z. - груша 
kriilni - хлібний 
krfit - непохитний, негнуч

кий, крутий, суворий, жор
стокий 

krUZic, m. - юільце 
krUZlitl, -Іm - кружляти 
krUZolk, m. (mn. -сі) - гур-

ток 
krv, z. - кров; plti krv -

піm кров; krv nfje vooa -
кров людська не водиця; 
lzljev ki'vf. - крвовилив 

krvlireпje, s. - кровотеча 
k.rvlirlitl, -Іm - кривавити, 

кровоточити 
krviiv - кривавий, закривав

лений 
ki"vni - кров'яний; crvena 

krvna zmca - червонокрів
ЦІЇ; bljelii ki"vni zrnca - бі
локрівці ; krvnl n�prijatelj 
- кровний ворог; ki"vnii 
l)sveta - кровна помста 

krvmlk, m. (mn. -сі) - кат 
krvolot!lan, -па, -по - крово

жерний, кровожерливий; 
хижий 

krvoprolice, s. - кровопро
лиття 
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krvotOk, m. - кровообіr 
krzniir, m. - кушнір, хуrро

вик, хутряник 
ki"zneп - хутряний, хутро

вий; krzneni kaput - шу
ба 

ki"zno, s.  - хутро 
kdljavlltl, -Іm - чахнути, 

шкарубіти 
ki'iljav - хирлявий, недороз

винений 
kilburliti, -im - козитися, ко

патися, вовтузитися, біду
вати 

klibus, m. - куб 
ldiclati, -am - цокати; пуль

сувати 
kucklati se, -am se - цока

тися 
kucnluti, -em - стукнути, 

цокнути 
kiicnlut\ se, -em se - цокну

тися . 
kuca, z. - мм, будинок; kod 

kuce - дома 
kucanica, z. - господиня, 

хазяйка 
l(Ucanstvo, s. - хатнє госпо

дарство 
кucepazttelj, m. - наглядач; 

двірник; управдом 
,i(uc�vlasnlk, m. - домовлас

ник 
kiict - додому 
kucni - домашній; kucna 

haljlna - халат; kucпi 
pomOCnica - хатня ро
бітниця, поМІічниця; kiic
nl savjet - домовий комі
тет, бу .АJінкоуправління 

kud (kudi) - куди; nema 
kiid - нема куди (нікуди) ; 
kiid ЬіІо da Ьі10 - куди 
завгодно, світ за очі ; kud 



kudltt1 

goo - куди-небудь, будь
-куди 

kudlltl, -Іm - гудити, ганити, 
ганьбити 

kitdje1ja, z. - конопля ; ку-
деля; прядиво 

kudrav - кучерявий 
kudenje, s. - осуд 
kufer, m. - чемодан, валіза 
kuga, z. - чума 
k'ligla, z. - шар, куля 
kugllma, z. - кегельбан 
kUg1Іnje, s. - гра в кеглі 
kUgllatl se, -am se - грати в 

кеглі 
k:UgllЬJI ІШJ - підшшmик, 

шарикопідшmІНик 
kUhln - варений 
kiihlnje, s. - готування їжd 
kuhlr, m. - кухар, куховар, 

повар 
kUharlca, z. - куховарка, ку

харка 
kilhlatl, -am - варити, кип'я-

тити 
kilhlnja, z. - кухня 
kuka, z. - гак, гачок, гаплик 
ktiklac, -св, m. - комаха, жук 
kiiklati, -am - бідкатися 
kUkavlca, z. (zool.) - зозуля; 

(прен.) боягуз 
Iaikavl�kJ - лякливо, боязли

во, боягузливо 
kiiku! (uzv.) - о леле ! о горе

-горенько! 
kukUijlca, z. - капюшон, від

лога, каптур 
kUkurlj�fkatl, � - кукурі-

кати 
kukurlj�kO! (uzv.) - кукурі

ку! 
kukitruz, m. - кукурудза 
ktila, z. - баппа, вежа; grli

dltl ktile u :miku - вдава
тися химери, будувати по
вітряні замки 

kupІDa 

kWii.k, m. (mn. -сі) - гли
тай, куркуль, кулак 

kullsa, z. - куліса 
.kulmlmiclja, z. - куЛЬМІі.на

ція 
kWt, m. - культ 
Icilluk, m. - (іст.) робота на 

поміщика; трудова повин
ність (перен.) ; тяжкий труд 

Iaultlvirlatl, -am - культиву-
вати 

kulttira, z. - кvльтура 
.kitltOrlan, -na, -по - культур-

ний 
kfun, m. - кум 
ktima, z. - кума 
k:Um�e, -eta, s. - хрещеник, 

хрещениця 
.К.timlltl, -Іm - звати в куми; 

благати, умовляти 
kum(Ovatl, -ujem - кумува

ти, шаферувати; опікува
тися, сприяти 

k:Una, z. - куниця, куна 
kitndalk, m. - (mn. -сі) 

приклад 
k:Unlc, m. (zool.) - кріль 
kup, m. - купа 
.k:Uplac, -св, m. - покупець 
kupl�. m. - купальник 
JфраСІ - купальний 
kiJpaJ.Ute, s. - пляж, м.ісце 

для купання 
kidplnje, s. - купання 
kitpaonlca, z. - купальня; 

ванна юімната 
ktipfatl, -am - купати 
ktiplati se, -am se - купа

тися 
ltupatUo, s. - купальня, ван-

на :кімната 
kitpe, -а, m. - купе 
kdpelj, s. - ванна, купальня 
kuplDa, z. - ожина 
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kйplitl 

kйplfti, -Іm - купити; kU
pltl пui�ka u vrec!I - купи
ти кота в м.ішку 

kUpjltl2, ·lm - збирати, наби
рати; вбирати 

kiipjltl se, -Іm se - товпи
тися; збиратися; забира
тися 

kupGn, m. - відріз, талон 
kupopr&taja, z. - купівля

-продаж, товарообіг 
kupjovatl, -ujem - купувати 
kUpovlna, z. - купівля; по

купка 
kUpus, m. - капуста 
ldn1r, m. - кур'єр, розсиль-

ний 
kUrjAjk, m. (mn. -сі) , v. viik 
k:Urs, m. - курс 
kurto8zlja, z. - куртуазія 
kiisav І kiisast - куций 
kШlatl, -am - пробувати, 

куштувати, випробовувати 
kU!inja, z. - випробування, 

спокуса; stlvltl na kU!ioju 
- спокушати, випробувати 

kШtrav - кошлатий, воло-
сатий, пелехатий 

kiit, m. - кут 
kUter, m. - кутер 
Jdltlja, f. - шкатулка, ко-

робка 
kiitnjAk, m. - корінний зуб 
k:i'lverta, z. - конверт 
kiiilan, -na, -оо - чумний, за

разний 
kvlaca, f. - rачок, гаплик 
kv�ptl, -Іm - чіпляти, при

чепляти, причіплювати, за
чіпати 

kvl�litl se, -Іm se - причШ
лятися, чіплятися 
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kvrgav 

kvadrAt, m. - квадрат; p0dl
cl na kvadrAt (mat.) -
піднести до квадрата 

kvadratlan, -оа, -no - квад
ратний 

kvlka, z. - ручка; крючок; 
засув 

kvallflcirAn - кваліфікова
ний 

.itvallfldrlatl, -am - кваліфі
кувати 

kvallfUШclja, z. - квал�іфіка
ція 

kvalШ!t, m. і kvallt�ta z. -
- яюість, сорт 

kvafittЩan, -оа, -оо - до
брояюісний, якісний, до
бротний 

kvintltativlan, -оа, -no - кіль
кісний 

kvantitet, m. і kvantlt�ta, z. 
- юільк.ість 

kv�, m. - зіпсування, пош
кодження, шкода, збиток; 
аварія 

kvairlltl, -lm - псувати, ніве
чити 

kvairlltl se, -Іm se - псува-
тися 

kvartal, m. - квартал 
kvartet, m. (muz.) - квартет 
kvaslac, -са, m. - дріжджD. 
.К.vislltl, lm - змочувати, мо-

чити, квасити 
kvШtet, m. (muz.) - квінтет 
kviКka, z. - квочка 
kvorum, m. - кворум 
kvota, z. - квота 
kvi'ga, z. - шишка, гуля 
kvrgav - кострубатий, коря-

вий 



Іі Ііdса 

L, І 

Іі, -, m. (muz.) - ля 
ІІіЬаv - слабий; вільний, не

натяrнений, незатяrнений 
ІІЬаvІШ, -Іm - попускати, 

слабшати, розпускати, роз
пускатися 

ІІЬПІаn, -па, -no - лабільний, 
нетвердий, несrійкий 

laborant, m. - лаборант 
IaЬoratOrlj, m. - лаборато

рія 
IlbOd, m. - лебідь 
ІІсІаtІ se, -am se - братися, 

приступати 
IadІnJskl - дачний; IadlnJ-

skA kuea - дача 
Iltdica, z. - шухльда 
Іі4а, z. - корабель, судно 
lligln - леrкий; повільний, 

ТИХИЙ 
Iaglno - злегка, повільно, 

помалу, поволі 
Iialgad, -Zеш - брехати, rово

рити неправду 
nigodlan, -па, -no - зручний; 

леrкий 
lagйna, z. - лагуна 
lihOr, m. - повів (дуновение) 
lldk, m. - профан, невіглас; 

миряШUІ 
lljlnje, s. - лемент, гавкіт, 

гавкання 
IIJlad, -em - лементувати, 

гавкати 
lljav - злоязикий, rострий 

на язик 
IAk1, m. - лак 
Ііk8 - легкий; llkO n6C 

добра ніч, добраніч 
ІAklat, -ta, m. - лікоть 
IWran - лакований 
laldrlad, -am - лакувати 
Iakoatl�daar, m. (sport.) 

легкоатлет 

Іаkоеа, z. - легкість 
llkom - ласий, жадібний, 

жадний, пожадливий 
IaJWmlslen - легковажний, 

легкодумний 
IakomlslenOst, -1, z. - легко

важність, легкодумність 
l.lkomlШ se, -Іm se - зазіха

ти, ласитися; палко бажа
ти 

HlkomOst, -1, z. - жадібність, 
жадоба 

11'.kOnskl - лаконічний 
IakoOmІan, -па, -no - легко

важний, несерйозний 
IakovJerlan, -па, -no - легко

вірний 
lakovji!most, -1, z. - легко

вір'я 
lakrdlJU, m. - блазень 
IakrdiJJatl, -am - жартувати, 

глузувати; корчити дурня 
IAmpa, z. - лампа 
1ln, m. (Ьоt.) - льон 
J.anlac, -са, m. - ланцюг, цеп 
lan&n - лаІЩЮrовий, цепний 
Ilnen - лляний 
llinl - торік, минулою року 
lansfrlatl, -am - пустити в 

обіг 
IВnjskl - торішній, минуло

річний 
llS'itlnJe, s. - лестощі 
IlskJad, -am - лестити, уле

щувати; ластитися; підла
бузнюватися 

llskav - улесливий, вкрад
ливий, облесний 

llskavlac, -са, m. - підлабуз
ник, облесник, підлиза 

UaJtptl, -Іm - полірувати, 
шліфувати 

Illtlca, z. (Ьоt.) - пелюстка 
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Iatlnskl 

latlnskl - латинський 
Іatlnica, z. - латиниця (ла

тинська графіка) 
Ііфtі se, -Іm se - приступи-

ти 
laudat, m. - лауреат 
liv, m. (zool.) - лев 
laiva, z. - лава 
l'vd, m. - гавкіт (собак) 
lavfna, z. - лавина, обвал 
lavfrlati, -am - лавірувати 
IAvlji - лев'ячий 
JavGr, m. - таз 
ІМ, -1, z. - неправда, брехня; 

u ІМІ su kraitke nl)ge - у 
брехні ноrи короткі 

ІаІ!ас, -Іса, m. - брехун 
ІИІаn, -na, -no - фальшивий, 

невірний, неправильний, 
удаваний, підроблений, 
mтучнd 

IWjlv - брехливий, облуд-
ний 

IWjlvlac, -са, m. - брехун 
JИljlvlca, z. - брехуха 
IiZDGst, -І, z. - фальш 
IeЬdlJeti, -Іm ширяти, 

буяти 
·�cnlutl se, -em se - смикну

тися 
ІеІ�І. -gnem - лягти; покла

стися 
І&І, m. - лdд, крига; navatl 

па tanak ·1&1 - підвесті, 
спровокувати 

IMen - крижаний, льодо
вий; SjlvemG :tfdenG m6re 
(geogr.) - Північний Льо
довитии океан 

led�jak, m. - льодовик, 
айсберг 

l�dlna, z. - цілина 
ledliti, -Іm - заморожувати, 

холодити, студити 
І�ІІtі se, ·lm se - шерхнути 
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letUI 

ledol6mlac, -са, m. - нриrо-
лам 

І�а. s. mn. - спина 
legUlan, -na, -no - легальний 
legaUzirlatІ, -am - оформити, 

оформляти, леrалdзувати 
l�genda, z. - легенда, опові

дання, міф 
llgendarfan, -na, -no - леген

дарний 
l@glja, z. - лесі.он 
legltlmaiclja, z. - посвідка, 

посвідчення 
legltlmfrlatl se, -am, se -

пред'являти документ 
l�glo, s. - виводок, л:іrво, 

mіздо, центр 
leglira, z. - сплав 
I�kclja, z. - урок 
Iekslk, m. - лексика 
Іektira, z. - лектура; матері-

ал для читання 
llktor, m. - викладач; редак

тор 
ІІІе! (uzv.) - леле! ropel бі

да та й годі! 
lelU.Jlati se, -am se - колиха-

тися, коливатися 
Unjlngdd, m. - Ленінград 
Ienjlnlst(a), m. - ленінець 
lenJlnizlam, -ma, m. - лені-

нізм 
llnjlnslc,! - лшdнський 
le�ltatl, <em - лопотати, 

лопоrіти 
Iepeza, z. - віяло, веер 
,leplnja, z. - корж 
leprifati, -am - позвіватися, 

колихатися 
llptlr, m. - метелик 
ІІІ, m. (mn. -evl) - труп 
l@t, m. (mn. -ovl) - політ, пе

рел.іт 
•JetA&I - літальний: 
IetUI - летучий 



�etlmii!Jan, -па, -no - повер
ховий, побіжний 

letJJeti, -Іm - летіm, лdтаm, 
линути; tki) vt&Oko :еtІ, Dls
ko pidA - хто високо ЛІЇ· 
тає, той низько сідав 

LetonJac, -са, m. - латвієць, 
латшп 

LetGnka, z. - лапппка, ла
твійка 

IetGJlljd - латвійський, ла
тиський 

leukemlja, z. (med.) - лейке
мdя 

Ieukocltl, m. mn. (fiziol.) -
лейкоцити 

RIAJ, m. - ложе, кушетка, 
А!іrвище 

IШijka, z. - крісло, шезлонr 
Iezjatl, -Іm - лежати; Iezatl 

ni · srcu - мати в думці, 
мати на серці, на мислd 

lefi!rlan, -па, -no - леrкий; 
леrковажний 

Ietllte, s. - підшипник 
П (vezn.) - чи, хіба, невже, 

ж, якщо 
H�rll, m. - ліберал 
UЬeraUzfrJati, -am - лібера

лdзуваm 
Іісе, s. - обличчя; лице; осо

ба; вид, фасад; l:fcem u ifce 
- віч на віч, лицем в лице; 
l:fce І пМІ�Jе - лице і ви
воріт; па lfcu mj�sta - на 
місці (по№, злочину) 

Dcemjl!rJan, -па, -по - удава
ний, лицем:ірний, нещирий, 
двоєдушний, дволичний 

Ucemjl!rje, s. і Hcemj�rstvo, 
s. - лицемdрство, облуда, 

нещирість 
U�Jan, -па, -no - особовий, 

особистий 
:.lBJiac, -оса, m. - маляр 
nапь. z. - личинка 

lf�Jlt11, -Іm - .малювати, фар-
бувати 

Il�Jltf1, •im - буm СХОЖИІ\rІ 
П�по - особисто 
t(der, m. (polit.) - А!ідер 
DferJovatl, -ujem - посилати, 

постачати, поставляти 
lift, m. - ліфт 
ifga, z. - ліrа 
IIhvAr, m. - лихвар 
Iije�enje, s. - лdкування, курс 

лdкування 
:ij�Jltl, -Іm - лікувати, виАі

ковувати, roim 
lije�Jitl se, -Іm se - лdкува-

тися 
llj�ni�kl - лікарський 
lije�nik, m. - лікар 
UjeJgatl, -fem - ляrати 
Iljeha, z. - клумба; rрядка 
lljek, m. (mn. -ovl) - ліки; 

�ma nl za Ujek - нема ні 
риски; n8a Djeka - знай
ти вихід 

Djeп - ледачий, лdнивий 
IIJenВna, z. - ледар 
�IJenJitl se, -Іm se - ледащі

ти, ледачі.ПІ, лінуватися, лі
питися 

lljeпGst, -І, z. - лінощі 
lijep - rарний, красивий, 

вродливий, красний, слав
ний 

UJepJltl, -Ьn - тулити, клеї
ти, склеювати, заклеюваm 

ilJepJltl se, -Іm se - липнути, 
приклеюватися;  чіплятись 

Jljes, m. - домовина, труна 
HJesкa, z. - лdщина 
; Іjevlak, -ka, m. - воронка 
:НJevJatl, -am - лити; відли· 

вати 
lljevl - Л!іВИЙ 
Iijevo - ліворуч, злdва 
dk, m. (mn. -ovl) - обличчя; 

обрис, образ, подоба 
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Dki!r, m. - л.і.кер 
llkovlnje, s. - радощі, ра

дість 
llklovatl, -ujem - раМти, ра-

дуватися, торжествувати 
lJkOvnl - образотворчий 
llkvldaclja, z. - ліквідація 
Ifkvldfrlatl, -am - ліквідува-

ти, скасувати, скасовувати 
Пm, m. - жерсть, бляха 
IJmAr, m. - жерстяник, бля-

хар 
llmen - бляІПаний 
ІlmЬka, z. - банка 
llmOn, m. - лимон, цитрина 
llmunada, z. лимонад 
lln�lovatl, -ujem - лінчувати 
lingvlst{a), m. - лінгвіст 
Ungvistlka, z. - мовознав-

ство 
!fnlja, z. траса, лdнія 
DnJlati se, -am se - линяти 
ІІра, z. (Ьоt.) - ЛІПІа 
liplanJ, -nja, m. - червень 
lipanjskl - червневий 
lirlka, z. (knjiz.) - лірика 
lirskf - л�ричний 
UsaЬon, m. - Ліссабон 
lfslac, -са, m. - лис 
fislca, Z. - ЛИСІЩЯ 
llsnlca, z. - гаманець 
list, m. - лист; аркуuІ; газе

та; nШ g0re Иst - одного 
поля ягода 

llsta, z. - список 
Dstlatl, -am - перегортати, 

розпускати листя; перели
стувати 

Jlstonola, m. - ЛИСТОНОІПВ, 
поштар 

IistopAd, m. - жовтень 
dstopAd, m. - жовтень 
ІІІАj, m. - лишай 
ПМvІаtІ, -am - позбавляти, 

залишати 
IU�, s. zb. - листя 
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16kva 

Hl/ltl, -Іm - позбавити, зали-
ІПИТИ 

Litavlac, -са, m. - литовець 
Utavka, z. - литовка 
litavskl - литовський 
llterAmi - літе:;атурниЙ 
UteratUra, z. - література 
li/tl, -jem - лити 
Dtlca, z. - урвище, скеля, ка

мінь 
Пtra, z. - лdтр 
Litva, z. - Литва (Литовська 

РСР) 
Dvada, z. - левада, луr, лука, 

поляна 
lfz/atl, ·Zem - лизати, обли

зувати 
llzn/utf, -em - лизнути 
logarltlam, -ma, m. (mat.) 

логарифм 
logl�/an, -na, -no - лоІ1ічний 
logiW - логічний 
logika, z. - логіка 
16gor, m. - табір; k6ncentra· 

clOnl 16gor - концентра
ційний табір 

logorAI, m. - табірник 
J6gorovlnje, s. - табірне 

життя 
J6gorjovatl, ·uJem - отабо-

рюватися 
І6J, m. - лій 
lojAafan, -аа, -no - лояльний 
IOJan - сальний, масний 
Joja•nost, -І, z. - лояльність 
ІоkАІ, m. - приміщення, мІі.-

сце 
lokalJzfrfatl, -am - локалізу

вати 
lokAlnl - локальний, місце

вий 
Jl)katlv, m. (gram.) - місце-

вий відмінок 
lokomotfva, z. - паровоз 
Jl)kot, m. - висячий замок 
Jl)kva, !. - калюжа 



Ібm 

�m, m. - лом, брухт, ломка 
J.Omaa, z. - багаття, вогни

ще 
Iomliti, -lm - ламати, ломи

ти, наламувати, трощити, 
зламувати 

lomliti se, -Іm se - ломатися, 
розбиватися; тинятися, ва
гатися 

IOmljava, z. - тріск, rурюіт; 
скандал, буча 

lom jiv - ламкий, крихкий 
ІоnІас, -са, m. - горщик 
lonair, m. - гончар 
LOndon, m. (geogr.) - Лон-

дон 
Iopata, z. - лопата 
Іороv, m. - злодій 
Шрtа, z. - м'яч 
l�ptlatl se, -am se - грати у 

м'яч 
Іоs, m. (mn. ovl) - лось 
ЮА - поганий, недобрий, 

кепський 
ЮІё погано, негаразд; 

stvAri stoje :�Аё - справи 
негаразд 

Ібv, m. - полювання, лов; 
ісі іі. ·1ov - іти на полюван
ня; Ібv па ze�eve - по
лювання на зайців 

ІоvІас, -са, m. - мисливець 
Iovlna, z. - здобич, дичина 
a!Ovliti, -lm - полювати, лови-

ти; Iovlti u mutnom - ло
вити рибку у мутній воді 

Iovor, m. і Iovorl.ka, z. (Ьоt.) 
- лавр; l�vor-vljenac -
лавровий вінок; britl 1ovO
rike - пожинати лаври; 
po�fvatl па Iovorikama 
почивати на лаврах 

ІЬzа, z. (Ьоt.) - лоза 
lozlnka, z. - гасло, пароль, 

лозунr 

Io:la, z. - ложа 
Іоій�, m. - кочегар 
loiёnje, s. - опалення 
IoZilte, s. - топка 

IUkav 

loiliti, ·lm - запалювати, па-
лити, топити 

Iubanja, z. - череп 
!uhenica, z. - кавун 
luckast придуркуватий 
ІШ, ·і, z. - лучина, факел, 

смолоскип 
lii�ki - портовий; :ii�kl rAd· 

nik - вантажник в порту 
Iiid - навіжений, безумний, 

божевільний, шалений 
Iii.da, z. - дурень, божевіль

ний; dvorskA Iii.da - бла
зень 

ludilo, s. - безумство, боже
вілля 

•Iudnica, z. - божевільня, бу
динок для бе>жевільних 

:iido - божевільно; Іftdo vO
ljetl - безтямно, безумно 
кохати 

iudOst, ·І, z. - божевілля; 
mШdost-ludOst - молоде
-дурне 

IudjOvatl, -ujem - шаленіти, 
божеволJ.ти, буйствувати 

ludA�kl - божевільно, по
-дурному 

ludAk, m. - божевільний 
:tfig, m. - перелісок, гайок, 

.Мсок 
IiigAr, m. - лісник 
Iiik', m. - цибуля; bljeU iii.k 

- часник; crvenl (cf'ni) Iiik 
- цибуля; nl luk J�. nl 
{uk mtrtsao - не їла душа 
часнику - не буде воняти 

liik', m. - арка; дута 
IUka, z. - гавань, порт 
JUkav - лукавий, хитрий, 

облесний 
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iiikavбst 

IUkavбst, -і, z. - хитрість, хи
трощі, лукавість, лукав
ство 

Iiikavstvo, s. - лукавство 
Iilksuz, m. - розкіш 
�Uksuzlan, -па, -no - розкіш-

ний, пишний 
IUla, z. - трубка, люлька 
Iiimplati, -am - гуляти, беш

кетувати, буйствувати, ко
лобродити 

I'linJlati, -am - тинятися 
Jupa, z. - стук, тріск 
Iuplnje, s. - стук, биття ;  hi-

pllnje si'ca - серцебиття 
Iuplati, -am - стукати, гупа

ти; тріскати, бахкати, бити 
iupe!, m. - зло,ьdй 

:JUjan 

:iuplitl, -im - тріснути, стук
нути, гупнути, бахнути 

uster, m. - люстра 
lutaUca, z. - мандрівник, 

блукач 
Iutlnje, s. - мандри, блукан

ня 
Іutlati, -am - мандрувати, 

бродити, блукати, блу№ти, 
кочувати 

lutka, z. - лялька; kaizaliilte 
IutlikA - ляльковий театр 

IutkІrskl - ляльковий: 
iiltrija, z. - лотерея 
IUtrljskl - виграшний 
:tii!i�kl - лужицький:; Lii!i�-

kl Srbl - лужицьк.і серби 
:aii!nl - лужний: 

Lj , lj 

Ijlga, z. - ганебна пляма, 
rаньба 

ІJШІІіІtе, s. - курорт, сана
торій:, лdкувальний заклад 

ljekArna, z. - mпека 
Ijekovit - лікувальний, ЦІі.л

ющий: 
Ijen№pti, -im - лінуватися, 

ледарювати 
ІjеріІо, s. - клей: 
Uepljiv - в'язкий, ЛШІКИЙ 
ljepota, z. - краса, красота, 

врода; prfrodne ljepc)te 
красоти природи 

?jepc)tlln, m. - красень 
Ijepc)tica, z. - красуня 
Jjestvica, z. - драбина; (muz.) 

гама 
tjHnjlk, m. - лісовий: горіх 
1Jet1 - влітку 
ljltina, z. - врожай; 8ІІЬА 

Ijltina - неврожай: 
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Ijltnl - лdтн.ій: 
Jjltnikovlac, -са, m. - дача 
Іjeto, s. - л.іто 
ljltopls, m. - ліТОІШС 
Іjltбs - цього літа 
:ljltovalUte, s. - місце літньо-

го відпочинку, дача, ку
рорт, будинок відпочинку 

Ijltovanje, s. - літування, 
проводження літа 

Ijltlovatl, -ujem - проводити 
літо, літувати 

1Jev111Ji:, m. (mn. -сі) - л.івmа 
ljevica, z. - ліва рука, лdва 

(пар11ія) 
ljevi�r. m. (polit.) - лівий 

(політ.) 
Іjlgav - слизистий, покритий 

слиззю 
UUJan, m. - лdлея 



JJiilbak magarlac 

ІJЩЬаk, -pka, -pko - чарів
ний, миловидний, приєм
ний; граціозний 

Ijubav, -І, z. - любов, ко
хання; uВпіtІ za ijubav -
зробити послугу, прислужи
тися ; Ofltovatl ljubav -
освідчитися в коханні 

ljilЬAvulca, z. коханка 
ljilbAvuilk, m. (mn. -сі) - ко

ханець 
:jubazlan, -na, -no - люб'яз

ний 
Ijublca, z. - фіалка 
ljubl�ast - фіолетовий, буз

ковий 
Ijubfmlac, -са, m. - улюбле

нець 
IJubimlca, z. - улюблениця 
1jilbltelj, m. - охочий, люби

тель 
ljublltl, -Іm - цілувати; ко

хати, любити 
ljuЬOmora, z. ревнощі 
ljuЬOmorІan, -na, -no - рев

нивий 
ljudofder, m. - людожер, 

людоїд 
lJudskl - людський ; ІJudskl 

r&I - рід людський 

ІJuljA�.ita, �- гойдалка 
JjuljAnje, s. - качка; розка

чування, коливання 
ljuIJlatl, -am - хилитати, гой

дати, качати, колихати, ко
ливати 

lju1Jlatl se, -am se - гойдати· 
ся, колихатися, коливатися 

IjiipkOst, -1, z. - чарівність, 
граціозність, миловидність 

ІJiiska, z. - шкаралупа, лу
ска, лушпайка 

.:jUAtlltl, -lm - лущити, очи
ІЦувати, чистити, лузати 

JjUAtlltl se, -lm se - лупити
ся, луІЦИТися, злущуватися, 
очищуватися 

lju§tura, z. - шкаралупа, лу
ска, панцир 

ljiit - лютий, сердитий, гнів
ний, жорстокий; Ijiit kao 
rls лЮтий як рись 

ljutina, z. лють, mів 
'Jjutlt - сердитий, гнівний 
ijutlltl, -im - сердити, злити, 

обурювати, гнівити 
"Jutlltl se, -lm se - лютитися , 

гнівитися, гніватися, зло
ститися ,  злиться ,  сердити
ся 

M, m 

ті�. m. - меч 
mli�lak, -ka, m. (zool.) - к·іт 
ml\�e, -ta, s. - кошеня, коте-

ня 
mafevallac, -оса, m. - фехту

вальник 
ma&vAnje, s. - фе:�с.тування 
ma��vatl se, -ujem se - фе

хтувати 
ml\�ka, z. - кішка 
mllceha, z. - мачуха 

ml\da (vezn.) - хоча, хоч 
madrac, m. - матрац, сінник 
М&drld, m. (geogr.) - Мадрід 
Madflir, m. - угорець, мадь-

яр 
Madf&rica, z. - угорка, мадь

ярка 
madfarskl - угорський, ма

дьярський 
magarJac, -са, m. (zool.) -

осел, віслюк; pl\sti s konja 
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mapzln 

па maglrca поміняm 
шило на швайку 

magВzln, m. - склад 
maglstrlila, z. - магістраль, 

автомаІ1істраль 
magla, z. - туман, марево, 

паморока, імла, мла, мряка 
maglbvlt - туманний, неви-

разний 
mВgni!t, m. - маmіт 
magni!tskl - магнітний 
mih, m. - помах, розмах; u 

jedan mAh - одразу, рап
том; u prvl mih - спочат
ку, у першу хвилину; Uzl
matl (ilzi!tl) miha - взяти, 
(брати) розrnн 

nuiJhatl, -Aem - махати, роз
махувати, змахувати 

mМшІt - скажений, оскаже
нілий, навісний 

mahnftlatl, -am - скажеНІіти, 
навісніти 

maihnjutl, -em - махнути, 
змахнути, розмахнути 

mahovlna, z. - мох 
mli.J, m. - травень 
mija, z. - майка 
mЩВnskl - материнський 
mЩka, z. - мати 
majmun, m. (zool.) - мавпа 
majGr, m. (vojn.) - майор 
JDЩskl - травневий 
mЩstor, m. - майстер, ми

тець 
mljstorstvo, s. - майстер

ність 
mijOr, m. - садиба, маєrок, 

хутір, ферма 
mlk, m. (mn. -ovl.) (Ьоt.) -

мак; tjeratl mik na kЬпас 
- вперто стояти на своєму 

makar - хоч, хоча; m8kar 
'k&.k.o - як би то не було; 
makar tk6 - ХТО б ТО не 
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malbgradanln 

був; m8kar gdJe - де б то 
не було 

Мaked6nlac, -са, m. - маке-
донець 

МakedGnlja, z. - Македонія 
МakedGnka, z. - македонка 
makedGnskl - македонський 
mi.dnйilan, -па, -no - маши-

нальний 
maknlutl, -em - посунути, во

рухнути, відсунути 
mВJmlutl se, -em se - посуну

туся, зрушити, посторони
тися 

mlikslmlllan, -па, -no - мак
симальний 

miikslmum, m. - максимум 
ma:aklsatl, -Aem - знесили

тися 
malaksaivlatl, -am зне-

силюватися 
ma:lrlja, z. - малярія 
malen - малий ,невеликий, 

маленький; od malena -
змалку, змолоду 

mAD - малий, невеликий, 
маленький; mill prst - мі
зинець; mi10 dljete 
дитя, дитинча; М ma:dh DO
gO - змалку 

mallgnl - злоякісний 
mitllna, z. (Ьоt.) - малина 
mallnovlac, -са, m. - малино-

вий аік 
mallnov - малиновий 
maШiln, m. - маля, малюк 
mit10 - трохи, небагато; mi· 

Іо prlje - щойно, незадов
го; miilo pbmato - по
малу, поступово 

miilobrGjan, -па, -no - нечи
сленний, малочисельннй 

ma1MuJan, -па, -no - мало
душний, легкодухий 

malbgradanln, m. - м.іща· 
нии, обиватель 



malogran1nskJ 

malogradAnskl міщан-
ський, обивательський 

malogradlinltlna, z. - мі
щанство 

maloljetІan, -па, -no - мало
літняй 

maitretfrJatl, -am - обража
ти, знущатися, rрубо пово
дитися 

malj, m. - ДОВбНЯ, МОЛОТ 
milje, z. m. - пушок, воло-

синки 
mima, z. - мама, неня 
пuimlac, -са, m. - принада 
пuimJltl, -m - манити, ва-

бити, приманювати, зама
юовати 

mimOrlan, -na, -no - стра
даючий з похмілля, спро
соння 

mamilrluk, m. - похмілля 
mamuza, z. - umopa 
mana, z. - порок, недолік, 

вада 
minastfr, m. - монастир 
mandarlnka, z. (Ьоt.) - ман

дарин 
miuidAt, m. - мандат 
mandolfna, z. (muz.) - ман-

доліна 
manekenka - манекенка 
manevІar, -ra, m. - маневр 
manevrfrJatl, -am - маневру-

вати 
manlfest, m. - маніфест 
manlfestaclja, z. - маніфеста

ція, демонстрація 
manlfestfrJatl, -am - демон

струвати, маніфестувати 
mВnlja, z. - манія 
mВnljaJk, m. (mn. -сі) - ма-

ніяк 
man1кІr, m. - манікюр 
manfra, z. - манера 
manleta, z. - манжета 
mlinuelnt - фізічняй 

mWrka 

manlJdrad, -am - робити ма

нікюр 
manufaktйra, z. - мануфак

тура 
manjJak, -ka, m. - нестача, 

недолік, дефіцит 
minje - ме!ШІе, менш; lto 

minje - що менше; ml
nje-vlle - більш-менш 

minjl - менший 
manjlna, z. - меншість 
mipa, z. - rеоrрафічна карта 
muama, z. - хустка, каш-

не 
maramlca, z. - носова хусто-

чка 
margU'ln, m. - маргарин 
marlnada, z. - маринад 
marlnfrJatl, -am - маринува-

ти 
marloneta, z. - маріонетка 
marJltl, -lm - турбуватися, 

любити 
mlrka, z. - марка 
markslst(a), m. - марксист 
markslzlam, -am, m. - марк-

сизм 
mмljlv - старанний, запо

падливий, дбайливий, ре
тельний 

muljlvбst, z. - старанність, 
дбайливість, ретельність 

marmelada, z. - повидло 
marokAnskl мароккан-

ський 
Maroko, m. - Марокко 
mirl, m. - марш, пох:ід 
mulAI, m. - маршал 
marlrota, z. - маршрут 
mirt, m. - березень 
mirva, z. - скот, худоба ско-

тин а 
misa, z. - маса, загал 
masaza. z. - масаж 
mWr, m. - масажист 
maserka, z. - масажистка 
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mltslv 

oslv, m. - масив 
mlslvjan, ·DВ, -по - масивний 
mls.к:a, z. - маска, машкара 
masldrAnje, s. - маскування 
mas.ldrjatl, -am - маскувати 
mlslac, m. - масло 
mlsUna, z. (Ьоt.) - масЛЮІа 
masпOCa, z. - жири, жир-

ність, огрядність 
mWvjan, ·DВ, -по - масовий 
m&st, z. - жир, мазь 
maisltan, ·Da, ·DO - жирний, 

масний, сальний 
mlistitl, ·im - мастити, сма

щувати, промаслювати 
malina, z. - машина 
maita, z. - мрія, уява, фан

тазія, химера 
maitlati, ·am мріяти, 

уявляти, фантазувати 
mit, m. - мат; !lih mlt -

шах мат 
matematlka, z. - математика 
matertja, z. - матерія, речо

вина 
materijAI, m. - матеріал 
miterljAІlan, -na, -no - ма

теріальний 
materljalist(a), m. - матері

аліст 
materljallstickl - матеріалі

стичний 
matertjaDzjam, -ma, m. - ма· 

теріалdзм 
materljaUzfrJati, -am - мате

теріалізувати 
miterlnskl - материнський 
mlterlnstvo, s. - материн-

ство 
mitl!rnica, z. (anat.) - матка 
mitlJ., -ere, z. - мати 
mitica, z. - матка у бужіл; 

фарватер; центральний зак
лад 

mitlcar, m. - службовець у 
ЗАГОі 
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medunarodnl 

miticni Ured - заrс (відділ 
запису ак'Dів rромадянско
rо стану) 

matrica, z. - матриця 
matdra, z. - ісmп на атестат 

зрілос11і. 
matUrant, m. - ВШІУСКНИК 
mauzolej, m. - мавзолей 
mijzatl, -tem - мазати, ма-

стити, намазувати, замазу
вати, змазувати, вимазува
ти, замурзувати 

mliza, z. - пестун, мазун, пе
стунчик; miЬnina m4za -
мамин синок, мамина доня 

mazga, z. (zool.) - лошак, 
мул 

mlizjiti, -im - балувати, rо
лубити, пестити, милувати 

mlizjiti se, -im se - ласти
тися 

mebUrjati, -am - меблювати 
m�. m. (sport.) - матч, зма

гання 
m�ava, z. - завірюха, хур

товина, віхола, метелиця 
m�d. m. - мед; upala mu je 

sJeldra u med - йому по
везло (пощастило) 

medalja, z. - медаль 
m�den - медовий 
medenjak, m. (mn. -сі) 

пряник, медяник 
JDedidna, z. - медицина 
medlclnskl - медицинський 
Mediterln, m. (geogr.) 

Середземномор'є 
mediterйnski - середземно

морський 
medvjed, m. (zool.) - вед· 

МІЇДЬ 
:mМа, z. грань, межа 
medu ( + А" І .) - мІіж, поміж 
medugradskl - міжміський 
medunairodвl - міжнарод-

ний, інтернаціональний 



mectutlm 

mectutlm - проте, однак 
megalomimlja, f. - манія ве-

личнос11Ї 
mehiml№, m. - механік 
meh8nl�kl - :механічний 
mehanlka, f. :механіка 
meЬanlz8clja, f. - :механіза-

ція 
mehanlzlam, -ша, m. - :меха

нізм 
mehanlzfrad, -am - :механізу

вати 
mlk - м'який, пухкий, ла

rnдний; mlka si"ca - мати 
добре серце 

meklnje, f. mn. - м'якина, 
висівка 

mekUJlac, -са, m. - слизняк, 
:м'яко'І'ілий 

me1anko1І�lan, -па, -no - :ме-
ланхолійний 

melankoUja, f. - меланхолія 
me1lorliclja, f. - мелdорація 
melOdlja, f. - :мелодія 
memolirl, m. mn. - мемуари, 

записки 
memor8ndum, m. - меморан

дум 
mlmorljl'lan, -па, ·DO - :ме

моріальний 
menalerlja, f. - звіринець 
mentallti!t, m. - склад ума, 

розумові здібносІ1і 
mlnza, f. - їдальня 
merldljln, m. (geogr.) - ме-

ридіан 
meslr, m. - :м'ясник, різник 
mesnt - :м'ясний 
m�so, s. - м'ясо 
melsd, -tem - :мести, підм.і· 

тати 
meta, f. - мішень 
miJtak, -tka, m. (mn. -сі) 

куля 
metll, m. - метал 
meWjac, -са, m. - :металурr 

ЗО Menac - Koval: Rjeant 

mljesliti 

metali'lrgl.ja, f. - :металурr.ія 
mltlar, -ra, m. - :метр 
meltatl, -Cem - клш:ти, ста-

вити; одяrати 
meteor, m. - метеор 
meteorЬІo§kl - :метеороло

гічний 
metd, m. - метушня, шум, 

гам, сутолока 
metla, f. - мітла, віник 
mltnJutl, -em - покласти, по-

ставити, одяrти 
metoda, f. - метод 
metOdlka, f. :методика 
metra, m. - метро, :метро-

політен 
metrOpola, f. - метрополія 
mltvlca, f. - м'ята 
mЬІшІас, -са, m. - молод-

ший: син, улюбленець 
mi1, -, m. (muz.) - мі 
mi, паs - ми 
mllcati,· �m - ворушити, по

сувати, переміщувати, пе
ресувати 

mІІсаtІ se, �m se - руха
тися, ворушитися, перемі
щуватися 

mig, m. - підморrування;  
знак, сиrнал; ditl mig -
підморrнути, дати знак 

mlglati, -am - морrати, клі
пати 

mlgnlutl, -em - кліпнути, 
блимнути, морrнути 

mljiauJkatl, �m - нявчати 
mljeh, m. - міх, бурдюх 
mljenJlatl, -am - з:міюовати, 

видозміюовати, :міняти, роз
мdюоваm 

mljenJJati se, -am se - мінs
тися, обмdюоватися 

mІJeslJtl, -Іm замішувати, 
місити 
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mfj�Alnje 

mfj�je, s. - з№ішування, 
втручання 

mfj�IJati, -am - мішати, за
м.ішувати, змішувати, плу
тати; mfj�lati kirte - та
сувати 

mij�lati se, -am se - втруча-
тися, вплутуватися 

llllkrab, m. - мікроб 
mikrOfбп, m. - мікрофон 
mikrOskop, m. - мікроскоп 
mПе-ІіІе (razg.) - любо -

дорого 
mШclonйr, m. і mШcaJJac, -са, 

m. - міАІіціонер 
mПljArda, z. мільярд 
mШjOn, m. і mШбn, m. -

мільйон 
mШmetJar, -ra, m. - мWметр 
millna, z. - чарівність, мило

видність, привабливість 
mllitarizJam, -ma, m. - м!ілі

таризм 
mllltarlzfrlati, -am - міліта

ризувати 
mno - приємно, мило; milo 

mi je - я радий, мені при
ємно; vratltl mПб zi drAgo 
- відплатити тим те, око 
за око 

milosrdlaп, -na, -по - мило-
сердний 

mПбst, -І, z. - ласка 
mi10stlnja, z. - милостиня 
mnostlv - милостивий 
mПovAnje, s. - :пистощі, ла-

ска 
mПlovatl, -ujem - пестити, 

голубити, милувати 
:milja, z. - миля 
:mi1Jenlca, z. - улюблениця 
mDJeDIJk, m. (mn. -cl) - улю-

бленець 
mfllJetl, ·dm - повзти, лизти, 

плазувати 
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mtroІJubiv 

mlmo ( +  А, G.) - мимо 
mіmОІІ�І, -dem - пройти ми

мо, минути 
mІmоІІа se, -dem se - розми

нутися 
mlmollazllti, -Іm - проходи

ти мимо, уникати 
mlmollazllti se, -Іm se - ро-

зминатися 
mina, z. - міна 
mln�rAI, m. - мінерал 
mlnerAIDI мінеральний 
mlneraloglja, z. - мінерало-

mя 
minlmum, m. МІНІМУМ 
mlnistlar, -ra, m. - міністр 
mlnlstarstvo, s .  міНІістар-

ство 
mlnobaci�, m. міномет 
Мinsk, m. - Мінськ 
mfnus, m. - мінус 
mlnuta, z. - хвилина 
minJutt -em - минути 
mІІо, -Іа, -Іо - милий, любий, 

лагідний 
mlomlrls, m. - пахощі 
mir, m. - мир, спок:ій, зrо

да; mir! - тихо! 
mfrlan, -na, -по - мирний, 

спо:к.ійний 
mhis, m. - пахоІЦі, запах, 

аромат 
mirlsJan, -па, -no - пахучий, 

запашний, ароматний 
mirilsati, -lem - пахнути 
mfrlltl, -Іm - мирити 
mfrlitl se, ·lm se - миритися, 

примирюватися 
Jnimo СПОКllИНО, тихо 
mimoa, z. - спокій 
mimodoplikl - той що сто-

сується до мирного часу 
mlrOdlja, z. - пряність 
mlnilJublv міролюбний, 

мирний 



mirlovatl 

mirІOvatl, -ujem - перебува
ти у спокою, бути мирним, 
тихим 

rnlrovlna, z. - пенсія 
mirOVDI - мирНИЙ 
misJao, -11, z. - думка, мірку

вання; misao vOdl.rja -
провідна думка 

mislja, z. - міоія 
misllltl, -im - думати, мисли

ти 
mlsti!rlj, m. - містерія; та

ємниця 
misterlOzlan, -na, -no - та

ємничий, загадковий 
ml§, m. (zool.) - миша 
mi§lc, m. (anat .) - мускул, 

м'яз 
mUleav - мускулистий 
miAJІ - мишачий 
mUljl!nje, s. - мислення, мір-

кування 
mlAOIOvka, z. - мишоловка 
mit, m. - міф 
mltlng, m. - мітинг 
mfto, s. - хабар 
mltralj&, m. - кулемет 
mltraljtSJzac, -sca, m. - куле-

метник 
mitskl - міфічний 
mji!d, -І, z. - МІідь 
mjednl - мідний 
mji!hOr, m. - пузир, міхур, 

бульба 
mji!nlca, z. - вексель 
mjaj�nlca, z. - міняльна 

лавка 
mji!ra, z. - міра, захід; do 

koje mji!re - наскільки; 
mji!re i)pma - міри безпе
ки, заходи безпеки 

mji!renje, s. - вимірювання 
mji!rJltl, -Іm - міряти, обМІі

ряти, вимірювати 
mji!rodAvJan, -па, -no - ком

петентний 

30* 

miatlllca 

mji!sk, m. - місяць 
mji!seml - місячний, щомі

сячний 
mji!seЬlllk, m. (mn. -Ісі) -

щомісячник 
mji!snl - місцевий 
mji!sto', s. - місце; пост, по

сада; �ovjek na svOm mJi!
stu - людина на своєму 
місці 

mji!sto' ( + G.) - замість 
mje§avlna, z. - мішанина, ві

негрет 
mje§Ovlt - змішаний; mje§O. 

vlta roba - бакалія 
mji!§tanlin, m. (mn. -І) -

місцевий житель 
maid - молодий, юний; mlidl 

mji!sec - молодий місяць, 
молодик 

mlidenaW - юнацький 
maidena§tvo, s. - юність 
mlidenJci, -АсА, m. mn. -

молом, молодожони 
ni14def, z. - молодь, юна

цтво, юнь 
mladlca, z. молодиця ; 

(Ьоt.) пагін, паросток 
mladlc, m. - парубок, хлоп

чина, юнак, хлопець 
mladollk - моложавий 
mJidOst, Z. МОЛО,4/іСТЬ, 

юність; u mladostl - замо-
лоду; mlidOst-ludOst 
молодо-зелено 

mladoienja, m. - молодо-
жон, жених 

mlad'lin&!, -ta, s. - дитинча 
mladarlja, z. zb. - молодь 
mlidl - молодший; па mla-

dlma SVljet OStaji! - МОЛО
ДИМ світ залишається 

D11ik - теплуватий, теплень
кий 

mМ_t, m. - молот 
mlatlllca, z. - молотарка 
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mlaфtt 

mhitlitl, -Ьn - молотити, ко
лотити 

mlliz, m. (mn. -ovl) - струм, 
струмінь, смуга 

JW.lizni - струменевий; na 
mllznl p0gon - реактив
ний двигун 

mlamJalk, m. (mn. -сі) -
реактивний літак 

mlljefnl - молочний; mlljef
nl restorin - молочна, мо
лочний ресторан 

mlijeko, s. - молоко 
mlln, m. - МЛИН 
mlinlac, -са, m. - невеликий 

млин, млинок 
mliniir, m. МІірошник, 

мельник 
mlltav - в'ялий, слабий, не

мічний 
mrohav - в'ялий, не:м!Їчний, 

млявий 
mljekiirnica, z. молочна, 

молочарня 
mljekarstvo, s. молочна 

промисловість 
Dilji!ti, mi!Jj!m - молоти 
nшOgo - багато, дуже, заба

гато, немало 
mnogop0JtoviiDI - вельмиша

новний 
mnogostran - багатосторон

ній, різностронній 
mnogOzпaflan, -па, -no - ба

гатозначний 
.mnOJtvo, s. - натовп, маса, 

безліч 
mnOПnje, s. і mnoИdba, z. 

(mat.) - множення, роз
множення 

mnollna, z. (gram.) мно-
жина 

mnoИtelj, m. (mat.) мно-
жник 

пшМJІtІ, -Ьn - множити, роз
множувати 
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MoldAviJa 

mnoiJitl se, -Ьn se - множи
тися, розмножуватися 

mobllizacija, z. - мобілізація 
mobltizfratl, -am - мобілізу

вати 
mЬfliti, -Ьn - мочити, кваси

ти, зрошувати, змочувати 
moi!Jiti se, -Ьn se - киснути, 

кваситися 
mofvara, z. - болото, калю

жа 
miКviirlan, -na, -no - болоти

стий 
mбС, -і, z. - міць, могутність 
m6cJan, -па, -no - могутний, 

міцний 
шоІсt, -gu, -fеІ - могти 
шОdа, z. - мода 
mOdlar, -ra, -ro - сиши 
modelirlati, -am - ліпити, мо-

делювати 
mOdl!rlan, -na, -по - модний 
modernlzfrlati, -am - модер

нізувати 
modlflclrlati, -am - модифі

кувати, видозмінювати, ви
дозмінити 

modlstkinja, z. - модистка 
m6dnl - модний 
nIOdrica, z. - синяк, синець 
modrlitl se, -І se - синіти 
ш0g0с - можливий, могут-

ній 
mOgo.ee - можливо, можна 
mogйcnGst, -І, z. - можли

вість; ро mogйcnostl - по 
можлнвос'Пі. 

m6j - мій 
пIOkJar, -ra, -ro - мокрий 
шOkraCa, z. - сеча 
m6I, m. (muz.) - мінор 
шОІЬа, !. - прохання, прось-

ба, клопотання, заява 
Mo1dAvlja, !. (geogr.) - Мол

давія 



MoldavkJanlin 

MoldavIJanlin, m. (mn. -і) 
молдаванин 

moldavskl молдавський 
m<Jlliti, ·Ьn - прохати, про-

сити, благати, умоляти 
шОШvа, z. - молитва 
moIJlac, -са, m. (zool.) - міль 
molJaiklati, -am - випрошу-

вати, приставати 
momlak, -ka, m. (mn. -сі) -

парубок, юнак, молодець 
m0mCAd, -і, z. - команда 
momcic, m. - підліток 
momeп(a)t, m. - момент 
тOmeпtAilan, -па, -по - мо-

ментальний 
mопаІЬ, m. (mn. -si) - монах 
moпarhija, z. - монархdя 
moпeta, z. - монета 
МопgоІ, m. - монгол 
MoпglШja, z. - Монголія 
moпgolskl - монголський; 

MoпgбJska NarodnA Repu
blika - Монгольська На
родна Республdка 

moпogrМija, z. - монографія 
moпOiolg, m. (mn. -zi) - мо

нолог 
mon0pl!ll, m. - монополія 
moпopolizirlati, -am - моно

полізувати 
montaza, z. - монтаж 
montliZ:nl - монтажний;  moп

tAfnA kiica - монтажний 
будинок; montUnA gradnja 
- монтажне бу.А:івmщтво 

monter, m. - монтер 
montfrlati, -am - монтувати 
mora, z. - кошмар 
шОrАІ, m. - моральність, мо

раль 
moriiJlan, ·па, ·ПО - мораль

ний 
morlati, -am - мусити, дово

дитися, бути зобов'язаним 
mбre. s. - море 

mraclltl se 

moreplovІac, -са, m. - море
плавець 

morpti, -Ьn - морити, вто
млювати; tuga me morl -
в мене туга на душі 

шOrnAr, m. - моряк, матрос 
mornarlca, z. - флот 
morski - морський; morskl 

pis (zool.) - акула; шOr
ska оЬаІа - морське узбе
режжя 

МOskva (geogr.) - Москва 
MoskovIJanlin, m. (mn. ·І) -

москвич 
mOskovskl - московський 
mбst, m. - МІіст 
motlati, -am - згортати, мо

тати, змотувати 
motlatl se, -am se - крутити-

ся, намотуватися 
motel, m. - мотель 
motika, z. - кирка, мотика 
motlv, m. - мотив 
motlvfrlati, -am - мотивува-

ти, обгрунтовувати 
m0tka, z. - жердина, тичина 
motocikl, m. - мотоцикл 
motOr, m. - мотор, двигун 
motOrnї - моторний; motOr-

nI brбd - теплохід 
motrlitl, -lm - стежити, на

глядати, споглядати 
mozМlk, m. (mn. -сі) - мо

заїка 
пЮсЕІаk, -ga, m. мозок 
пIOcEglati, ·am - обдумувати, 

мізкувати, ламати голову 
JDOida - може, можливо, ма

буть 
mO!dan - мозковий 
mraclan, -па, -по - похму

рий, понурий, темний 
mraclltl se, ·і se - меркнути, 

смеркатися, темніти, тем
вІша1'8 

469 



mrAk, m. - темрява, пітьма, 
темнота, морок; plda mrAk 
- темніє 

mrlmGr, m. - мармур 
mrliv, m. (zool.) - мурашка 
mravlnjlk, m. - мураumнк 
mrlЬ:, m. (mn. -ovi) - мороз 
mrcv4rliti, -Іm мучити 
mdna, z. (med.) - більмо, 

катаракта 
mrИa, z. - сітка, мережа 
mtk - бурий, понурий; mrkl 

iiglji!n - буре вуІ1ілля 
mrkva, z. (Ьоt.) - морква 
mЇ'lja, z. - пляма, клякса 
mrІJlatl, -am - бруднити, за-

бруДІПОвати, плямувап�: 
mrmlJlatl, -am - бурчати, 

бурмо11іп�:, бубоніти 
mtslltl, -Іm - заплутувати, 

переплутувап�:; mtslti ra(!u
ne - плутап�: карп�: 

mЇ'Aav - худий, худорлявий, 
кволий, щуплий 

mrAavlltІ, -Іm - худнуп�:, мар
ніпt: 

mrAtPtl se, 4111 se - морщи
п�:ся, хмуритися 

mПІаv, -va, -vo - мертвий; 
lsprebfjatl па mrtvG lme -
побити мало не до смерті 

mrtvllo, s. - заст.ій, затиш
шя, омертвіння 

mrva, z. і mrnca, z. - кри
шка, крихта, цятка 

mrvlltl, -im - кришити, тро
щити 

mi'lzak, -ska, -sko - ненавис
ний, противний, оrидний 

mtzlitl, -im ненавидіті 
mrznІuti, -em - мерзнуп�:, ду

біти, коченіти 
mtfnja, z. - ненависть, зне

нависть 
milclatl, -am - заїкатися, ле

петати, бурмоrіти 
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musllmAnka 

mucav заїкуватий 
muflan, -na, ·ПО - бОЛЮЧИЙ, 

бол.існий, томливий, нуд
ний 

muffnje, s. - мука, катуван
ня , тортури 

miifliti, -im - мучити, заму
чувати, терзати 

mufliti se, -im se - стомлю
ватися, мучитися 

mufnina, z. - нудота 
mudlar, -ra, -ro - мудрий; 

mudra gJava розумна 
голова 

mudrбst, -І, z. мудрість 
mudrlovatl, -ujem - мудр

ствувати, мудрувати 
muha, z. (zool.) - муха; JM· 

nlm udlircem ubltl dvlje 
mtthe - двох зайців убити 

mfik, m. - мовчання, тиша 
muka, z. - мука, страждан

ня, трудноІ.ЦіЇ ; mUka ml je 
- мене нудить, мені поrа
но; mUku mufltl - nірко 
мучитися, бідувати; sH\vitl 
na muke - випитувати на 
муках 

muk!ao, "аа, -Іо - rлухий, мо
вчазний, хриплий, неясний 

mulkatl, -Cem - ревіти, рев
ти, мукати 

mukotrplan, -na, -no - копіт-
кий 

miilj, m. - муть, болото 
miшlclja, z. - боєприпаси 
munjevlt блискавичний 
milnjovбd, m. - rромовідвід 
miirva, z. (bot.) - шовкови-

ця, тутове дерево 
muslimlin, m. - мусульма

нин 
muslimlinka, .z - мусульман

ка 



musdmAnskl 

musllmlnskl - мусульмансь-
кий 

mulstl, -zem - доїти 
miiilc:a, z. - мошка 
muJkarlac, -с:а, m. - мужчи-

на 
millki - чоловічий, мужній 
muAterlJa, z. - клієнт 
mutlan, -па, -no - мутний, ка-

ламутний, тьмяний 
muфtl, -Іm - мутити, кала

мутити, бовтати, баламути
ти 

mutlitl se, -І se - мутніти, 
мутнішати, ставати похму
рим 

nAclJa 

miivlnje, s. - метушня 
muvlatl se, -am ае - метуши-

тися, бовтатися 
milzej, m. - музей 
milzlt!ar, m. - музикант 
milzlW - музикальний 

milzlka, z. - музика 
miizlklllan, -na, -no - музи-

кальний 
mUz11Ja, z. - доярка 
miii, m. (mn. -evl) - чоло

вік, дружина 

miiиvlan, -na, -no - мужний 

midjlk, m. (mn. -сі) - самець 

N, n 

na' ( + А., L.) - на; пі dAr 
- в подарунок, як дару
нок; na prfmjer - напри
клад; па sreeu - на ща
стя ; na vrljeme - на час 

ni1! (uzv.) - на! 
nabaslati, -am - наштовхну

тися, наткутися, найти 
nаЬаvІШ, Іm - добути, діста

ти, придбати 
nabavljlt!, m. - закупник, за

rоrівельник 
nabavIJ latl, -am - добувати, 

.АJ.ставати 
nabfJlatl, -am - набивати, на

пихати, заряджати; nabfjatl 
cljme - набивати ціну 

nabijen - набитий, щільний 
nabllti, -Jem - набити, напха-

ти, зарядити 
ші'ЬGJ, m. - заряд, набій 
шіЬоr, m. - складка 
nabOran - в складку, збо-

ристий, у зморшках. змор
шкуватий 

naЬOlsti, -dem - наколоти, 
проткнути, поколоти 

nabrajlnje, s. - перелdк, пе
рерахунок, перелdчування 

nabraJlati, -am - перелічу
вати, перераховувати 

nablratl, -erem - нарвати, 
назбирати, набрати 

nabreklao, -Іа, -Іо - набряк
лий, розпуклий, налитий 

nabreknluti, -em - набрякну
ти, розпукнути, налитися 

nabroJIШ, 4m - перелdчити, 
перерахувати 

nabrdslitl, -Ьn - наточити, 
нагострити 

nabubJatl, -am - набити; 
визубрити 

nabUJlati, -am - надутися, 
роздутися, набухнути, зду
тися, піднятися 

nabuslt - похмурий, непри
вітний, злий, сердитий 

n4'cija, z. - наuі11 
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nacijepJatl 

nacijepJatl, -am - нарубати 
nicionAIJan, -na, -no - націо

нальний 
nacionallst(a), m. - націона

ліст 
nacionalizfrati, -am - націо

налdзувати 
nacionaUzaclja, z. - націона

мзація 
nacionalnOst, -і, z. - націо-

нальність 
nacist(a), m. - нацист 
nacistifkI нацистський 
naclzlam, -ma, m. - нацизм 
nacrt, m. - нарис, проект, 

ескіз, начерк; nacrt zliko
na - законопроект 

nacrtJati, -am - намалювати, 
змалювати, накреслити 

nafekJati se, -am se - наче
катися 

nafelan, -na, -no - принци
повий 

nafelniJk, m. (mn. -сі) - на
чальник, завідувач 

naf�Io, s. - основа, принцип, 
початок 

nitfleti, -nem - почати, над- і 
кусити, порушити, підточи
ти 

nlifln, m. - манера, спосіб, 
лад; p()godbenl nafin 
(gram.) - умовний спосіб; 
zipovljednl nlifin (gram.) 
- наказовий спосіб; na istl 
nafin - таким же чином, 
способом; na svOj nafin -
по-своєму, по-свойому 

na&Jltl, -im - наробити, 
зробити, виготувати, вла
штувати 

nafinJlati, -em - починати, 
НадКУІІІУВати, ПОРУІІІУВаТИ, 
підточувати 

niBtAn - начитаний 
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nadimJatl se 

nafuJti, -Jem - почути, за
чути, прочути 

nlilci, -ttem - знайти, відкри
ти 

naJci se, -ttem se - оІПІНИ
тися ; naCI se u rodu - зди
вуватися, зчудуватися 

niclve, -йvА, z. mn. - корито, 
ночви 

nad ( + А., І .) - над, понад, 
поверх, зверх 

nada, z. - На,АJЇЯ, СПО,АJЇВанка; 
lzgilbltl nadu - втратити 
надію; polligati nadu - на
.Мятися 

nadahnuce, s. - натхнення 
nadithnluti, -em - надихну

ти, натхнути 
nadahnJlfvatl, -ujem - нади

хати, надихувати 
nadateko - далеко, на вели

ку відстань 
nadaaje - дам, в майбутньо

му 
nadAren - обдарований, та

лановитий 
nadarlitl, -Іm - обдарувати 
nadlati se, -am se - спод�іва

тися, надіятися 
nlldblskup, m. - ар:хієпіскоп 
nadebІJlatl se, -am se - роз

товстіти, потоншати 
�dglaslatl, -am - перемогти 

при rолосуванні 
nadglasavlatl, -am - перема

rати при rолосуванні. 
nadgl�latl, -am - надгляда

ти, тримати під наглядом 
nadglednilk, m. (mn. -сі) -

наглядач 
nadgradnja, z. - надбудова 
nadlmlak, -ka, m. (mn. -сі) -

прізвисько 
nadfmlatl se, -am se - пухну

ти, напухати. роздуватися 



nacUrlati 

nacUrlati, -ет - надривати, 
проникати, прориватися, 
пи нути 

nadja�lati -am - перебороти, 
подолати 

nadjaaivlati, -am - пере
борювати, долати 

nadjenlutl, -em - нанизати, 
начинити, нафарІПИрувати 

nlidleltvo, s. - установа, ін
ституція, відомство, компе
тенція 

midI':_fl81!-• -па! -no
u 

- належ- \1 
НИИ, ВІДПОШДНИИ 

nidljudskl - надлюдський І 
nadmalllti, ·lm - перевшци- 1 

ти, переважити, перевер
шити 

nadmalJivatl, -ujem - ПЕ}ре
вершувати, переваж.ати, пе
ревищувати 

nadm�tAnje, s. - змагання, 
суперющтво 

nidmOc, -І, z. - перевага, пе
ревищення 

nadnludrllti, -Іm - переХіі-
тр ити 

nadmudrlivatl, 
рехитряти 

-ujem - пе-

nidnlca, z. поденна 
плата, плата за робочий 
день 

nadoknadliti, -Іm - відшко
дувати, наверстати 

nadoknadlivati, -ujem - від· 
шкодовувати, наверстува
ти 

nadolazliti, -im - підніма
тися, ст.ікатися, підходити, 
прибувати 

nadomJesltak, �ь, m. (mn. -сі) 
- замінник, ерзац 

nadoplatlJtl, -Іm - доплатити 
nadrazllti, -im - роздратува

ти, збудити 
nadrazlivatl, -ujem - роздра

товувати, збуджувати 
nadrlІJeti, -am - нцірвати, 

проникнути, прорватися, 
ринути 

nВdrllljeЬilk, m. - знахар 
nadrOblitl, -im - накришити, 

розкришити 
nadstrelnlca, z. - стріха, на

віс 
nadluti, -mem - надути 
nadlutf se, -mem se - напух

нути, роздутися 
nadilven - гордовитий, чван

ливий, зарозумілий 
nadvfslltl, -im - перевищити 
nadvislivati, -ujem - переви

щувати 
nadvilti se, -Jem se - насуну

тися 
nadzlrlati, -em - наглядати nidnl№, m. - батрак, по

денник, сезонний робітник 
nadnlJ.Jetl se, -esem se - на

виснути, схилитися, нагну
тися 

І nadzor, m. - наrляд, спосте
реження, погляд 

І nadz6rnІlk, m. (mn. -сі) 

nac:lnOslJ.ti se, -Іm se - нави
сати, схилятися, нагинати
ся 

І 
nad6CI, -dem - хлинути, під- І 

нятися, прибути, наблизи- І' 
ТИСЯ 

nadohvat - близько, поряд; 
nadohvat nik� - під рукою j 

наглядач 
nadzVOЬJI - надзвуковий 
nadZivlJeti, -lm - пережити 
nadZiv,javlatl, -am - пережи-

вати 
nifta, z. - нафта 
niftnI - нафтовий 
niftov6d, m. - нафтопровід 
� - голий 
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nagactAnje 

nagadlnje, s. - догадка, пе
редбачення 

naga&tJati, -am - передбачати, 
вгадувати 

naga&tlatl se, -am se - до
мовлятися, торгуватися 

nagOdlltl se, -Іm se - домо
витися, сторгуватися 

niglao, -Іа, Іо - поривчастий, 
рвучкий, наглий; Wпrljetl 
..-шm smrcu - померти 
наглою смертю 

naglb, m. - СХИЛ 
naglnjJati, -em - хилити, на

хиляти, схиляти, нагинати 
nagІnJlatl se, -em se - наги

натися, схилятися, нахи
лятися 

naglasJak, -ka, m. - наголос 
nagllislltl, -lm - наголосити, 

підкреслити 
naglalavlati, -am - наголошу

вати, підкрислювати, ак
центувати 

nagledlatl se, -am se - на
дивитися 

nig10 - нагло, раптово, не
сподІівано 

nigaOh - глухуватий 
nagnlatl, -am - нагнати, за

ставити, примусити 
nagonJlti, -lm - наганяти, 

примухuувати, заставляти 
nignOt - похилий 
nagnlutl, -em - нахилити, 

нагнути, схилити 
nagnJuti se, -em se - нагну

тися схилитися 
nagodba, z. - згода, договір, 

урегулювання 
nagomiIJatt, -am - захарасти

ти, скупчити, нагромадити, 
навалити 

nagomiIJatl se, -am se 
стовпитися, скупчитися 
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nahvallltl 

nagomllavlatl, -am - скупчу
вати, захаращувати, на
валювати 

nagomllavlatl se, -am se -
скупчуватися, юрбитися, 
товпитися, нагромаджува
тися 

nligon, m. - інстинкт 
nligonskl - dнстинктивний 
nagovlirJati, -am - умовляти, 

схиляти, переконувати 
nagovlj�stJlti, -Іm - натякну

ти, предmстити, передбачи-
ти 

nagovjelCJivatl, -ujem 
натякати, пророкувати, пе
редбачати 

nigovor, m. - умовляння, пе
реконання, передвіщання 

nagovorlltl, -lm - умовити, 
схилити, переконати 

nigrada, z. - приз, нагоро
да, премdя, плата, винаго
родяrення 

nagradJlti, -lm - преміювати, 
винагородити, нагородити 

nagra&tivAnje, s. - винаго
родження, преміювання 

nagra&tJivati, -ujem - наго
роджувати, обдаровувати, 
винагороджувати, премію
вати 

nagtnJuti, -em - нахлинути, 
навалитися, нагрянути, на
сипати 

nahod, m. і nitho�e, -ta, s. -
знаJСідка 

nahnШJltl, -im - нагодувати, 
наситити 

nithrupllti, -im - напасти, на
хлинути 

nahulklati, -am - нацькува
ти 

nahvlillitl, -lm - вихвалити, 
розхвалити 



nailct 

паіІСІ, -ttem - насунутися, 
наткнутися, зустріти, наїха
ти 

пaiiazllti, -Іm - з'являтися, 
наїздити, зустрічати 

пMvlan, -па, -по - наївний 
naiv�lna, z. - наївна людина 
nafvn6st, -і, І. - наївність 
naJzmjem�Іan, -па, -по - змін-

ний 
пlijjam, -ma, m. - найми 
nlijamni - найманий 
пajamina, z. - орендна птала 
najlivliti, -im - попередити, 

повідомити 
najavIJlivati, -ujem - попе

реджати, повідомляти 
пijbliii найближчий, 

якнайближчий 
nijbolji - найкращий, що

найкращий 
пajedп6m - раптом 
naJelsti se, -dem se - наїс

тися, насититися 
nijezda, z. - навала, на

шестя, напад, набіг, наскок, 
вторгнення 

najeiliti se, -lm se - наїжи
тися 

nijgorl - щонайnірший, nір
ши:й 

nijljepsi - щонайкращий, 
найкращий, найліпший 

nijmanji - щонайменший, 
найменший 

miJmliti, ·lm - найняти 
nijprlje - спершу, перше, 

насамперед 
nijradiji якнайкраще, 

якнайліпше 
nijveei - найбіІАьший 
nijvШ - найбільше, най

більш 

nakostrljeieп 

nijzAd - нареш11і, наостан
ку, наприкінці 

naka:temllti, -lm - прищепи
ти, нав'язати 

nikana, z. - немір, рішення 
nakШlltl (se), -Іm (se) - мати 

намір, відважитися 
nakUIJlati se, -em se - від

кашлятися, покашляти 
шikaza, z. - виродок, чудо

вище, страх�іття 
шikazlan, -па, -по - потвор

ний, жахливий, страх.ітли
вий 

пaiklt, m. - прикраси 
паkЩіtі, lm - прикрасити, 

нарядити, прибрати 
паkЩіtі se, -Іm se - прикра-

ситися, напитися (перен.) 
пМdаdа, z. - тираж 
пlikladnik, m. - видавець 
mikloп, m. - поклdн, уклJін, 

схил 
nak1oпliti, -im - нахилити, 

схилити 
naktonlitl se, -im se - нахи-

литися, 
ни тися 

пlikloпбst, 

схилитися, покло-

-і, z. при-
хильність, схильність 

пiknada, z. - компенсація, 
відшкодування, винагоро
да, відплата 

n8knadliti, -lm - компенсу
вати, відшкодувати, вина
городити 

niknadni - додатковий; пов
торний, компенсаційний 

naknadlfvati, -ujem - відшко
довувати, компенсовувати, 
винагороджувати 

nakoп ( + G.) - cerez, no 
nakostrljeleп - наїжачений, 

настровбурчений 
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nakostdJeAlltl 

nakostrijeAlltl se, -Іm se -

наїжачитися, ощетинитися, 
настовбурчитися 

�ovlanJ, -nja, m. - ковад· 
ло 

ni.krlvo - криво, косо 
n&kuplltl, ·lm - набрати, зіб

рати, ск\т.<:ити, нnгромади
ти 

nakuplltl se, ·lm se - 3ібра-
тися, скупчитися 

nalalgatl, -!em - наказувати 
nalalgatl, -fem - набрехати 
naraz, m. - знахІідка, резуль-

тат 
n81azUte, s. - місце знахо

дження, родовище 
ш.Iazlltl, ·lm - знаходити, 

вважати 
naiazlltl se, -Іm se - знахо

дитися, опинятися, перебу
вати 

nailet, m. - нал.іт, порив, ата
ка 

naletUett, -Іm - натрапити, 
налетJти 

nallcje, s. - виворіт, спі1дка, 
спід 

nalljevlatl, -ат - наливати, 
розливати 

JUWjevo - ліворуч 
шШk - схожий, подібний; 

bitl mШk na koga - бути 
схожим на кого 

n81Іlt1, ·Jem - налити, розли
ти 

naillv-pero, s. - авторучка 
naiiolg, m. (mn. -zl) - наказ, 

розпорядження; izdatl nli· 
log - видати наказ (розпо
рядження) 

naloilft11, ·lm - наказати, 
розпорядитися 

naloilft12, ·lm - запалити, ви
палити 
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rnimjerno 

naljutlftl, ·lm розсердити, 
розJзлити, розmівати 

naljutlftl se, ·lm se - розсер
дитися, ро3ізлитися, роз
гніватися 

nam8knlut1, -em - накинути, 
накласти, насунути 

n8malzat1, ·!em - змазати, 
намазати, нафарбувати 

naimet, m. - податок; намет, 
кучугура 

nameltatl, -Cem - нав'язува
ти 

namet1jlv настирливий, 
нав'язливий, обридливий 

nametnlutl, -em - нав'язати 
namtglivatl, -ujem - моргати, 

підморгувати 
n8mlgnlutl, -em - моргнути, 

підморгнути 
namlgu§a, z. - кокетка 
namІJenlltl, ·lm - призначи

ти, визначити 
n8mlra, z. - задоволення, ви

плата боргу, розписка 
namirlltl, ·lm - заспокоїти, 

задовольнити 
namlrlfvatl, -ujem - заспоко

ювати, задовольняти, ви
плачувати, владнувати 

nlimirnlce, z. mn. - запас, 
харчі, провізія, продоволь
ство 

nimjena, z. - призначення 
namjenJlivatl, -ujem - при

значати, визначати 
rnimjera, z. - заМІір, намір, 

задум, витівка; іІ dobrOJ 
naimjerl - з добрими наМІі
рами 

rnimJerlan, -па, -no - навмис
ний 

namjerlivlatl, -am - наміря
тися, затівати, задумувати 

nlimjerno - навмисно 



namjesфti 

namjestliti, -im - розМ!істи
ти, розставити, призначити, 
умеблювати 

namjestliti se, -im se - роз
міститися, розташуватися 

namjesto ( + G.) - замість 
nimjeltAj, m. - меблі, облад

нання 
namjвtlatl, -am - розміща

ти, розставляти, признача
ти 

namjeltlatl se - розміщува
тися, розташовуватися 

namjelten - умебльований, 
обставлений, призначений 

namjeltenlca, z. - службовка 
namjeltenїlk, m. (mn. -cl) -

службовець 
namjeltenje, s. - посада 
namotlatl, -am - намотати, 

змотати 
namotlivlatl, -am - намоту

вати, змотувати 
namrgodlltl se, -im se - на

супитися, нахмуритися 
namrgoden - понурий, на

суплений, нахмурений 
n&mritlltl, -dJn - насупити, 

нахмурити, наморщити 
namrltlltl se, -Іm se - на

супитися, нахмуритися, на
морщитися 

nanpjetl, -esem - нанести, 
завдати; nantjetl zlo - вчи
нити лихо (зло) 

nanllanltl, -im - націлитися, 
прицілитися 

Dlinos, m. - занос, намет, за
мет 

пan0spt1, -im - наносити, за
вдавати 

ninovo - заново, спочатку, 
знову 

naoblaUnje, s. - хмарність, 
захмарювання 

napast 

naoblli�litl se, ·І se - нахма
ритися 

naob1aflivatt se, -uje se -
хмарніти, нахмарюватися 

naobrazba, z. - освіта, нав
чання 

паОЬrИеn - освічений 
naobrAZenбst, -І, z. - освіче

ність, грамотність 
nll�Ale і nioart, z. mn. -

окуляри 
па� - явно, на виду у 

ваіх, очевидно 
na�lt - помітний, видний 
nlokolo - довкола, навкруrи, 

кругом 
nlopAko - навиворіт, шиво

ріт-навиворіт 
nlloru!An - озброєний 
naoruiaivAnje, s. - озброю-

вання 
naoruiainje, s. - озбрОЄІUІЯ 
naorМlatl, -am - озброїти 
naoridlatt se, -am se - озбро-

їтися 
naoruiaivlatl, -am - озброю

вати 
naoruiaivlatl se, -am se 

озброюватися 
ua01trpt1, -im - направити, 

нагострити, наточити 
napad, m. і nllpadaj, m. � 

напад, наступ, посягання, 
приступ 

napadA�. m. - агресор, напа
даючий 

napadlatt, -am - нападати, 
наступати, атакувати, пося
гати 

napakostptl, -im - напакости
ти, нашкодити 

nllpaml!t - напам'ять 
mipasnlk, m. - спокусник, 

напасник 
mipast, -t, z. - спокуса, біда 

477 



napalsti 

napalsti, -dnem - напасти, 
атакувати, посяn1ути 

upastlovati, -ujem - споку
шати, спокусити, пристава
ти, пристати 

nipet - тутий, напружений 
naplfti, -nem - напружити, 

напнути, наТЯПІУТИ 
nl\pl!tOst, -і, z. - напруже

ність; popultAnje nl\pl!tostl 
- розрядка напруженості 

napinJlatl, -;:=:i - напинати, 
напружувати, натягати 

nlaplplati, -am - намацати, 
нащупати 

napflsati, -lem - написати, 
записати, вписати 

nl\plt - п'яний 
napftlak, ·ka, m. - напій 
napilti se, -Jem se - напити-

ся, сп'яніти 
nlapjevJati se, -am se - наСІІі

ватися 
napla�lfvati, -ujem - одержу

вати (приймати, утримува
ти) плату 

nlaplalkati se, -i!em se - на
плакатися 

naplatlfti, -Іm - одержати 
(прийняти, утримати) пла
ту 

nap0Jlltl, -lm - напоїти 
napOjnlca, z. - чайові 
nl\pokOn - зрештою, нареш-

'11Ї., вреШ'І1Ї. 
nl\pdia - пополам, навпіл, 

наполовину 
nl\pomena, z. - примітка, за

уваження, нагадування 
napomaiІutt, -em - нагадати, 

зауважити 
nap0minJlati, -em - нагаду

вати, зауважувати 
upon, m. - напруга, тиск; 

u naponu .Ugl! - в розви-
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napulhati 

ти сил; vlsokl napon (tehn.) 
- висока напруга 

upor, m. - зусилля, напру
ження 

naporlan, ·Da, ·DO - напруже
ний, важкий 

nipOse - окремо, відокре
млено, порізно 

nap0sljetku - під кінець, на 
юінець, нарешrі 

naprasit - гарячий, різкий, 
крутий, запальний 

niprava, z. - прилад, апарат, 
механізм 

napravlltl, ·im - зробити, 
зчинитн, спорудити, ство
рити 

napravlltl se, ·lm se - прики
нутися, притворитися 

napre�ac - напростець, рап
тово 

napreldak, -tka, m. - прогрес, 
процвітання 

napredlan, -na, -no - прогре
сивний, передовий 

nlapredlovati, -ujem - прогре
сувати, розвиватися, про
суватися 

napnSgnlutl, -em - напружи
ти 

napr�gnluti se, -em se - на
пружитися 

napnSlzati, -iem - напружу
вати 

napr�Іzatl se, -iem se - на
пружуватися 

nlaprljed - попереду, спере
ду, вперед; sAt Іdе naprljed 
- годинник поспішає 

niprotlv - навпаки, проти 
naprsltak, -ka, m. - напер

сток 
nlapO� - населений 
nlapO�enOst, -і, і. - населе

ність, населення 
napu!Ьatl, -Іеm - надути 



napuJhatl se 

napuJhatl se, -Іеm se - наду
тися 

пapuhJfvatl, -ujem - надува
ти 

napuhJfvatl se, -ujem se -
надуватися 

napuknjutl, -em - надтрісну
ти, ломнути 

nap1Шlltl, -Іm - наповнити, 
заповнити, набити, заряди
ти; napunltl gJl1VU - заби
ти голову 

пapйnJlati, -am - наповшова
ти, набивати 

napustpti, -Іm - покинути, 
залІШІити, занедбати, від
цуратися 

napu.Jtlati, -am - покидати, 
залІШІати, занедбувати 

napu§ten - безпритульний, 
кинутий, залюпений 

naridlitl se, -Іm se - наро
битися 

naramlak, -ka, m. (mn. -сі) -
оберемок 

naramenlc:e, z. mn. - підтяж-
ки 

narln�, z. (Ьоt.) - апельсин 
naran�st - оранжевий 
nlra§tйj, m. - покоління 
mirav, -І, z. - натура, норов, 

вдача 
niravlan, -па, -no - природ

ний, натуральний 
niravno - звичайно, аякже 
niredba, z. - наказ, розпоря

дження, постанова 
�dJl.ti, -Іm - наказати, роз

порядитися, звелdти, поста
новити 

IUirednl - ·  наступний, черго
вий 

mirednlJk, m. (mn. -сі) - ун
тер-офіцер 

aarect6ije, s. - наказ, розпо
рядження 

naroiJatl se 

naree!livatl, -ujem - наказу
вати, розпоряджатися, ве
лdти, постановляти, ухваАІО
вати 

narelzati, -iem - нарізати, на
дрЇзати 

nadJcatl, ..fem - голосити 
mirjefje, s. - наріччя, діа

лект, говірка 
narkotiJk, m. (mn. -сі) (med.) 

- наркотик 
narkoza, z. (med.) - наркоз 
шіnКІt - особливий, спе

ціальний, навмисний 
nlinКlto - особливо, спеці

ально, навмисне 
nirod, m. - народ 
mirodlan, -па, -по - народ· 

ний; Nirodna Republlka 
MldiarskA - Угорська На
родна Республіка; Nirodna 
Republlka BiigarsU - Бол
гарська Народна Республd
ка 

mirodnoosloЬOdllкkl - на
родно-визвольний; mirodno
osloЬOdllafkA ЬОrЬа - на
родно-визвольна боротьба; 
nirodnoosloЬOdlla�kl pD
kr!t - народно-визвольний 
рух 

nirodnGst, -і, z. - народність 
narogUJ Jitl se, -Іm se - наї

житися 
naru� - замовлений 
naril�IJ1ac, -оса, m. - замов

ник 
narйflJ.ti, -lm - виписати, за

мовити, доручити 
naru�Jfvati, -ujem - замовля

ти, доручати, виписувати 
mirudtba, z. - замовлення, 

доручення 
пarUgJati se, -am se - назну

щатися, поглумитися 
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narukvlca 

nittukvlca, z. - браслет 
naruAavlati, -am - порушува-

ти 
naruAJitl, -im - порушити 
naruUnje, s. - порушення 
nlslmo - наоденці 
nаеІІІtІ, ·im - поселити, на

селити 
nase1JavAnje, s. - заселення, 

поселення 
naseljavlatl, -am - поселяти, 

населювати 
nasflje, s. - селище 
naseJJen - людний 
naseoblna, z. - селище, посе-

лення 
nasllan, -na, ·DO - НЗ.СИЛЬНИ

ЦЬКИЙ, примусовий 
uasllnlJk, m. (mn. -сІ) - rвал-

т.івник 
nВslIJe, s. - насильство 
nВslp, m. вал, насип 
naslplatl, -ат - насипати 
n8sitlfti, ·im - нагодувати, 

наситити 
nasltlitl se, ·lm se - насити

тися 
nasUed, -ІJe&m - нарубати, 

розрубати, нарізати 
niskrбz - наскрізь; skrбz 

niskrGz - наскрізь 
nas!Вdlftl se, ·lm se - :мати 

(одержати) насолоду 
naslaellfvatl se, -ujem se -

усолоджуватися 
nAslaga, z. - прошарок, шар, 

нашарування, пласт 
naslanJlatl, -am - опирати, 

тулити 
naslanJlatІ se, -am se - при

тулятися, тулитися, опира
тися 

..-11Jedlfti, ·im - одержати 

спадщину, успадкувати 
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nastanlak 

nisJljepo - ослІіп, всл.іпу 
nasllklatl, -am - змалювати, 

намалювати, написати (кар. 
тину) 

naslon, m. - опора 
naslonlltl, -Іm - сперти, опер

ти, притулити 
naslonlltl se, -Іm se - опер

тися , притулитися 
nas•onjli!, m. - крісло 
naslov, m. - нarmc, надrmс, 

заголовок 
nas1.u�Іfvatl, -ujem - передба

чати, передчувати 
nas:utJitl, -im - передбачити, 

передчути 
nasljednllk, m. (mn. -сІ) -

спадкоємець 
nasljedstvo, s. - спадщина, 

спадок 
nas1Je4lfvatl, -ujem - успад

ковувати 
nasmlJlatl, -em - насмішити 
nasmiJlatl se, -em se - на

сміятися, розсміятися 
nasmljavlatl, -ат - с:м:ішити 
nasmljei�tl se, -im se 

усміхнутися, посміхнутися 
naspavlatl se, -am se - ви

спатися 
nasred ( + G.) - серед, по

серед, посередині 
nastnutl, -em - налетіти, на· 

скочити, напасти 
nisrtlj, m. - напад, наліт, 

наскок 
nasrltatl, .сет - нападати, 

накидатися, кидатися 
nasrtljlv - аrресивний, на

бридливий, надокучливий 
nastaJlatl, -em - наставати, 

виникати, наступати 
nastamba, z. - оселя 
nastanlak, ·ka, in . 

никнення, початок 
ВИ· 



nastanPtl se 

nastanJІtl se, -Іm se - осісти, 
поселитися 

nastanJJfvatl se, -ujem se -
оаідати, поселятися 

DAstaJtl, -nem - настати, на
ступити, виникнути 

nlstava, f. - навчання, ви
кладання 

mistavJak, -ka, m. (mn. -сі) -
продовження; (gram.) за
юінчення 

Uвtavfltl, -lm - продовжити, 
наставити, подовжити 

nastr.1б,JІ�, m. - продовжу
вач 

DAstavІJlatl, -am - продовжу
вати, наставляти, подовжу
вати 

mistavnl - учбовий, навчаль
НИЙ 

mistavnlca, f. - вчителька 
mistavnlJk, m. (mn. -сі) - вчи

тель 
mistoJJatl, -Іm - намагатися, 

клопотати, наполягати, ста
ратися, добиватися , домаrа-
тися . 

mistOjnlJk, m. (mn. -сІ} - на
глядач, сторож, настоятель 

nastrlidJatl, -am - постра
ждати 

mistup, m. - виступ 
nastuplatl, -am - виступати, 

наставати, наступати 
nastuplitl, -Іm - настати, на

ступити 
nasumce - наугад, навмання 
nasilprot - проти, на проти-

вагу 
UвJtitl, -pem - насШІати 
nU - наш 
n&JaІIJtl se, -Іm se - пожар

тувати 
n&Jkodlltl, -Іm - нашкодити, 

пошкодити, напсувати 
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naЮvarlltl 

n&AmlnkJatl, -ат - нафарбу
вати 

nataknJutl, -em - надіти, на
садити 

natalltl!t, m. - народжува
ність 

natlipJatl, -ат - затопляти, 
зрошувати 

nataite - натщесерце, нат
ще 

nltoovJ�Jan, -па, -по - над
людський 

nltoovjek, m. (mn. nldlJOdl) 
- надлюдина 

natl!gnut - тугий, напруже
ний 

nategnJutl, -em - натягнути, 
напнути 

natl!gnOtOst, -І, f. - натяmе
ність, напруженість 

nateJzatl, -Пm натяrати, 
напинати 

natJecІDJe, s .  змагання, 
конкурування 

natjate1j, m. - учасник 
конкурсу (змагання) 

natjeJcatl se, -C!em. se - зма
гатися, конкурувати 

nltj�J. m. - конкурс 
natjerJatl, -am - примусити, 

нагнати; natjeratl siize nl 
� - викликати сльози в 
очах 

natjerJfvatl, -ujem - приму
шувати, наrняти, виклика
ти 

natmOren - насуплений, по
хмурий 

nat�Jltl, -lm - налити, наці
дити 

natoplJtl, -Іm - затопити, зро
сити, оросити 

natovarptl, -Іm - навантажи
ти, навалити, навязати 
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natovarlfvatl 

natovarJivatl, -ujem - наван
тажувати, навалювати, на
в 'язувати 

nlitpls, m. - напис, надпис, 
випіска, заголовок 

natpfJsatl, -Aem - наДШІсати 
natpisJivatl, -ujem - наДШІсу

вати 
natprfrodJan, -па, -по - над

природний 
natprosj�Jan, -па, -по - неа

биякий 
niitrag - назад, позаду 
natrapJatl, -am - натрапити, 

набіпи, наштовхнутися 
natr&Aki! назад, задки 
пatrainJAlk, m. (mn. -сі) - ре

акціонер, мракобіс 
nattpJatl, -am - навалити, на

бити, напхати, нагромадити 
пatrpavJati, -am - навалюва

ти, набивати, напихати 
natruJo, -Іа, -Іо - гнилуватий, 

підгнилий 
natйJCI, -tem - набити, нап

хати, насунути 
пatura1izJam, -ma, m. - на-

туралізм 
naturpt1, -1m - нав'язати 
naucJan, -па, ·ПО - науковий 
пaucpti, -lm - завчити, нав-

чити, вивчити, вишколити, 
розучити; naucitl nipami!t 
- завчити 

naucPtl se, -Іm se - навчити
ся, вивчитися, звикнути 

naudJltl, -lm - нашкодити, 
напакостити 

nauka, z. - наука 
naumpti, -lm - вирішити, на-

думати, прийняти рішення 
naulnlca, z. - сережка 
niuznl.k - навзнак 
navadptl se, -lm se - унади

тися, звикнути 
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nlivodno 

nivala, z. - навала, нашестя, 
атака 

navliІPtl, -im - навалити, хли
нути, атакувати, напасти 

пavaІJlivatl, -ujem - напада-
ти, атакувати 

пiiveci!(r) - увечері 
navellko - оптом 
naveJstl, -dem - наштовхну

ти, навести; navestt па zlo 
- наштовхнути на лихе 

navijlic, m. - болільник, мо-
товило 

navijJati, -am - намотувати, 
нахиляти, заводити 

naviJti, -jem - намотати, на
хилити, завести 

navljestpti, -Іm - повідомити, 
оголосити 

пivlka, z. - звичка, звички, 
навик, навичка 

пavlkavJati se, -am se - зви
кати 

navtknliltt se, -em se - звик
нути 

пavlrlati, -em - набухати, 
прибувати, пробиватися, 
вдиратися ; navirO. sUze пі 
ofl. - набігли сльози на очі 

пavjeicJfvatl, -ujem - повідо
мляти, оголошувати, розго
лошувати 

navlacJltl, -Іm - напинати, 
натягати, одягати 

niivlaka, z. - наволочка, на
пірник 

nlivod, m. - доказ, цитата 
пavOdJiti, -im - наштовхува

ти, наводити; посилатися, 
цитувати 

nlivodnlcl, m. mn. - лапки 
navOdnJiti, -im - зросити, о

росити, залити, наводнити 
nlivodno - мовляв 



navodnjavІati 

navodnJavlatt, -ат - зрошу
вати, наводнювати 

пavra�lati, -am - направляти, 
навідувати, заходити 

navratPti, -lm - направити, 
навідатися, зайти 

navrh ( + G.) - поверх, на, 
над; di)§Io mІ Je navrh gla
ve - цього вже маю до
сить 

navrJljetl, -em - набухнути, 
прибути, пробитися, вдер
тися 

navfAJltl, -lm - сповнитися, 
минути, закJнчуватися 

navй�I, -tem - нап'ясти, на
тяпи, одяпи 

пlzad - назад, два дні тому 
(назад) 

пazaJdak, -tka, rn. - занепад, 
регрес 

n&zadlan, -na, -по - реакцій
ний, відсталий 

nazadlovatl, -ujem - регресу
вати, іти назад, деградува
ти, занепадати 

nazdravlltl, -Іm - виголосити 
тост 

nazdraV::JJati, -am - виголо
шувати тост 

nlizeba, z. - просту да 
nШlpstl, -bem - простудити

ся 
п8zirlat1, -em - неясно бачи

ти, помічати, передчувати 
n8zirJatl se, -em se - просві

чувати, бовваНJ:іти 
naztv, rn. - назва, наймену

вання 
nazfvlatl, -am і �ljem - нази

вати 
n8zlvn1Jk, m. (mn. -cl) (mat.) 

- знаменник 
naznai!ptt, -Іm - призначити, 

позначити, указати 
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n�O.Jlan 

naznai!livatf, -ujem - призна
чати, позначати, указувати 

IШzrleti, -em - неясно помі
тити, передчути 

nazrletl se, -em se - просвіти
ти, замаячити, забовваніти 

пazlvatl, -ovem - назвати 
nМао - на зло; ui!lnltl na

fao - зробити неприєм
ність 

n� - НJ:і 
пь.ktivlan, -na, -по - безді

яльний, недійсний 
neaktivnGst, -І, z. - безмяль

ність 
пeaktuellan, -па, -по - неак

туальний 
пeangWrAn - незайнятий 
пebeskl - небесний; пеЬеskІ 

sWd. - небосхил 
n�bo, s. - небо; p0d vedrfm 

п�Ьоm - під голим (чи
стим) небом; bltl u deve
tGm п�Ьu - бути на сьомо
му небі; iz пеЬа ра u rebra 
- раптом:, неспомвано 

пеЬОdеr, rn. - хмарочос, ви
сотний будинок 

пebrojen - незліченний, не
порахований 

n�asJtan, -na, -по - безчес-
ний, нечесний 

n�ljl - чий-небудь, чийсь 
nei!lst - неохайний, брудний 
nei!lsto�. z. - бруд, сміття 
nei!itljlv - нечіткий, неро-

збірливий 
пei!Ovjei!lan, -па, -по - нелюд

ський, жорстокий, лютий 
nei!Ovjei!nGst, -1, z. - не-

людсьюість, жорстоюість, 
лють 

п�vjek, rn. (mn. n�IJtldl) -
нелюд, деспот, чудовисько, 
відлюдник 

nei!O.Jlaп, -па, -по - нечутний 
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necuven 

necuven нечуваний, без-
прикладний 

n�lk, m. (mn. -сІ) - племін· 
ник, небіж 

neeaklnja, z. - племіннІЩЯ 
tredaea, z. - невдача, нещас-

тя, горе, біда 
nedaleko - недалеко 
nedivnl - недавНІій 
nedivno - нещодавно, недав

но, щойно 
nedlsclpJ.nlrin - недисциплі

нований 
nedjelo, s. - злочин, вчинок 
nЄdjelja, z. - тиждень; не

діля; prlje nedjetju dША -
тижнень тому 

nedjeljlv - нед!ілимий, непо
.АJільний 

nedjё1jnї - щотижневий; не
д1ільний 

nedokilclv - �багнений, не
досяжний 

nedono§ee, -ta, s. - недоно
сок 

nedopilstlv - неприпустиний 
nedopu§ten - недозволений, 

заборонений 
nedosljedlan, -na, -no - непо

сл!ідовний 
nedostaJlati, -em - бракува

ти, не вистачати 
nedostatlak, -ka, m. - хиба, 

нестача, брак, вада 
nedosti.Zlan, -na, -no - недося

жний 
nedostojlan, -na, -no - недо

стойний, невертний 
nedoumlca, z. - нерозуміння, 

сумнів, хитання 
nedovoIJlan, -na, -no - недо

статній, незадовільний 
nedovoljno - недостатньо, 

незадовільно 
nedovr§en - незаюінчений 
nedugo - недовго 
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nelzdrzljlv 

nediiilan, -na, -no - невин
ний, безвинний 

nedvosmls!en - недвознач
ний 

negacija, z. - заперечення 
negativlan, -na, -no - від'єм

ний, негативний, запереч
ний 

negdje - де-небудь, десь 
nego - а, але, нія, аніж 
negodovanje, s. - обурення 
negodlovati, -ujem - обурю-

ватися, сердитися 
nehaj, m. - недбалість, неу

важність, безтурботність 
nehaJlan, -na, -no - недбалий, 

неуважний, безтурботний 
nehlgljёnski - антисанітар

ний 
nehoticё - неохоче, мимо

Хііть, нехотячи, нехотя, не
нароком 

пеЬоtісІап, -na, •ПО - МИМО
віt.ЬНИЙ, ненавмисний, не
умисний 

пeimuclan, -na, -no неза-
можний 

пеіsсrрІап, -па, -по неви-
черпний 

пelskorl§ten - невикориста
ний 

neiskreп - нещирий, замкну
тий, невідвертий 

пeiskuslaп, -na, -по - удава
ний, недосвідчений 

пeispriivlan, ·ПВ, ·ПО - НеС
праВНИЙ 

пеіstіпа, z. неправда, 

брехня 
пeistiпit неправдивий, 

брехливий 
пeizbjezlan, -na, -no - неми

нучний 
neizdrzljiv - нестерпний, не

виносний 



11eizmjenjiv 

neizmjenjiv - незмінний, неЗ
мінюваний 

пёizmjёrlan, -na, -no - неозо
рий, неосяжний, численний 

пёizostavno - неодмінно, 
обов'язково 

neizrazit - невиразний 
neizreciv - невимовний 
nelzvjesnost, ·і, z. - безвість 
neizvJesltan, -na, -no - невідо-

мий 
nёjak - немічний, слабоси

лий, слабий 
nejaslan, ·Da, ·DO - плутаний, 

неясний, туманний, неви
разний 

nejasnoca, z. - неясність 
nёjednak - нерівний, неодна

ковий, нерівномірний 
nejednakost, -1, z. - нерів

ність, неоднаковість 
nёka - бодай, нехай, хай 
nёkad(a) - коли-небудь, ко

лись, абиколи, перше, дав-
ніше 

nёkadainji - колишній 
nёkaklav, ·va, -vo - який-не

будь, буд-який, якийсь 
пёkаkо - якось, як-небудь 
nёkamo - куди-небудь, ку

дись 
nekainjen - безкарний 
nёki - якийсь, деякий, який-

небу дь 
nekoliclna - :кілька, деюілька 
nekodko - кілька, декілька 
nёkorisltan, ·na, -по - неко-

рисний, невиrідний 
пekoristoljublv бескори· 

сливий 
nekretnina, z. нерухоме 

майно 
nekrOiolg, m. (mn. ·zi) - не

кролог 

nёmllosrdlan 

nёkud(a) - куди-небудь, ку
дись 

пёkultiirlan, -па, -по - не· 
культурний, безкультурний 

nekvaШkiran - неквал�іфіко
ваний 

nёkvalitetlan, -na, -no - не
доброякісний 

nelogiclan, -na, -no - нелогіч
ний 

nёdjep - некрасивий, негар
ний 

nёljubazfan, -na, -no - непри
вітний 

nem!atl, -am - нема, немає, 
не мати; n�mii glavi! пі 
r6pa не держиться 
купи; n�mй kiid - ні
коли, нема коли; nemii 
kud - НІікуди, нема ку
ди; n�mй na cemu - не
має за що; n�mii nI§ta -
нічого, нема чого; n�mii nJ. 
§ta Od toga - нічоrо з тьо· 
ro не буде, з цього дива не 
бу де птmз 

nёman, ..f, z. - потвора, 
страховище 

nёmiir, m. - недбал�ість, неу
важність, халатність 

nёmiirlan, -па, -no - неуваж
ний, несумлінний, недба
лий, недбайливий, халат
ний 

nemarnost, -І, z. - халат
ність, недбалість, неуваж
ність 

nemlje§Іnje, s. - невтру
чання 

nemlllci! - нещадно, безжа
л.існо 

nёmllosrdlan, -na, -по - жор
стокий, безжалісний, безпо
щадний, нещадний, немило
сердний 
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пemllЬsrdnosi 

nemllOsrdnOst, -І, z. - жор-
стокість, безжалісність, 
лют.і сть 

п!mDOst, z. - немИАІість; pll
stl u пi!mlIOst - впасти в 
немилість (в неласку) 

ni!mlnOvJan, -na, -по - неми-
нучий 

nem1r, m. - неспокій, триво
га, хвилювання 

пi!mirlan, -na, -по - неспо:юій
ний, тривожний, бунrівний 

пі!mое, ·І, z. - безсилля, без
сИЛ!ість, кволість, неміч 

пemoeJan, -na, ·ПО - неспро
МОЖНИЙ, безсилий, неМііч
ний, кволий 

п&nogiic - неможливий 
пemogOee - неможливо 
пеmоrІІІ, m. - аморальність 
пemoriillan, -na, -по - амо-

ральний 
пеnІІdІаn, -na, -по - несподі

ваний 
nemidleflan, -na, -по - неком

петентний 
nenadmallv - непереверше

ний 
пeшim.jerlan, -na, -по - ви

падковий, ненавмисний, не
спо,Аjіваний 

пепІЬnjеmо - ненавмисно, 
випадково, несподівано 

nenaondlln - неозброєний, 
беззбройний 

neuapadllnje, s. - ненапад 
пeUpO&m. незаселений 
пenaseljen - безлюдний, не-

заселений 
neпUtllnJen - необжитий, не

жилий 
пenavflmOt - незвичний 
пenormllllan, -na, -no - не

нормальний 
n�bavezJan, -na, -по - нео

бов'язковий 
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п�pbOdno 

neobavljdten - необізнаний 
ne0bli!lan, -na, -no - незвич

ний, незвичайний 
ne0bli!no - незвично, незви

чайно 
neobjalпjlv - нез'ясовний, 

непоясненний 
neoЬOrlv - неспростовний 
ne0brazovlln - неосвічений 
ni!obuzdlln - невгамовний 
neoi!eklvlln - несподіваний, 

раптовий 
neo�klvano - неспо,4jівано, 

раптово 
neodg0dlv - невідкладний, 

нагальний, терміновий 
пe0dgojen - невихований 
neodgovOrlan, -na, -no - неса

мовитий, безвідповідальний 
neodgovomOst, -І, z. - безвід

повідальність 
neodlozlan, -na, -no - нагаль

ний, невідкладний, терміно
вий 

neOdlui!lan, -na, -по - нері
шучий, непевний 

neocRJ!jlv - непереборний, 
непереможний 

neOdrfden - невизначений, 
неозначений 

neodvojlv - невід'ємний, не
відМльний 

neogr8nli!en - необмежений, 
безмежний, безстроковий 

neologizlam, -ma, m. - нео
лоrізм 

ne0metan - безборонний, не
заборонений, дозволений, 
вільний 

�nskl - неоновий 
n�pbOdlan, -na, -по - необ

ХІідний 
n�phOdno - необ:х.ідно; nl

ophOdno p0treЬno - конче 
потрібно 



пeoplslv 

пeoplslv - несказанний 
пe0prlvdln - невШІравда

ний, необгрунтований 
пeopredljeljen - невизначе

ний 
п&Jpr&lan, -па, -по - необе

режний 
neoprostiv - непростимий 
пe0pskrbijen - незабезпече

ний 
п�osigurin - незабезпечений 
пeosjetljlv - нечутливий, не

чулий, байду)ІШЙ 
п&Jsnovln - необгрунтова

ний, безпідставний 
п�ospOrlan, -па, -по - безспір

ний, безперечний, незапе
речний, безсумнівний 

neostvin"ljlv - нез.4дйсненний, 
незбутній 

пеОІtеееn - непошкоджений 
п&Jtesln - невихований 
п&JzbПJlan, -па, -по - несер-

йозний, легковажний 
пe0fenjen - нежонатий, нео

дружений 
п�arJan, -па, -по - непарний 
пepMijlv - необережний, не

уважний, нерозважливий, 
необачний 

пepWjlvOst, -І, z. - необе
режність, неуважність, нео
бачність 

перМnjа, z. - необережність, 
неуважність, неуваrа 

персе, s.  - піднебіння 
пeplsmen - безграмотний, 

неІUІсьм:ений 
пep1odlan, -па, -по - неро

дючий, безплідний, непро
д уктивний 

перЬЬЩаn, -па, -по - незапе
речний, невідпорний 

пepobjedlv - непереможний 

пepolten 

пepЬCudlan, -па, -no - неба
жаний, зайвий 

п�deslan, -па, -по - незруч
ний, непридатний 

nepodnolljiv - невиносний, 
нестерпний 

п�pogoda, z. - негода, сльо
та, непогода 

n�godlan, -па, -по - непід
ходящий, недоречний, нез
ручний 

nepogrellv - безпомилковий, 
непоrр.ішимий 

nep0jmljiv - незбаmенний 
пepokoleb1jlv - неухильний, 

непохитний, несхитний, 
с'І1ійкий 

n�pokOrlan, -па, -по - непо
кірний, непоюірливий 

nepok6mOst, -1, z. - непоко
ра 

п�pokrftlan, -па, -no - неру
хомий, непорушний, не
движний 

пep0kvaren - незіпсований, 
непошкоджений 

nepoml�lan. -na, -no - неру
хомий, непорушний, не
движний 

пepomlrljlv - непримирен
ний 

nep0m06m - безхмарний, 
незатьмарений 

пepopravJjlv - непоправний 
п�popularlan, -па, -no - непо

пулярний 
п�sIOAlan, -na, -no - не

слухняний, непослуmний 
пeposlUlnOst, -І, z. - непо

к�рність, неслухняність 
nep0sredlan, -па, -по - без

посередній 
n�oltedJan, -па, -по - не

щадний, безпощадний 
nepOlten - нечесний, безче

сний 
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пepoJtovanje 

nepo§tovanje, s. - неповага 
пep0tpun - неповний, неціл

ковитий 
п�роtrеЬІап, -па, -по - непо

трібний 
п�pouzdan - непевний, нена

.111ійний 
пep0v!zan - незв'язний 
nepovjereпje, s. - недовір'я, 

недовіра 
nepovjerljiv - недовірливий 
n�povбlJlan, -па, -no - не

сприятливий, неслушний 
nep0vratlan, -na, -по - безпо

воротний 
nep0vrijeden - непошкодже

ний 
n�poznanica, f. (mat.) - неві

доме 
п�poznAt - незнайомий, не

відомий 
n�HIJlan, -па, -no - неба

жаний 
nepr!lvda, f. - несправедли

вість 
п�pravedlan, -па, -no - не

справедливий 
n�ravednбst, -І, f. - неспра

ведливість 
n�pravЩan, -na, -по - непра

вильний 
nepravflnбst, -1, f. - непра

вильність 
nepravovremen - несвоєчас

ний 
nepredvlden - непередбаче

ний 
nepregiedlan, -tІ&, -no - нео

зорий, неосяжний, неогляд
ний 

neprekidlan, -na, -по - без
перервний, безупинний 

пeprektdno - безперервно, 
безупинно 

nepdstan - безперервний, 
безперестанний, невпинний 
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пepromjenljiv 

neprestano - безперервно, 
безупинно 

пeprlhvatljiv - неприйнят
ний 

n�prljatJan, -па, -по - не
приємний 

neprljatelj, m. - ворог, нед
руг, противник 

neprljateIJІevatl, -ujem - во
рогувати 

neprljateljski - ворожий, не
дружелюбний, неприязний 

neprljateljstvo, s. - ворогу 
вання, ворожнеча 

neprljatnбst, -І, f. - неприєм
ність 

neprlkladlan, -na, -по - не
придатний, невідповідний, 
негодящий, незручний 

neprlkosnovenбst, -і, f. - не
доторканість 

neprikriven - неприхований, 
явний, очевидниЙ 

neprflika, f. - неприємність, 
незручність, прикрість 

пeprfmjetlan, -na, -по - неп<> 
М!ітний 

n�prlprAvlan, -па, -no - непід
готовлений 

пepdrodlan, -па, -по - непри
родний 

neprlstбJ lan, -na, -по - непри
стойний, неподобний, без
соромний 

nepristran - безсторонний, 
безпристрасний 

neprlstupaflan, -na, -no - не-
приступний 

n�prlznAt - невизнаний 
neprocjenjiv - неоціненний 
neprohodlan, -na, -по - не-

пролазний, непроходимий 
nepromUIJen - необдуманий, 

безрозсудний, необачний 
пepromjenljlv - незмzінний, 

пост.ійний 



nepromoclv 

nepromoeiv - водонепроШІк
ний, непроникний 

neprospavan - безсонний 
neprosvijecen неосвіче-

ний, неграмотний 
nёprozlrlan, -na, -no - непро

зорий, непроглядни:й 
nepUiac, m. - некуряІЦИЙ 
nёrad, m. - неробство, без

діяльність 
nёradnїlk, m. (mn. -іс) - ле

дащо, ледар, нероба 
nerado - нехотя, нехотячи, 

неохоче 
neraspc)1oien - в поганому 

настрої, недоброзичливий 
neraspoJoienje, s. - незду

жання, недоброзичливість, 
неприхильність 

nёrAvlan, -na, -no - нерівний 
nerlizborit - нерозумний, не

розсудливий, нерозважний 
nerazdvojlv - нерозмльний, 

нерозлучний 
nerazgovbrljiv - неговіркий, 

небалакучий, мовчазний 
nerazmjer, m. - безрозмір

ність 
nerlizmj!rlan, -na, -по - без

розмірний 
nerazrПAlv - непорушний, не

похитний 
nёrazOmlan, -na, -no - безроз

судний, нерозсудливий, не
розумний 

neraziunljlv - незрозумілий, 
неясний 

nerazvijen - нерозвинений 
nёreaIІan, -па, -no - ірреаль-

ний, нереальний 
nёr!d, m. - безладля 
neredbvit - нерегулярний 
nerjellv - нерозв'язний 
nerodlan, -na, -no - неродю-

чий, безплІідний, неврожай
ний 

nesmotren 

nerodica, z. неврожай 
nёrv, m. - нерв 
nervirlatl, -am - нервувати 
nervirJati se, -am se - нерву-

ватися, розстроюватися 
nervoza, z. - нервоз 
nёrvni - нервовий 
nervOzJan, -na, -no - нерво-

вий, нервозний 
nesalom.ljlv - непорушний, 

незламний 
nёsamostii!Jan, -na, -no - не

самостШний, залежний 
nesanica, z. - безсоння, без

СОННІЩЯ 
nesavjesltan, -na, -no - безсо

вісний, недобросовісний 
n•btcJan, -na, -no - безко

рисливий, альтруїстичний 
neseblcnGst, -1, z. - безко

рисливість, альтруtі.зм 
neshvatljlv - незрозумілий, 

незбагненний 
nёsigfirlan, -na, -no - непев

ний, ненад'ійний, хиткий, 
хисткий 

nesigйrnGst, -І, z. - непевне
ність, ненадійність 

nёsktad, m. - розлад, незrо
да, негармонійність 

neskladlan, -na, -no - нез-
грабний, негармонійний, 
вайлуватий 

nёskromJan, -na, -no - не
скромний 

nes1aganje, s. - незгода, роз
біжність, розходження 

nёsJAn - прісний 
nesloga, z. - розлад, незгода, 

ворожнеча 
nes1011an, -na, -по - недруж

ний, неузгоджений, незгод
ливий 

nёsmlslao, -Іа, m. - безглуздя 
nesmotren - необачний, нео

бережний 
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Мsnosfan 

пanoslan, -па, -ао - нестер
пний, невиносний 

nl!soПdlan, -па, -по - несолdд
ний 

пesp0jiv - несумісний 
nkporazum, m. - непорозу

міння 
пl!sposoblan, -па, -по - нез

датний, неспроможний; пl!
sposoban za rid - непра
цездатний 

MSpretlan, -па, ·ПО - невпра
вний, ніяковий, незручний 

n�spretnбst, -1, z. - нія
ковість, невправність, не
зручність 

nespretnJaikovi�, m. (razg.) -
тюхтій 

nesrlavnjlv - незрівнянний 
мsreea, z. - біда, лихо, не

щастя, знедолення; ката
строфа, аварія 

n�sretlan, -na, -no - нещас
ний, нещасливий, безта
ланний 

Мsretnllk, m. (mn . .cJ.) - не
щасник, бідолаха, сірома 

пl!stabПJan, -па, -по - нетри
вкий, несталий, перемінний 

n�stajJati, -em - щезати, про
падати, зникати 

пІ!stІІІаn, -па, -по - нестій
кий, мінливий, несталий, 
перемінний 

natanlak, -ka, m. (mn . .cJ.) -
зникнення, недостача 

пl!staAlan, -na, -no - грайли
вий, жартівливий, пусто
тливий 

паtаІіса, z. - відсутність, не
стача 

пatalti, -nem - пропасти, 
щезнути, зникнути; nl!trl
gom пatatl - зникнути без 
сліду 
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nestrplj�nje, s. - нетерпіння 
nestip1jiv - нетерплячий 
nestipljlvбst, -І, z. - нетер-

піння 
natmmJІlk, m. (mn. .cJ.) -

неспеціаліст, нефах.івець 
nt!stvlr/an, -na, -no - нере

альний, недійсний 
nesilglasica, z. - розлад, не

згода, чвара 
nesilmnjlv - безсумнівний 
nesUшnjivo - безсумнівно, 

безперечно 
nbvijest, -і, z. - непритом

ність: plsti u nesvijest -
знепритомніти 

navJesltan, ·па, •ПО - НеСВЇ· 
ДОМИЙ 

navjestlca, z. - непритом
ність, забуття 

nesvrstlivlnje, s. - непри
єднання; poDtika nesvrstli
vlnja - політика непри
єднання 

navi'Aen недосконалий 
ndkMJJiv - безпечний, не

шкідливий 
nHto - щось, дещо 
n�taknOt - недоторканий, 

незайманий 
пet&kti�fan, -па, -по - без

тактний, нетактовний 
netal�ntlrln - бездарний, не-

талановитий 
пl!tko - дехто, хтось 
Mt�lan, ·па, ·ПО - неточний 
n�tremlce - пильно, не зво-

дячи очей 
neЩ!obJan, -па, -по - незруч

ний 
neudobna.t, -і, z. - незруч

ність 
neilg1ed/an, -па, -по - непо

казний 
пeugodfan, -па, •ПО - НепрИ· 

ЄМНИЙ 



neiJ.godnOst 

nei:agodnOst, -1, z. - неприєм
ність, прикрість, незруч
ність 

neukrOtlv невгамовний 
neukiislan, -na, -no - несмач

ний, безсмачний 
neUljud\an, -na, -no - нечем

ний, неввічливий 
neiunjeren непомірний, 

надМJірний 
neiunjesno - невлад, недо

речно 
neiunjes\tan, -na, -no - не

своєчасний, невчасний, не
доречний 

neumoljlv - невблаганний, 
невмолимий 

ni!umOr\an, -na, -no - невтом
ний, невсипущий, невпин
ний 

neunlltlv - незламний, непо
рушний 

neuobl�Jen - незаведений, 
незвичний 

neupadJjlv - непомітний 
neuporedlv - незрівнянний 
neupotrebljlv - непридатний, 

невживаний 
neupoeen - необізнаний 
neura�lv - несамовитий, 

безтямний 
neuralgli!\an, -na, -no - нев

ралmчннй 
neurastenlja, !. (med.) - не

врастенія 
neurastem\k, m. (mn. -сі) -

неврастенік 
neuravn0tНen - неурівнова

жений 
neUred\an, -na, -no - неохай-

ний, нечепурний, безладний 
neur6za, z. (med.) - невроз 
neUslljen - невимушений 
nei1sp\lo, ·Jela, ·Jelo - невда-

лий 

мvJelt 

nbpJe\h, m. (mn. -sl) - не
вдача, провал 

DЬpJel\an, -na, -no - невда
чний, невдалий 

neusporedlv - незрівнянний 
neustrВJJ.v - безстрашний, 

безбоязний, небоязкий 
neutjel\an, -na, -no, і neutjellv 

- невт.ішний, безуrішний 
ni!utril\an, -na, -по - ней

тральний 
neutrallzfrlatl, -am - нейтра

лОзувати 
neutralnOst, -1, z. - нейтраМ

тет 
nhvldAv\an, -na, -no - неу

важний, некоректний 
nei1vjeren - непевний, невпе

внений 
neuvjer1Jlv - непереконли

вий 
nevaJjaiilac, -са, m. - пустун, 

шибеник, негідник 
nevaIJa\o, -Іа, -Іо - негід

ний, поганий, недобрий 
nevUlan, -na, -no - незнач

ний 
neveilk - невеликий, малий 
nevldljlv - невидимий, непо

мітний 
nevlden - небачений, непо

мітний 
ni!vln - цнотливий, невин

ний, безвинний 
ni!vlnOst, -1, z. - невинність, 

цнота 
ni!vji!r\an, -na, -no - неві� 

ний, віроломний 
nevjerojatlan, -na, -no - ней

мовірний 
nevjesta, !. - .молода, невіс

тка 
nevjelt - невмілий, недосвід· 

чений; i!lnltl se (prlvltl se) 
nevjelt - прикидатися д� 
ником 
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nevolja nltkOv 
· -������- -�������- -������- · 

nevolja, z. - безголов'я, біда, 
нещастя 

nevoljen - нелюбимий, не
люб 

n�vrijedJan, -na, -no - невар
тий, безкоштовний 

n�vrJljeme, -emena, s. - не
года, сльота 

nfzaboravJa::, -nu, -n ;, - неза
бутНІій 

n�zadovoijan - незадоволе
ний, невдоволений 

nezadovoljstvo, s. - незадо
волення, невдоволення 

nezadtilv - невrm:нний, без
уrm:нний 

nbahvAIJan, -na, -no - невдя-
чний 

nezakonit - незаконний 
nezamjenjlv - незамінимий 
nezapo$1en безробітний 
nezaposlenOst, -і, f. - безро-

біття 
nezasftlan, -na, -no - ненасит

ний, неситий 
nezaslO!en - незаслужений 
nezavlsJan, -na, -no - неза

лежний, самосrійний 
nezavisnost, -1, z. - незале

жність 
nezdrav - хворий, нездоро

вий 
nezgoda, z. - нещастя, неща

сливий випадок, неприєм
ність 

nezgodJan, -na, -no - незруч
ний, невчасний, недоречний 

nezgodno - невлад, незруч
но 

nezgraplan, -na, -по - не
зграбний, неспритний 

neznaUca, z. - неук, невіглас 
neznanje, s. - незнання, неу

цтво 
neznatJan, -па, -no - незнач

ний, нікчемний 
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neznatno - незначно, неба-
гато, грохи 

nezrelo, ·Іа, -Іо - недозрілий 
netenja, m. холостяк 
ni - ні; nI pet ni Aest - ні 

п'ять ні десять, вмить 
nilcatl, -i!em - сходити, про-

ростати, виникати 
nii!lji - нічий 
nlgdje - ніде 
nljansa, z. - від11інок, юоанс 
nijei!lan, -na, -no - від'ємний, 

заперечний 
nijedJan, -na, -no - жодний, 

жоден 
nijem - безсловесний, ні

мий; nijem kio rІЬа - ні
мий як риба 

NljemJac, -са, m. - німець 
nikad(a) - ніколи 
nikaklav, -va, -vo - ніякий 
nlkako - ніяк, ані трохи 
nikamo - н'ікуди 
nlknluti, -em - зійти, проро

сти, виникнути 
nikud(a) - нікуди 
nlmalo - нітрохи, анітрохи, 

нісюільки 
nlpolto - анітрохи 
nllan, m. - ціль; Uzetl na nl· 

§an - взяти на мушку 
nUanJltl, -im - цілити 
nllta - нічого, ніщо; оп je 

nitko і nUta - він ніхто і 
ніщо, нікчемна людина 

nlltartja, z. - дрібниця, дур-
ниця, нікчемність 

nl§tAvlan, -na, -no - нікчем-
ний, поганий 

niltlca, z. - нуль 
nit, -1, z. - нитка 
nitl - ні 
nitko - ніхто 
nitkov, m. - падлюка, не11ід

ник 



nlvelfrlatl 

nlvelfrJatl, -am - нівелювати 
nlvб, -а, m. - рівень; оа istl 

nlvб - нарівні 
пІz1, m. - низка 
Dlz2 ( + G.) - униз, наниз; 

niz rijeku - униз річкою 
nllzak, -ska, -sko - низький 
nfjzati, -zem - низати 
nizbrdica, z. - схил, спуск, 

косогJр 
nlzbrdo - під гору 
nizlna, 2:. - низина, низови

на 
Nlzozemlac, -са, m. - нідер

ландець 
NizozemskA, z. - Нідерланди, 

Голландія 
nizozemski - голландський 
nizi! - нижче 
noc, -і, 2:. - ніч; liku nбс! -

добраніч! ;  u gliihб doba nO
ci - у глуху північ; gdje 
je vrag dkao liku nбс -
де чорти навкулачки б'ють
ся 

пОСаs - сьогодні вночі 
nocfпje, S. - НІічлdг, НОЧіВЛЯ 
пОСРtі, -im - ночувати 
oocnI - нічний 
nОСи - вночі 
пОgа, 2:. - нога; od mil1ih ni).. 

gO - з дитинства, від коли
ски; potuci do oogO - ви
бити до ніг; zfvjeti na veli
kбj nozi - жити на широ
ку ногу; na ravnбj nozi -
нарівні 

пOgavica, z. штанина 
ЦOgomet, m. (sport.) - фут-

бол 
nogomeW, m. - футболіст 
nбj, m. - страус 
..OkJat, -ta, m. - ніготь; do

gorjelo do nokatli - до
пекло до живого 

nomadski - кочовий 

ni)v 

oomlnativ, m. (gгam.) - на
зивний відмінок 

nбrma, z. - норма 
normaIJan, -па, -по - нор

маЛЬнИЙ 
normalizaicija, z. - норма

лdзація 
norma'izfrlatl, -am - норма

лdзувати 
normfrAnje, s. - унормуван

ня 
normfrlati, -am - унорму

вати, унормовувати, норму
вати 

NOrvi!Aka, z. Норвеr.ія 
norvelki - норвезький 
Norvezanlin (mn. -і) ,  m. -

норвежець 
nбs, m. - вІс: Ьstatl di· 

:nOsa - залишитися з но
сом; svilda gdratl nбs -
усюди совати носа; vd
cl zi nos - водити за но
са; ne vidjetl dilje i)d no
sa - не бачити далі сво
го носа 

nosiic, m. - носій 
nosila, s.  mn. - носилки 
nosillac, -оса, m. - носій; nO-

sUac odlikovanja - орде
ноносець 

nosПjka, 2:. - носилки 
oospti, -im - носити, нести, 

виношувати 
nosivбst, -і, z. - вантажо

підйомність, тоннаж 
DOsnl - НОСОВИЙ 
nos0r0Jg, m. (mn. -zi) - но

сорог 
nostatgija, z. - носталь11ія, 

нудьга за бать&івщиною 
nomja, z. - одяг; шirodna 

no§nja - національний ко
стюм 

nota, z. - нота 
notes, m. - блокнот 
ni)v - новий 
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nЬvJac 

nЬvJac, -с:а, m. - rроші 
novajUja, m. - новак, нова-

чок 
nbvAtor, m. - новатор 
nbvaml - грошовий 
novantca, z. - банкноти 
novВmiJk, m. (mn. -сі) і nov-

arka, z. - гаманець 
nbv�lc, m. - гріш 
nove:ia, z. - новела 
nЬvembJar, -ra, m. - листо-

пад 
oovembarskl - листопадо

вий 
novlna, z. - нововведення, 

новина 
n�vinAr, m. - журналіст 
nl)vlne, z. mn. - газета 
nl)vfnskl - газетний 
novitet, m. - новина, новин

ка 
novogbdlinjl - новорічний 
novogradnja, z. - новобудова 

njUlkjatl 

novbroden&, -ta, s. - ново
роджений 

nl)vGst, -1, z. - новина, зві
стка, нововведення . 

novotarlja, z. нововве-
дення 

nl)zdrva, z. - ніздря 
nM, m. - ніж, ножdк 
niidJlti, -Іm - пропонувати, 

пригощати 
niikleArnl - ядерний 
niila, z. - нуль 
numerfrJatl, -am - нумеру

вати 
nusprostbrlje, z. mn. - до

поміжне приміщення 
nUzzArada, z. - побічний за

робіток 
niiZda, z. - нестатки; нео

бхdдність 
niiinGst, -1, z. - необхdд· 

ність 

NJ, nj 

njedJra, -ArA, s. mn. - на
дра 

njega, z. - д�гляд, доглядан-
ня 

njegov - його 
njegovateljlca, z. - сиділка 
njegfovati, -ujem - няньчити, 

виховувати, доглядати, пле
кати, піклуватися 

Njema&A, z. - Німеччина 
njema&I - німецький 
Njemlca, z. - німка, німкеня 
njin і nj&in - її 
nJHJan, -оа, -оо - ласкавий, 

пестливий, ніжний, тенN.т
ний 

njНnGst, -1, z. - пестощі, 
ласка, ніжність 
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njihAIJka, z. гойдалка 
njfhAnje, s. - коливання, 

гойдання 
nJflhatl, -Aem � гойдати, хи

литати, колихати, колива
ти, качати, хитати 

njfJhatl se, -Aem se - коли
хатися, коливатися, гойда· 
тися, качатися 

njlhov - їх 
njlva, z. - нива, лан, рілля 
njuAJlti, -Іm - нюхати 
njUAka, z. - морда, пика 
njiilka:i.o, s. (razg.) - проно-

за, пролаза; шнигун 
njiilk.Jatl, -am - пронюхува

ти, винюхувати 



о oЬeCanje 

о, о 

о ( + А., L.) - о, об, про 
oaza, z. - оазис 
оЬа і obadva - обидва 
ОЬа:Іа, z. - берег, набереж-

на, узбережжя 
оЬАІDІ - береговий, прибе

режний 
obamlrJatl, -em - завмира

ти; ціпеніти; непритомні
ти 

obamrJIJetl, -em - завмерти; 
заціпеніти; знепритомніти 

ОЬJао, -Іа, •Іо - округлий, 
круглий; овальний 

оьаrа�. m. - курок 
oblirJati, -am - вирубувати, 

валити, рубати, збивати, 
підбивати, стинати 

obaslpJatl, -am і -IJem - об-
сшtати, засШІати 

obasJlati, -am - осяяти; ос
вітити 

obasjlivJati, -am - осяювати; 
освічувати 

oЬВsfoti, -pem - обс:Ипати, 
засйпати; obВso.ti pМnJGm 
- оточити уваrою 

�baveza, z. - обов'язок; зо
бов'язання 

obavezJan, -па, -no - обо-
в'язковий; зобов'язаний; 
ПОВІПІен 

obav6Jzati, -tem - зобов'я
зати 

obavezJfvatl, -ujem зо-
бов'язувати 

Цhavezno - неодмінно, обо
в'язково 

obavfjJati, -am - обмотува
ти, обкручувати 

Cilbavljest, -І, z. - повідом
лення, довідка; повістка, 
інформація, звістка 

obavljutJiti, -Іm - повідо
мити, поінформувати 

obavlj�stJltl se, -Іm se - до
відатися, поінформуватися 

obav1Jt11, -Jem - обвити, об
крутити 

oьavPtt'. -Іm - виробити, 
учинити, виконати 

obavjeACJfvatl, -ujem і oba
vjdtlivJatl, -am - сповіща
ти; повідомляти, інформу
вати 

obavjeACJfvatl se, -ujem se і 
obavjdtlivJatl se, -am se -
довидуватися, �нформува
тися 

obavjdtlijjac, -са, m. - роз
відник 

OЬavjdtajJan, -па, -по - іін
формаційний, доmдковий; 
розвідувальний 

obavlj Jati, -am - виконува
ти, з.41ійснювати, робити 

obВzlrJatl se, -em se - огля
датися, озиратися; рахува
тися, приймати до уваrи 

obazrJetl se, -em se - огля
нутися, озирнутися ; прий
няти до уваrи 

obВzrlv - завбачливий, обе
режний 

obdanllte, s. - дитячий са
док 

obdlirJitl, -lm - обдарувати; 
на,Млити; нагородити 

obdarJivatl, -ujem - обдаро
вувати, намляти; наго
роджувати 

obeelinje, s. - обіцянка; оЬе
СІіпjе - dugovlinje - обі
цянка-цяцянка; odttatl 
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oheelatt 

oЬeC&nje - виконати обі
цянку, дотримати слова 

oheclatl, -am - обіцяти; да
ти обіцянку 

obeealvatl, -Jem - обіцяти, 
давати обіцянку 

oЬescljenlltl, -Іm - знеціни
ти 

oЬescjenJlivati, -ujem - зне
цінювати 

obeshrabrlltl, -ujem - по3-
бавляти хоробрості; збен
тежувати 

оьеі�аsфtі, -im - збезчести
ти, ославити 

o�dcivati, -ujem - бе3-
честити, ославляти 

oЬezObrazlitl se, -im se - зна
хабmти 

obli!Aj, m. - звичай, звичка; 
ро oblaiju - за звичаями 

obi�lan, -па, -no - звичай
ний; звичний; щоденний, 
узвичаєний 

obiaivlatl, -am - мати звич
ку 

obimo - звичайно 
оЬіІСІ, -4em - обійти, об'їха

ти, відвідати, провідати, 
побувати 

obiJlatl, -am - зламувати, об
бивати; obijatl prigove -
оббивати пороги 

obijedpti, -Іm - оббрехати; 
звести наклеп, обмовити 

obljelpti, -im - вибілити 
obljest, -і, z. - розбеще

ність 
6ЬЩаn, -na, -no - щедрий, 

багатий 
obilalzak, -ska, m. - обхід; 

об'їзд; відвідання 
obilazPtl, -Іm - обходити; 

об'їжджати; провідувати, 
відвідувати 

obllje, s. - достаток, добро 
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objU:tlv 

oblljezavlatl, -am - познача
ти, мітити, відмічати, зна
чити 

obiljeiptt, -im - позначити, 
відзначити, відмітити, по
мітити 

oblljeije, s. - ознака, знак 
ОЬІm, m. - об'єм, величина 
6bїmlan, -na, -по - об'єм-

ний , обширний, місткий, 
просторий 

obltavlati, -am - жити, про
живати 

obitelj, ·І, z. - родина, сім'я 
obiteljskl - родинний, сі

мейний 
оЬІІtІ, -jem - зламати, обби

ти 
objunlltl, -im - пояснити, 

вияснити, з'ясувати 
objdnJavlatl, -am - поясшо

вати, тлумачити, з'ясову
вати 

obja§nj�nje, s. - пояснення, 
вияснення 

objava, z. - оголошення; по
свідчення 

objavJШ, -im - оrолосити, 
обнародувати, опубЛІЇ.кува
ти; objavltl rit - оrолоси
ти війну 

objavфvlnje, s. - оrоло
шення, оповіщення, опуб
Л!ікування 

objavljlfvatl, -ujem - оrоло
шувати, публікувати 

objed, m. - обід 
objedlovati, -ujem - обідати, 

пообідати 
objedlivatl, -ujem - оббріху

вати; зводити наклеп; об
мовляти 

objekt, m. - об'єкт, тема; 
(gram.) додаток 

objektiv, m. - об'єктив 



«'i!bjektlvlaп 

6bjektlvlan, -па, -по - об'єк
тивний 

objeiodlinllti, ·Ьn - виявити, 
опубЛ!ікуваm; вивести на 
чисту воду 

objena&e - обома руками; 
з радdстю 

objesllti, ·lm - вивісити, по
вісити 

objelenJІlk, m. (mn. -cl.) -
шибеник, баламут 

6Ь1АfІап, -па, -по - хмарний 
obhifliti, ·lm - одяrати, на

дівати, вдяrаm; наряджа· 
m, вбнраm 

oblafliti se, ·Ьn se - одяrа
mся; наряджаmся 

oblalgati, -Іеm - обкладаm, 
облицьовувати 

ОЬ1АІk, m. (mn. -сі) - хма
ра 

oblAsnl - обласний 
obUist, -І, !. - область, rа-

лузь 
obletl.fetl, -Іm - облетіти 
obdJepllti, -Ьn - обклеїти 
obIIJeltatІ, � - облdтати 
obUJevlatІ, -am - обливаm 
6b11Jk, m. (mn. -сі) - форма, 

вид, різновид 
obUklovati, -ujem - форму-

вати; надаm форму 
obdltl, -jem - облити 
оЬІфаtі, -!em - облизати 
obUzlfvatl, -ujem - облизу-

вати 
obllfnjl - близький 
obiolg, m. (mn. -zl) - ком

прес 
oblo!lltl, ·lm - обrорнуm, 

облицювати 
obljepljlfvati, -ujem - обкло

ювати, облdплювати 
OЬmana, !. - омана; обман 

32 Menac - Кoval: Rjei!uik 

oЬofaivlnje 

obmanlutl, -em - обмануm; 
обдурити 

obmanjlfvatl, -ujem - обма
нювати; обдурювати 

obnavUІDJe, s. - оновлення, 
відновлення 

оЬпаvЩаtІ, -am - обновля
ти, поновлювати, віднов
лювати 

оЬпоvа, !. - відновлення, 
оновлення, відбудова, від
родження 

obпovlitl, -lm - обновити, 
відновити, поновити; від· 
будувати 

oЬo�vlnje, s. - збагачен
ня 

oЬogaclfvati, -ujem - збаrа-
чувати 

oЬOgatltti, -Ьn - збaramm 
ОЬоJе - обоє 
оЬоjеп - кольоровий, кра

шений, фарбований 
oЬojenGst, -1, !. - забарв

лення 
оЬОjІса - обоє 
оЬОJІіtІ, ·lm - викрасити, 

забарвити, пофарбувати 
oЬoUJevlatІ, -am - захворю-

вати 
oboUaiJe, s. - захворювання 
oЬOIJeti, -Um - захворіти 
oЬorine, !. mn. - опади 
oЬOrliti, lm - вирубати; зби-

ти, підбиm; стяти, зітнути 
oЬOrlltl se, -Іm se - напасти, 

накинутися 
oЬOstran - двосторонний, 

обопільний, взаємний 
оЬо!ВvаІаас, -оса, m. - пал

кий прихильник; за,uщя
льник 

obofaivlnJe, s. - обожню
вання 
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оЬоЬіvІаtІ 

оЬоЬіvІаtІ, -am - обожню
вати; сильно лJОбити 

OЬracOn, m. - розрахунок; 
розплата, розправа 

obraciшlatl, -am - підраху
вати, розплатитися 

obra�latl se, -am se - роз
рахуватися ; розправитися 

obraamavlatl, -am - підрахо
вувати; розплачуватися 

obracunavlatl se, -am se -
розраховуватися;  розправ
лятися 

obracйnje, s. - звернення, 
звертання 

obraclatl se, -am se - звер
татися, вдаватися 

obrada, z. - обробка; роз
робка 

obradlltl, -Іm - обробити, 
опрацювати; переробити 

obradlovatl, -ujem - пораду
вати, вт.і.шити 

obradlovatl se, -ujem se -
срадіти, вrіпnпися 

obractfvйnje, s. - оброблен
ня 

obrat!lfvatl, -ujem - оброб
ляти, опрацьовувати; пере
робляти 

obramben оборонний; 
obrambenй mбе - оборо
ноздатність 

obrana, z. - оборона 
obrlinlitl, -Іm - оборонити, 

відстояти 
obranlltl se, -Іm se - обо

ронитися 
obrasltl, -tem - обрости, за

рости, вирости 
obrat, m. - оберт, оборот 
obratlan, -па, -по - зворот

ний, обернений 
oblratl, -erem - обібрати 
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obrltatl 

obratlltl, -Іm звернути 
obratPtl se, -Іm se - зверну-

тися, вдатися 
obratno - навпаки; назад 
obraz, m. - щока 
obralzac, -sca - зразок, взі

рець, модель, бланк 
obrazlalgatl, -fem - обгрун

товувати, мотивувати 
obrazlofen - обгрунтований, 

мотивований 
obrazІMPtl, -Іm - обгрунту-

вати, вмотивувати 
obrazovйn - освічений 
obrazovйnje, s. - освіта 
obrazlovatl, -ujem - скласти, 

зробити; утворити, дати 
освіту 

OЬrfd, m. - обряд
obrelzatl, -fem - обрізати, 

обтяти 
obrezlfvatl, -ujem - обрізу

вати, обтинати 
obrІJan - бритий 
obrІJlatl, -em - поголити, по

брити 
obrls, m. - силует, контур 
obrllsatl, -Іеm - витерти, 

стерти 
obrnfit - зворотний, проти

лежний 
obtnjutl, -em - повернути, 

звернути, обернути, пере
вернути 

obrolk, m. (mn. -сі) - порція, 
раціон, виплата 

obronlak, -ka, m. (mn. -сі) -

обвал, круча, схил 
obrt, m. - ремесло, проми

сел; поворот 
Ohrtlj, m. - оберт, зворот, 

оборот 
obrltatl, -Сет - повертати, 

перевертати, крутити, звер
тати 



obrtnІck:I 

obrtnlckl - ремісничий 
obrtnilk, m . (mn. -cl) - ремі

сник, кустар 
obrOb, m. - облямівка, кай

ма, рубець 
obrubljfvAnje, s. - обрамлен

ня, обшиття 
obrubIJlivati, -ujem - обши

вати, підшивати 
obrOc, m. - обруч, шина; 

оточення 
obruklatl, -am - осоромити, 

зганьбити 
obrukJatl se, -am se - осоро

митися, оскандалитися; на
братися сорому 

obrva, z. - брова 
obuea, z. - взуття 
obuCйr, m. - швець 
obulci, -cem - надіти; одяr

ти, вбрати 
obulci se, <em se - одягти

ся, одягнутися 
obudovlJetl, -lm - овдовіти 
obUhvacJatl, -am - обіймати, 

обнімати, охоплювати; ото
чувати, осягати 

obUhvatJltl, -lm - обійняти, 
обняти, ОХОІШТИ; осягнути, 
осяпи 

obUhvatпOst, -1, z. - ємність 
obuJІam, -ma, m. - об'єм 
obuka, z. - навчання 
obustava, z. - пршпmення; 

ЗУІШНКа 
obustavJltl, -Іm - прИІШнити, 

затримати, утримати 
obilstavljJati, -am - прИІШ

няти, затримувати, утриму
вати 

obulti, -jem - взути 
obuvJatl, -am - взувати 
obilzdlatl, -am - заrnуздати; 

приручити 
obuzdavJati, -am - загнузду

вати, приручувати 
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�vildac 

obiJ.zleti, -mem - ОХОІШТИ; 
заволодіти 

obilzimJati, -am - охоплюва
ти; заволодівати 

i>bveza, z. - обов'язок, зо
бов'язання 

obveznlca, z. - облігація; 
писм�ове зобов'язання 

obveznllk, m. (mn. -сі) - зо
бов'язаний; vбjnl obvcmik 
- військовозобов'язаний 

obzlr, m. - обережність, 
увага, урахування;  �z obzl
ra - незважаючи 

0cJat, -ta, m. - оцет 
осеІп, m .  - океан 
ocljЄdJitl, -lm - відцідити, 

процідити, витиснути 
ocijeпliti, -Іm - оцінити, роз

цінити 
Oc:jena, z. - оцінка; бал 
ocjeпjivlc, m. - оц�інювач, 

критик, рецензент 
ocjeпJІivatl, -ujem - оціню

вати, розцінювати 
octnJiti, -Іm очорнити; 

опорочити 
ocmJlivatl, -ujem - очорняти, 

порочити 
oclj, m. - розпач, відчай 
OCljJan, -па, -по - розпачли

вий, одчайдушний 
oeajavJatl, -am - впадати у 

відчай 
6cІJnІlk, m. (mn. -сі) - лю

дина у відчаї 
oearJati, -am - зачарувати 
oearavlatl, -am - чарувати, 

зачаровувати 
oCekfvAnje, s. - чекання 
oeeklivatl, -ujem - очікува

ти, вичікувати, чекати, 
ждати 

oeevildac, -са, m. - очеви
дець 
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oavtdlan 

oavtdlan, -па, -no - очевид
ний, явний, наоЧНИЙ 

cКevldno - очевидячки, оче
видно, видно, напевно 

�evlna, z. - батьківщина 
1(КІ, -ju, z. mn. (v. oko) -

очі; gl�datl istlnl іі сКІ -
дивитися прав,А)і. у вічі; kli· 
zatl іі о�І - сказати в очі; 
daleko od oBjo, daleko м 
srca - як з очей так Іі з 
пам'яті ; kio da ml je ріІа 
mdna s OВJu - мов полу
да з очей спала 

ОВса, z. - петля 
o�lgiedlan, -па, -no - очевид

ний, явний, наочний 
cКigiedno - очевидно, видно, 

очевидячки 
CКlnskl - батьківський 
o�Іst!Іtl, ·lm - очистити, об

чистюи, вичистити 
�lt - очевидний, явний, на

очний, безсумнівний 
�to - очевидно, очевидя

чки, видно, видимо, либонь 
�Іtlovatl, -ujem - виявити, 

заявити 
OOnf - ОЧНИЙ 
<коь, m. - вітчим 
сКІіvІаtІ, -am - охоронити, 

оберегrи, зберепи 
od ( +  G.) - від, од, з-над 
odВblrlatl, -em - відбирати, 

підшукувати; вибирати 
odВblratl, -erem - відібрати, 

підшукати, вибрати 
odМmfutl, -em - передихну

ти, перепочити 
Odaja, !. - палата; кімната, 

приміщення 
Odlkle - відюіля, звідюіля, 

звідки 
OdAn - відданий; прихиль

ний 
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ЬdЬІІtІ 

OdИnбst, -І, !. - віманІість; 
прихильність 

Ьdlar, -ra, m. - одр; Аdжко 
odiфr!atl, -Aaljem - вWсла

ти, вислати, переслати 
odasvud - звідусіль 
odaAlljl�, m. - ретрансля

тор 
od8AІl1Jatl, -ljem - відсила

ти, висилати, пересилати 
odlatl, -am - видати, зради

ти 
odlatf se, -am se - віддатися 
odltle - відтіля, звідтІіля, 

звідти 
odtilvatl, -jem - видавати, 

зраджувати 
odtilvatl se, -jem se - віма

ватися 
odlvle і Odlvde - відсіль, 

звідсіля, звідси 
Ьdlvno і odlvna - вімавна, 

здавна, спрадавна, з дав
ніх давен 

Odazlv, m. - відзив, відгук 
odazfvlatl se, -am se - від

зиватися, обзиватись; від
гукуватися 

od&zlvatl se, -ovem se - від'і.
зватися, обізватися, відгук
нутися 

odbticlftl, -Іm - відкинути, 
відштовхнути 

odbaclfvatl, -ujem - відкида
ти, відштовхувати 

odbfjИnje, s. - віднімання, 
відрахування, відмова 

odЬfJlati, -am - відбивати, 
віднімати, відкидати, від
мовляти, відраховувати 

odЬfltak, -tka, m. (mn. -cl) -
відрахування 

Ьdblltl, -Jem - відбити, від
няти, відкинути, відмовюи, 
відрахувати 



OdЬGjka 

OdЬGjka, z. (sport.) - волей
бол 

odЬOjkU, m. (sport.) - во
лейболіст 

odЬojkaJlca, z. (sport.) - во
лейбомстка 

OdЬor, m. - комітет 
odЬGrnlk, m. (mn. -сі) 

член комітету 
oderlatl, -em - обдерти; по-

рвати; подерти 
Odesa, z. - Одеса 
odgadlati, -am - відкладати 
odgaJlati, -am - виховувати, 

вирощувати, виrодовувати 
Odgoda, z. відстрочка 
odgodP.ti, -Ьn - відстрочи

ти, відкласти 
odgoj, m. виховання 
odgбJlaп, ·П&, ·ПО - ВИХОВ

НИЙ 
odg0jlte1j, m. - вихователь 
odgojlteljlca, z. - вихова

телька 
odgoJIШ, -Іm - виховати, ви

ростиm, виrодувати 
odgoпetlatl, -am - розгаду

вати, вгадуваm, відгадува
ти 

Odgoп�tka, z. - розгадка, 
відгадка 

odgoпetnlutl, -em - розгада
ти, вгадати, відгадати 

odgovarajOcl - належний , 
відповідний 

odgovarlatl, -am - відповіда
ти; пасувати; відговорюва
ти 

Odgovбr, m. відповідь 
Odgovбrlan, -па, -по - відпо

відальний 
0dgovorp.t1, -lm - відповісm, 

відказати; відrоворити 
odgov6mбst, -1, z. - відпо

відальність; p()zvatl па od· 

OdjeІJlak 

gov6mбst - покликати до 
відповідальності 

Odgrllsti, -zem - відкусити, 
відгризти 

odgrfzlati, -am - відкушува
ти, відгризати 

Odgumlutl, -em - відштов
хнути 

odlgrlatl, -am - зіграти, від· 
іграти 

odigrlatl se, -а se - відбути
ся ; розігратися 

odlJeІlltl, -Іm - відА;ілити, 
вилучиm, відокремиm 

odlJelo, s. - костюм 
odljevlati, -am - одягати 
odlJevlatl se, -am se - одя-

гатися 
Odtlsatl, -lem - дихати; па

хнути; пропускати повітря 
Odlsta - справN., N.йсно, на

справді 
odJalhatl, -Aem - від'їхати 

верхи 
i)djava, z. - відмова, відміна 
odjavp.ti, -lm - відповісти; 

відмовити ; віДІЇ.гнати 
odjlivlltl se, -lm se - ві№ва

тися, відгукнутися, відмо
витися 

odjeCa, Z. - ОДЯГ, одежа, 
вбрання 

odjednбm - враз, раптом; 
зненацька 

OdJelk, m. (mn. -сі) - відгук, 
луна, відголос 

odjeklfvatl, -ujem - роздава
тися, звучаm; віддаватися 

odJeknlutІ, -em - залунати, 
прозвучати; віддатися 

Odjel, m. - віміл 
OdjeІJlak, -ka, m. (mn. -сі) 

абзац, розділ 
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odJeljcmJe 

odjeljtSnje, s. - віміл, відд,і.
лення 

odjeljlfvati, -ujem. - вилуча
ти, відокремлювати 

odjйrlftl, -lm - побіІТИ, уrек
ти 

odtalgati, -Іеm - відсувати, 
відкладати 

odllimlati, -am - відламува
ти 

Od.Ialzak, -ska, m. (mn. -sci) 
- відхід, вихід, виїзд, ві
д�ізд 

Odlazlitl, -im - відходити, 
від�іжджати, відбувати, за
биратися 

odaetlJeti, -im - відлетіти, ви
летіти 

OdШ!lan, -па, -по - відмJін
ний, чудовий, чудесний, 
прекрасний; Oddcan dik -
відмінник 

odlieno - відмінно; чудово, 
прекрасно 

odUjepliti, ·im - -відклеїти, 
відліпити 

odlljepliti se, -im se - від
клеїтися, відліпитися 

odUJetlnje, s. - відлdт, виліт 
odИJeltatl, -Cem - відлітати, 

злітати 
odllkU, m. відмінник 
Odlikovlnje, s. - орден, ме

даль; відзначення, нагоро
дження 

Odllklovati, -ujem - наrоро
ДІПИ, нагороджувати; виді
лити 

Odliklovati se, -ujem se - від-
значатися, відрізнятися; 
виділятися 

Odlomlnk, -ke, m. (mn. -cl.) -
обломок; уривок; осколок 

odlomliti, -lm - відломити; 
обламати 
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Odmjerliti 

odlo!llti, -im - відсунути, 
вdдкласти, відстрочити 

Odluclan, -па, -по - рішучий, 
вирішальний; вольовий 

odluclfti, -im - вирішити, 
постановити, ухвалити 

odaucliti se, -im se - відва
житися 

odluclfvati, -ujem - вирішу
вати, ухвалювати, постано
вляти 

odluclf vati se, -ujem se - від
важуватися 

Odlucno - рішуче, навідріз, 
твердо 

odluenбst, -і, z. - рішучість; 
непохитність 

odluka, z. - рішення, поста
нова, ухвала 

odljeplJlivati, -ujem - від
клеювати 

odljepiJlivati se, -ujem se -
відклеюватися 

Odljev, m. - відлив, відлив
ка 

Odmah - зразу, одразу, від
разу, зараз, негайно, мит
тю, вмить, мищем 

odmМmluti, -em - відсуну
ти, розсунуrи 

odmaknluti se, -em se - ві
д1ійти 

odmlirlati se, -am se - спо
чивати, відпочивати 

Odmazda, z. - помста 
odmetnilk, m. (mn. -сі) - від

ступник, заколотник 
Odmilcati, -Cem - відходити, 

відсувати 
odmllcati se, -Cem se - від

ходити, вімалятися, сторо
нитися 

Odmjeпa, z. - підміна; змі
на 

odmjerliti, -im - відміряти, 
заміряти; зважити 



Odmor 

Odmor, m. - відпочинок, 
перерва; спочинок, при
вал; цезура 

odmOrlitl se, -Іm se - спочи
ти, спочинути, відпочити 

odmotlatl, -am - відмотати, 
розмотати, розrорнути 

odmotavJati, -am - відмоту
вати, розмотувати, розгор
тати 

odmrzavanje, s. - відморо
жування 

odmrzlivjatl, -am - відморо
жувати 

OcІmrznlutl, -em - відморо
зити 

odnJijeti, -esem - віднести, 
знести, забрати 

Odnos, m. - відношення, під
ХІід; ставлення; Odnosl, m. 
mn. - зносини, стосунки, 
відносини; dlplomatskl od
пosl - дипломатичні зно
сини 

Odnoslan, -па, -по - віднос-
ний 

odnOslltl, -Іm відносити, 

, виносити, зносити; забира
, ти 
odnosliti se, -Іm se - припа

дати, ставитися; торкати
ся 

Odnosno - відносно, відпо
відно; а саме; точНІіше 

odnjeglovatl, -ujem - виро
стити, викохати, виховати 

odobravjatl, -am - схвалюва
ти, заохочувати; дозволяти 

odobrenje, s. - схвалення; 
зrода; дозвіл 

odobrlШ, -Іm - схвалити; 
заохотити; дозволити 

odobrovolJIШ, -lm - викли
кати хороІПИЙ настрій 

odobrovolJlltl se, -im se -
гарно настроїтися 

odre4fvlnje 

odoll.,Jevlati, -am - перемага
ти; перебороти; переважа
ти 

odolІJetl, .:Jim - перемогти; 
переважити; подолати 

odonud(a) - звідти 
odostrlg - ззаду, позаду 
odovud(a) - звідси; з цьоrо 

боку 
oc:IOzdG - знизу 
od0zgo - зверху 
odradlitl, -im - виробити; 

відробити 
odradlf vatl, -ujem вироб-

ляти; відробляти 
Odrlsltao, -Іа, -Іо - дорос

лий, змужнілий 
odraslti, -tem - підрости, ви

рости, стати дорослим 
Odraz, m. - відбиток, відо

браження 
odrazlitl, -lm - відобразити, 

відбити 
odrazJitl se, -Іm se - відби

тися, відзначитися 
odra!livjatl, -am - відобра

жати, відбивати 
odra!Іivlati se, -am se - від

биватися, відзначатися 
�lan, -па, -по - негатив

ний 
odre!Ct, �em - заперечити 
odrelcІ se, �m se - зрек

тися, відректися 
Odred, m. - заr.ін 
Odredba, z. - положення, 

стаття, пункт; розпоряд
ження; визначення 

odredUte, s. - м:ісце (приз-
начення) 

ociredliti, -lm - постановити, 
ухвалити; визначити, на
мітити, призначити, відря
дити, уточнити 

odre4ivlnje, s. - визначання 
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odret!lfvati 

odret!lfvatl, -ujem - визна
чати, намічати, признача
ти, уточнювати, постанов
ляти, ухвалювати 

Odrdlt - відкритий, віль
ний; рішучий, енергійний 

odrelzak, -ska, m. (mn. -scl) 
- вирізка, відріз, відти
нок; котлета 

Odrelzatl, -iem - відрізати, 
зрізати, відрубати 

odn'Jcatl, <em - заперечува
ти, відмовляти 

odnlcatl se, -t!em se - від-
мовлятися; відрікатися, 
зрікатися 

odrljeilitl, -am - розв'язати, 
відв'язати; звільнити 

odrdlfvatl, -ujem - розв'я
зувати; звільняти 

odron, m. - обвал 
odronptt se, -І se - обвали

тися, обірватися, скоти
тися 

odronjavllnje, s. - обвалю
вання 

odronjavlatl se, -а se - об-
валюватися, обриватися ;  
скочуватися 

odrpanlac, -са, m. - обідра
нець 

odrvenJlivatl, -ujem - терп
нути; дерев'яніти 

odrtlatt, -im зберегти, 
одержати, дотримати(ся) , 
здобути, підтримати, про
вести 

odrZavlatl, -am - зберігати, 
підтримувати, одержувати, 
вести 

odsad(a) - з цього часу; 
віднині; від сьогодні 

odsellitl (se), -Іm (se) - пе
реселитися, висе�тися 

odsljeclati, -am - відтинати, 
відрубувати 
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oditdarfatl 

�dsjAj , m. - відблиск, за
грава 

ЬdslJ�I, -ij�em - відрізати, 
відрубати 

OdsJelk, m. (mn. -сІ.) - від
діл 

odsJelstl, -dnem зупини-
тися (в готелІі) 

odskalkatl, -t!em контра-
стувати 

odskak�vati, -ujem - відска
кувати 

odskiКIІtl, -im - відскочити 
odsІUilltl, -Ьn - відслужити, 

вислужити 
odspavlati, -am проспати 

(якийсь час) 
odstranllti, -Ьn відсторо-

нити; усунути; відхилити 
odstranj�vatl, -ujem - відсто

роняти; усувати, відхиля
ти 

odstupllnje, s. - відступ 
odstuplati, -am - відступа

ти 
odstupliti, -Ьn - відступити 
Ьdsudlan, -na, -no - вирі

шальний 
odsustvo, s. - відсутність ; 

відпустка 
ЬdsutІan, -na, -по - відсутній 
odsutn6st, -і, z. - відсутність 
odiarlifllti, -im v. odviti 
odlaraflJlivatl, -ujem v. odvi-

jati 
OditAmplati, -am - надруку

вати, віддрукувати 
Oditeta, z. відшкоду-

вання ; винагорода за втра
ти 

oditc;!lltl (se), -im (se) - ро
зучитися; відвикнути 

odildarlatl, -am - контрасту
вати, ВИ,44ЇЛЯТИСЯ 



odugovlli�nje 

odugovlli�je, s. - тяrани
на, відтягування 

odugovlliflftl, -Іm - в.ідтяга
ти, відтягувати; баритися, 
гаятися 

odilplrlatl se, -em se - опи
ратися; чинити опір 

oduprlfjetl se, -em se - вчи
нити опір; опертися 

&lurlan, -na, -по - огид
ний, бридкий, потворний 

odilstaJlatІ, -em - відмовля
тися, утримуватися 

odustaltl, -nem - відмовити
ся, утриматися 

oduRvlltl, -Іm - захопити, 
запалити, наснажити 

oduRvlftl se, -Іm se - запа
литися, захопитися 

oduievljiivlatl, -am - захоп
лювати, наснажувати, за
палювати 

oduAev'1jlivfatІ se, -am se -
запалюватися, захоплюва
тися 

oduAevljen натхненний, 
окрилений, завзятий 

oduievljenje, s. - запал , ен
тузіазм, захоплення, під
несення, наснага 

oduvljek - споконвіку, спо
конвічно, здавна 

odiazli!tl, -mem - відняти, ві
дібрати, забрати 

odilzlmlnje, s. - віднімання, 
утримання 

odilzlmlatl, -am і -Ijem -
віднімати, відбирати, заби
рати 

odUilitl se, -lm se - подов
)КИТИся; розраховуватися 

odvlijlnje, s. - відділення, 
розлучення 

odviiJlatІ, -am - відА:іляти, 
вилучати, розлучати 

Oclvraclatl 

odviiJlatl se, -am se - від
ділятися, виділятися 

Odvlilan, -na, -no - відваж
ний, мужній 

odvaiiliti se, -Іm se - зважи
тися, насмілитися, відва
житися 

odvailivatl se, -ujem se -
зважуватися, наСМJілюва-
тися, відважуватися 

Odvlinбst, -І, z. - відвага, 
мужність 

odvelstl, -dem - відвести, ви
вести, завести 

odvelstl, -zem відвезти 
odvelsti se, -zem se - виїха

ти, від 'їхати, вирушити 
odvelzatl, -iem - відв'язати 
odvezlivatl, -ujem - відв'я-

зувати 
odviJlatl, -am - відвертати 
odvlkВvjatl, -am - відучувати 
odvik8vlat1 se, -am se - від-

викати, розучуватися 
odviknlutl se, -em se - від

викнути, розучитися 
odvlli! надто, занадто 
Odvlltl, -jem - відгвинтити, 

відвернути 
Odvjetnfk, m. - адвокат 
odvlii�litl, -Іm - зносити, від

тягати, відволікати 
odvod, m. - відвід, відве

дення; відводка 
odvOdlШ, -lm - відводити; 

заводити 
odvodnl - відвідний 
odvojeno - нарізно, окремо 
odvoJ IІtl, lm - відділити, ви-

л учити, розлучити 
odvoJliti se, -im se - відділи-

тися, виділитися 
Odvoz, m. - від'їзд 
odvozlftl, -Іm - відвозити 
odvracjatl, -am - перекону-

вати, відвертати, відrо-
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ЬdvratJan 

рювати, відповідати, запе
речувати 

Ьdvratlan, -na, -по - против
ний, обурливий, потвор
ний; гидотний, гидкий, 
огидний, осоружний, ві.д
разливний, бридкий 

odvratfiti, -Іm - переконати, 
відвернути, відговорити, 
відповісти, заперечити 

Ьdvratnast, -І, z. - огида, від
раза 

odvtnJuti, -em - вивернути, 
відвернути, викрутити, від
rвинтити 

ЬdvrJtati, ..am - вивертати, 
відвертати, викручувати, 
відrвинчувати 

odvtiJCi, .(!em - відтяrти; від
вернути; відволокти 

odvtiJCI se, <em se - відійти, 
відволоктися 

OdzdravJiti, -Ьп - відповісти 
(на привітання) 

Odzdrav1jJatl, -am - відповіда
ти (на привітання) 

ofenzfva, z. - наступ 
6fenzivJan, -па, -по - насту-

пальний 
oflcfr, m. - офіцер 
oglanj, -nja, m. - вогонь 
6gAvJan, -na, -по - гидкий, 

гидотний, бридкий, відраз
ливий 

0gAvnDst, -і, z. - відраза, 
огида 

ogtadlnJeti, -nЬn - зголодні
ти, виголодуватися 

6g1As, m. оголошення, 
об'ява 

oglasJiti, -im оголосити; 
об'явити 

ogla§avAnje, s .  оголо-
шення; оголошування 

ogJa§avJati, -am - оголошу
вати; об'являти 
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ogl�daio, s.  - дзеркало 
ogl�Jatl se, -am se - огляда

тися; придивлятися; по
М!Їрятися 

ogJobJiti, -Іm - оштрафува
ти 

oglUAJlti, -im - оглухнути 
ogluAJiti se, -im se - не при-

слухатися, залишитися 
глухим 

og'JuAlfvati, -ujem - глухну
ти 

ogluAJfvati se, -ujem se - не 
прислухатися, залишатися 
глухим 

ognojJiti se, -lm se - загної
тися 

ognjeп - вогненний 
ognjiite, s. - вогнище, ва

тра 
ogor�avlati, -am - робити 

гJрким; .сердити, дратувати 
оgа�п - розлючений, оз

лоблений, роздратований 
ogDr�enDst, -і, z. - злоба, 

роздратування 
ogor�Jlti, -Іm - зробити гір

ким; розсердити, роздрату
вати 

ogovarAnje, s. - обмова 
ogovarJati, -am - лихослови

ти, порочити, обмовляти 
Ogrвda, z. - огорожа; по

руччя, поручні ; паркан, 
тин 

ogradJiti, -im - огородити, 
обнести 

ogradlfvati, -ujem - городи
ти, обгороджувати; обно
сити 

ogranJak, -ka, m. (mn. -сі) -
гілка, відгалуження 

ogranl�vJati, -am - обмежу
вати 

ogr8ni� - обмежений 



ogram�nost 

ogramcenost, -і, z. - обмеже
ність 

ogrВnlc\ltl, -im - обмежити 
ogreЬotlna, z. - подряпина, 

дряпина 
ogП:\pstl, -Ьеm - дряпнути, 

подряпати, подерти 
ogrev, m. - опалення 
ogrij\atl, -em - обігріти 
Ogi-Пca, z. - намисто 
ogin\utl, -em - загорнути, 

накинути; обгорнути 
t)grбm\an, -na, -no - величез-

ний, здоровенний 
t)grozd, m. (bot.) - агрус 
ogi1Ac, m. - плащ, накидка 
ogr\tatl, -Cem - обгортати:, 

загортати 
ogUI\ltl, -im - обдерти, здер

ти; обскубти; пограбувати 
t)h! (uzv.) - ох! 
ohladllti, -lm - застудити, 

охолодити 
ohlad\itl se, -Іm se - вистиг

нути; охолонути 
ооо! - ого! 
ohol - чванливий, зарозумі

лий, гордовитий 
oholost, -і, z. - зарозуміл.ість, 

гонор, пиха 
ohrabn!nje, s. - заохочення, 

підбадьорення 
ohrabr\iti, -im - заохотити, 

підбадьорити 
ohrabrfvlinje, s. - заохочу

вання, підбадьорювання 
ohrabrlfvatl, -ujem - заохо-

. чувати, підбадьорювати 
oj ! (uzv.) - ой! 
ojaclatt, -am - зміцніти 
okalj\ati, -am - забруднити, 

заплямувати, замурзати 
okamen\iti se, -im se - ска

м'яніти 
okanilti se, -im se - залиши

ти, кинути, відмовитися 

okonc\atl 

okit\itl, -lm - прикрасити 
t)ktada, z. - суперечка, за

клад, парі 
okladlitt se, -im se - закла

стися 
okleveltatt, -Cem - опорочи

ти, обмовити, оббрехати, 
знеславити 

oklijev\atl, -am - вагатися 
okllzn\uti se, -em se - по-

сковзнутися 
oklop, m. - броня 
oklopljen - броньований 
oklopnjaca, z. - бронено-

сець 
t)ko, s. (mn. Qci, z.) - око; u 

cetirf oka - сам на сам, 
віч-на-віч; g1Bdatl lspod 
oka - дивитися сП1ідлоба; 
Oko zi oko, ziib zi zOb -
око за око, зуб за зуб; 
prt)stim (gQnm) okom -
простим оком, неозброє
ним оком ; blti tm u oku 
- як сіль в оці 

oko ( + G.) - навкруги, дов
кола 

оkоПса, z. - округ, окраїна 
okoПna, z. - оточення, сере

довшце 
okoliAlinje, s. - манівці, на

тяк 
okoШ\ati, -am - обходити, 

ходити навколо, кружляти 
okolnl - навколишній 
okotDost, -і, z. - обставина 
Okolo - довкола, навкруги, 

крутом 
okomlt - прямовісний; кру

тий 
okom\itl se, -im se - обру

шитися, ополчитися, в"і
стися 

okonc\atl, -am закінчити, 
завершитJ.J 
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okoplatl 

okopJad, -am - обкопати; об
горнути 

okopavJati, -am - обкопува
ти; обгортати 

okorJio, -jela, -jelo - зачер
ствілий, огрубілий, закоре
нілий 

okorlstliti �е, -im se - поко
ристуватися, скористатися 

oklQvati, -ujem - закувати; 
окувати 

okovi, m. mn . - окови, кай
дани 

okralsti, -dem - обібрати, 
обікрасти 

okret!liti, -Ьn - вибілити, по
білити 

okr�пluti, -em - повернути, 
навернути, обернути; пере
вернути 

okn91Juti, se, -em se - по-
вернутися, відвернутися, 
обернутися 

okreplJlfvati, -ujem - підкріп
лювати, зміцнювати; осві
жати 

okri!t, m. - оборот, зворот 
�kri!tJan, -па, -по - спритний, 

верткий:, меткий, в'юнкий 
okretllпje, s. - обертання, 

звертання 
okreltati, -Cem - повертати, 

обертати, обкручувати 
okreltati se, -cem se - повер

татися, обертатися, відвер
татися . 

okrijepliti, -im - підкріпити, 
зМІіцнити; освіжити 

Okrllje, s. - захист; покро
вительство 

okrfvlitl, -Іm - обвинувати
ти, звинуватити 

okrivІjenlk, m. - підсудний 
okrlv1Jlfvatl, -ujem - обви

нувачувати, звинувачува
ти, винуватити 
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olaiplati ае 

oktnjJiti, -Ьn - обламати, 
попсувати; скоротити 

okrnJlfvati, -ujem - обламу
вати, псувати; скорочува
вати 

okrstJitl, -Ьn - охрестити 
okrAAJ, m. - сутичка, корот

кочасний бій 
okrulg, m. (mn. -zi) - окруr 
okruglao, -Іа, Іо - окруrлІdі, 

круглий 
okrUgllca, z. - галушка 
okrunlltl, -Ьn - коронувати, 

прикрасити короною 
okrutlan, -na, -по - жорсто

кий, лютий, суворий 
okrutпOst, -і, z. - жорсто

юість, лють, суворість 
o.kruifvllnje, s. - оточування 
okniiJiti, -Іm - оточити, об

ступити, обнести, обкрути-
ти 

okruiJivati, -ujem - оточува
ти, обступати, обносити, 
обкручувати 

okrOinica, z. циркуляр 
okrvavJiti, -Ьn закривави-

ти 
oksldaclja, z. окислення 
oksldfrJati, -am - окислюва-

ти, оксидувати 
oktOblar, -ra, m. - жовтень 
oktObarskl - жовтневий 
okucliti se, -im se - обжи-

тися, завести собі дім 
okucnica, z. - усадьба. зе-

мля біля дому, садиба 
okuka, z. - звій 
okildst(a), m. - окул�іст 
okup, m. - збори, збір;  biti 

na okupu - зібратися 
okupaclja, z. окупація 
olaipJatl, -am - викупати 
olaipJati se, -am se - вику-

патися 



okupfrlatl 

okupfrlatl, -am - окупувати, 
зайняти, захопити 

okuplitl, -lm - згуртувати, 
зібрати, скликати, зосере
дити 

okupliti se, -Іm se - стовпи
тися, зібратися, зосереди
тися 

okUpIJlatl, -am - збирати, 
згуртовувати, скликати, 
оточувати 

okupIJ latl se, -am se - тов
питися, збиратися, зосере
джуватися 

okupljen - спаяний, згурто
ваний, з'єднаний 

Oikos, m. - шматок, ковток 
okusliti, ·lm - покуштувати; 

попоїсти 
okusІatt, -am - попробувати, 

випробувати, спробувати 
Okufen - зачумлений 
okuflitl, ·lm - заразити, за

чумити 
okuflfvatl, -ujem - заража· 

ти, зачумляти 
Okvir, m. - рама, оправа; 

меЖІі (pren.) 
olabav�tl, ·lm - попустити; 

послабити; розпустити 
olako - залюбки, легко; лег

коважно; olako shvlieatl -
легковажити 

olakAanje, s. - полепnення, 
послаблення, пом'якшення 

oIWlatl, -am - полеrшити; 
послабити, пом'якшити 

olaksavlatl, -am - полеппу
вати; послабляти; пом'як
шувати 

olakSlca, z. - пільга 
oU�enje, s. - втІілення 
оІоА, m. - набрід, потолоч, 

нечисть 
olovka, z. - олівець 
i)1ovo, s. - свинець 

omladlnskl 

oluja, z. - гроза, буря, rро
мовІЩЯ 

olulk, m. (mn. ..cf) - жолоб 
olupina, z., mn. - черепок; 

уламок, осколок 
oljustjlti, ·lm - очистити 
omagUca, z. - легкий туман; 

сп'яніння, запаморочення 
omalovatavAnje, s. - знева

га 
omalovaiavlati, -am - знева

жати, легковажити 
omalovazlltl, -im - зневажи

ти 
omas0vlitl, -lm - зробити 

масовим, пустити в маси 
omastlitl, ·lm - замаслити, 

заялозити 1 
Oтaska, z. - хиба, помилка, 

огріх; промах 
бm�, z. - петля, аркан 
ome4avlat1, -am - розмежо

вувати; обмежувати 
om�dlitl, -Іm - розмежува

ти; обмежити 
omeldlatl, -am - пом'якши

ти 
omekSavlati, -am - пом'як

шувати 
omelsti, -tem - завадити, пе

реІІІкодити, заборонити 
ometlati, -am - заважати, пе

реІПКоджати, забороняти 
omliJen - у люблений, люби

мий, любий; коханий 
omirilsatl, -Aem - обнюхати; 

вшпохати 
omjer, m. - мірка, обмір 
omladlna, z. - молодь, юна

цтво 
omtadfnlac, -са, m. - юнак, 

молоДИЙ чоловік 
omlВdlnka, z. - юнка 

omJadinakl МОЛО,АІЇЖНИЙ 
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omogйcfitl 

omogйcfitl, -im - дати мож
ливість; зробити можли
вим 

omot, m. - обгортка, згор
ток, обкладинка, пакет 

оmош�. m. - оболонка, об
кладинка, обгортка 

om0tlati, -am - обмотати, 
замотати, завернути; omO
tatt Oko prsta - обвести 
кругом пальця 

omrlavJjetl, ·im - схуднути, 
змарніти 

omrznJuti, -em - остоm,Мти; 
зненавR,t\JЇти 

on - він 
ona - вона 
onJAJ, -а, -о - той, та, те 
on&kJav, -va, -vo - такий, о-

такий 
onВko - отак, так, таким 

чином 
onamo - там, туди 
ondl - тоді, після того; по-

rім 
ondalnjl - то.Аіішній 
ondje - там 
ondutaclja, z. завивка 
ondul:frfatl., -am - завивати, 

завити 
onemogйcJltl, -im - зробити 

неможливим, знешкодити 
oneraspoloiJlti, -im - роз

строїти; зіпсувати настрій 
oneraspoloiJitl se, -im se -

розстроїтися; бути в пога
ному настрої 

onespos0bJlti, -im - зробити 
непридатним; позбавити 
працездатності 

onesposobфivJatl., -am - ро
бити непридатним; позбав
ляти працездатності 
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onesvtjestJitl se, -im se - зне
притомніти, зомліти, втра
тити свідомість 

onesvtjelten - непритомний, 
ЗОМЛІЇЛИЙ 

onesvjelcJfvatl se, -ujem se -
непритомніти, умлівати, зо
млівати 

ont - вони 
ontjemJtti, -im онім-іти 
ono - воно 
onollko - с'І'Іільки 
onuda - туди; тим боком; 

тією дорогою; там 
onjUJJitl., -im - нюхнути, об

нюхати; пронюхати 
opadAnje, s. - спад; відлив 
opadJatl, -am - опадати, спа

дати, падати 
opAk - зл.існий; різкий, жор

стокий; нехороший 
opaIJltl, ·im - обпалити, за

смагнути, вистрілити 
opliljen - засмаглий, обпа

лений 
opam�tJlti se, ·im se - дійти 

до розуму, схаменутися 
oplisfan, ·na, ·ОО - небезпеЧ· 

ний, злоя&існий 
opaisnost, ·І, z. - небезпека 
opaJstl, -dnem - опасти, спа

сти, упасти 
opazJitl, ·im - помітити, спо

стерегти; зауважити 
opatJati, -am - помічати, 

спостерігати; зауважувати 
op�inJitl., -im - зачарувати; 

заворожити 
op�lnjavJati, -am - зачаро

вувати; заворожувати 
opcenarodnl - всенародний 
opC!nje, s. - спілкуваннJІ, 

відносини 
0рСІ - спільний, загальний, 

загальновживаний 



ор&ш, z. - обЩШІа, муні
цшхал.ітет 

орсІШ, -Іm - спілкуватися 
ореІсІ, �em - обпекти, опа

лити, обпалити; ужалити 
ореІСІ se, -&m se - обпекти

ся 
opeka, z. - цегла 
opekllna, z. і opekotlna, z. -

опік 
0pera, z. - опера 
operaclja, z. - операція 
opereta, z. - оперета 
operfrlatt, -am - оперувати 
0pernl - оперний 
opet - знов, знову, ізнов 
opfJlatl, -am - п'янити, па-

морочити 
opfJlatl se, -am se - п'яніти, 

хмелити, пиячити 
opljenOst, -1, z. - сп'яніння 
opljum, m. - опіум 
орІр, m. - дотик 
optplatl, -am - помацати; об

мацати, ощупати 
oplpavlatl, -am - мацати, на

мацувати, щупати 
oplpljlv - відчутний 
optrlatl se, -em se - опира-

тися, противитися 
opls, m. - опис 
oplslan, -па, -no - описовий 
opflsatt, -Іеm описати 
oplslfvatl, -ujem описува-

ти 
oplsmenptt, -im навчити 

(грамоти) 
opiltt, -Jem - сп'янити, оп'я

нити 
oplftt ве, -Jem ве - оп'яніти, 

захмеліти; напитися 
opjevlatl, -am - оспівати 
opkollltt, -im - обступити, 

ОбЛО-'КИТИ, ОТОЧІПИ 
opkoljavlinje, s. - оточення 

op0ravlltl se 

opkoIJavlatl -am - обступа
ти, облягати, оточувати 

opkop, m. - окоп; земляний 
вал 

oplemenlttl, -im - облагоро
дити 

oplemenJlfvatl, -ujem - обла
городжувати 

oplodlitl, -im - оплодотвори
ти, запМднити 

opliкlnJa, z. - запл.іднення 
opioctlfvatl, -ujem - оплодо

творяти, запліднювати 
opljafklatl, -am - пограбу

вати, розікрасти 
opljesnivltti, -Іm - заплісня

вити; зацвісти 
орпа, z. - оболонка, плdвка 
l)pOJlan, -na, -no - п'янкий, 

п'янливий, оп'яняючий 
Oipomena, z. - попереджен

ня, пересторога; догана, 
зауваження 

opomt!nlutl, -em - попереди
ти, нагадати; зауважити, 
застерепи 

op0mlnJlatl, -em - попере
джати, нагадувати, застері
гати; зауважувати 

oponВIAf, m. - наслідувач 
oponallnje, s. - наслідуван

ня 
opomillatl, -am - наслідува

ти, :імітувати 
op0nent, m. - опонент 
oponfrlatt, -am - опонувати; 

заперечувати 
0por - різкий, грубий, тер

пкий 
op0ravlak, -ka, m. - виду

жання, одужання 
oporavlltl se, -Іm se - виду

жати, одужати, поправи
тися 
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op0ravIJ latl se 

op0ravIJlat1 se, -am se - ви
дужувати, одужувати; по
правлятися 

oporezlfvatl, -ujem - оподат
кувати, обкладати 

oportimlst(a), m. - опорту
ніст 

oportwUsШ!ld - опортуніс
тичний 

oportunizlam, -ma, m. - о
портунізм 

oporuka, z. - заповіт 
opovrgavlati, -am - спросто

вувати 
opovrgavlnje, s . спросту-

вання 
op0vrgnluti, -ет 

вати 
спросту-

opozfclja, z. ОПОЗИЦІЇЯ 
opozfcljskl і l)pozlciGnl 

опозиційний 
Opozlv, m. - відзив 
opozfvlatl, -am - відклика

ти; скасовувати 
op0zJvati, -ovem - відклйка

ти; скасувати 
opniAtlatl, -am - прощати, 

пробачати; звільняти 
opniAtlatl se, -am se - про

щатися, пробачати; звіль
нятися 

bplrati, -erem - вимити; ви-
прати; помити; умити; 
змити 

oprlivdln виправданий, 
обгрунтований 

opravdanje, s. - виправдан
ня, обгрунтування 

opdvdlatl, -am - виправда
ти, обгрунтувати 

opravdavlatl, -am - виправ
довувати, обгрунтовувати 

oprei!lan, -па, •DO - проти· 
лежний, противний, супро
тивний 
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apsada 

opredlJeiliti, -im - визначи
ти 

oprediJelli.tl se, -Іm se - ви
значитися 

opredjeIJlivatl, -ujem - ви
значати 

opredjeIJlivatl se, -ujem se -
визначатися 

opreka, z. - суперечність, 
протиріччя 

oprema, z. - обладнання, 
устаткування, споряджен
ня 

opr�mlati, -am - споряджа
ти; устатковувати, прибира
ти, обладнувати, лаштува
ти 

opRmlltl, -lm - спорядити; 
обладнати; прибрати 

орІ"Ь, m. - уваrа, обереж
ність, обачність; bltl па 

opRz\a - бути напоrотові, 
на сторожі 

IOprЬlan, -па, -no - обереж
ний, сторожкий, завбачли
вий, обачний 

opnSznGst, ·і, z. - обереж
ність, обачність 

oprli.Jetl se, -ет se - опер
тися; учинити опір 

oproblatl, -am - попробува
ти; випробувати 

oprostli.tl, -Іm - простити, 
пробачити 

oprostliti se, -lm se - попро
щатися, розпрощатиСJІ 

�roAtaJ, m. - пробачеІПІЯ, 
прощання; вибачеІПІЯ 

oproltajnl прощальний 
oproAt�je, s. - вибачеІПІЯ, 

прощення 
0pruga, z. - пружина, ресо

ра 
oprtlltl, ·lm - опалити 
0psada, z. - облоrа 



0psadlan 

6psadlan, -na, -no - облого
вий; 0psadn6 stanje 
стан облоm 

6psfg, m. - обсяг, об'єм, 
обшир 

0psl!ilan, -па, -no - великий, 
просторий, обширний 

opsjedlati, -am - облягати, 
обсідати, обкладати 

opskrba, z. - постачання, за
безпечення, устаткування 

opskrbljeп6st, -1, z. - забез
печеність 

opsJOvatl, -ujem - вилаяти, 
лайнути; коренити 

opstanlak, -ka, m. - :існу
вання 

opiirlan, -па, -по - великий, 
обширний, детальний, до
кладний 

opiilti, -jem - обшити; об
:кИдати 

opifvlati, -am - обшивати, 
обкидати 

opterecenje, s. - наванта
ження 

optereclivati, -ujem - обтя
жувати; навантажувати 

optereфti, -im - обтяжити, 
завантажити, навантажити 

6pticaj, m . - обіг 
opticar, m .  - оптик 
optimlst(a), m. - оптиміст 
optimizlam, -ma, m. - опти-

мізм 
optrclati, -im - оббігти 
optuiba, z. - звинувачення; 

обвинувачення 
optuienik, m. - підсудний 
optuiliti, -im - обвинувати

ти, звинуватити; оскаржи
ти 

optuilfvati, -ujem - обвину
вачувати, звинувачувати; 
оскаржувати 
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orijentaiclja 

optufni обвинувальний 
optuinlca, z. - обвинувачен

ня 
opuпOmoeen - уповноваже

ний, довірений; повноваж
ний 

opunoшOClitl, -im - уповно
важити 

opunomoelfvati, -ujem 
уповноважувати 

opustlJetl, -im - опусrіти; 
обезлюдніти 

opilstoiliti, -im - спустоши
ти 

opuilak, -ka, m. (mn. -сі) -
недокурок 

orAc, m. - орач; плугатар 
oralh, m. (mn. -si) - горіх 
orantca, z. - нива, орна зе-

мля 
orAnje, s .  - оранка 
orlao, -Іа, m. (mn. -Iovi) 

Оре& 
orlatl, -em - орати 
orbfta, z. - орбіта 
orden, m. - орден 
orgAп, m. - орган 
organizlicija, z. - організація; 

Organizlicija ujedlnjenlh na
rMA (OUN) - Організація 
об'єднаних Націй (ООН) ; 
organizacija ildrnten6g га. 
da (OUR) - оргаНІізація 
об'єднаної пра.ці 

organizlam, -ma, m. - орга
нізм 

organizAtor, m. - організа
тор 

organizirlati, -am - організу
вати, організовувати 

orJ,ginAI, m. - оригінал 
originAilaп, -па, -по - оригі

нальний, своєрідний; са
мобутній 

orijAA, m. - гігант 
orijeпtacija, z. - орієнтація 
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orljentfrfatl 

orljentirlatl, -am - орієнту
вати 

orllti se, ·і se - розноситися, 
лунати 

orkestlar, -ra, m. - оркестр 
ormar, m. - шафа 
oronulo, -Іа, -Іо - старезний, 

ветхий; дряхлий 
oronІutt, -em - одряхліти 

від старосrі; знесилити 
ortografija, z. - орфоrрафія 
ortAlk, m. (mn. -сі) - спіль

ник 
orilde, s. - знаряддя, начин-

ня; гармата 
oruiAn - озброєний 
orOZje, s. - зброя 
os, -і, z. - вісь, стрижень 
osa, z. - оса 
osakatlfti, -im - покал,ічити, 

зробити каМкою 
osam - вісім 
osamdesl!t - вісімдесят 
osilmljen - самотній, одино-

кий, �зольований 
osamnaest ВІСІМНадцЯТЬ 
osamnaesti - вісімнадцятий 
oscШclja, z. - коливання 
osedllati, -am осідлати 
oseka, z. - відлив 
os6knluti se, -ет se - вися-

катися 
osigilrAi!, m. - запобіжник 
osigurami!ki страховий 
osiguranilk, m. (mn. -сі) - за-

страхований; забезпечений 
osiguranje, s .  забезпе-

чення, страхування; sOcl
JilnO oslguranje - соЦІЇ.аль
не страхування 

osigiJrlati, -am - застрахува
ти; забезпечити; гаранту
вати 

osigiJrlati se, -am se - за-
безпечитися, застрахува-
тися 
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oskudlan 

osigunivlati, -am - забезпе
чувати, застраховувати 

оsЩШ se, -im se - змужНІі
ти, змЩніти, стати зухва
лим 

i)sim ( + G.) - окрім, крім , 
опріч; за винятком 

osinjijk, m. (mn. -сі) - ОСИ· 
не гніздо 

osip, m. - висип 
osiplati se, -am se і -ljem se 

- висипатися; обсипатися; 
розвалюватися 

oslromaienje, s. - зубожін-
ня, збіднення 

osiromalliti, -im - збідніти, 
обіднити, зубожіти 

osiromai�vatl, -ujem - бід
ніти, біднішати, убожіти 

osirotlitl, -lm - осиротити 
osjeCAJ, m. - почуття,  від

чуття, відчування 
0sjeCAJlan, -na, -no - почут

тєвий, чутливий, чулий, 
емоціональний 

osjecAnje, s. - почуття, від
чуття, відчування, само
почуття 

osjeclati, -am - відчувати, 
почувати 

osjeclatl se, -ат se - почу
вати себе 

osjet, m. - чуття, відчуття 
osjetlan, ·Па, ·ПО - ПОМіТНИЙ, 

відчутний, почуттєвий, чут
тєвий, дошкульний 

osjetliti, -Іm - відчути; по-
чути 

osjet1Jlv - чутливий, чулий, 
уразливий; відчутний 

osjetijlvOst, -І, і. - чутли
вість, чулdсть 

oskudlan, -na, -no - бідний, 
неімущий, злиденний, убо
гий 



oskudlca 

oskudlca, z. - нестатки, зли
годні; нужда, бідність, убо
г.ість 

oskudljevlati, -am - бідува
ти 

osJablltl, -Іm знесилити; 
ослабнути 

oslanJlati se, -am se - опи-
ратися; покладатися 

osUj'i!pliti, -im - осліпнути 
bslo, m. (geogr.) - Осло 
oslobadlatl, -am - визволяти, 

звільняти, відпускати, ви
ручати 

oslobadlati se, -am se - виз
волятися, позбуватися 

osloЬOdllac, -оса, m. - виз
вольник, визволите:ЛЬ 

osioЬOdlla�ld - вилвольний 
osioЬOdlltl, -im - визволити, 

звільнити, відпустити, ви
ручити 

osloЬOdliti se, -im se - виз
волитися, позбутися 

oslobodenje, s. - визволення, 
звільнення, виправдання 

оsІопІас, -са, m. - опора; 
підтримка 

osloпliti se, -im se - покла
стися, опертися 

oslovptІ, -im - звернутися 
osIШklivati, -ujem - прислу

хатися, слухати; підслухо
вувати 

oslumjutl, -em - прислуха
тися ; підслухати 

osljepIJlivatl, -ujem - осліп
лювати, осліпляти 

OSmatrAШJ.ca, Z. - V. pro-
matracnica 

osmi - восьмий 
Osmlca, z. - вісімка 
Oвmijeh, m. - усміх, усміш-

ка 
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osporavlati 

osmiпa, z. - восьма частина 
osmjeh�vatl se, -ujem se -

посміхатися, усміхатися 
osmjeJ.litl se, -im se - осмі-

літи; посмілішати 
osmorlca - восьмеро 
Oвmoro - восьмеро 
osnivl�, m. - засновник, ос

новоположник; фундатор 
osnfvlnje, s. - заснування 
osnfvlatl, -am - основувати, 

засновувати, утворювати, 
заводити 

osnova, z. - основа, підста
ва, база, базис 

OsпOvlan, -па, -по - основ
ний; основоположний; О. 
novna ikl)la - початкова 
школа 

osnJOvatl, -ujem - оснувати, 
заснувати, утворити, заве
сти 

osnйtlak, -ka, m. - засну
вання 

osoba, z. - особа 
osoblan, -na, -по - особистий, 

власний 
osobina, z. - особливість, 

властивість, своєрідність 
osobit - особливий, спеці

альний, своєрідний 
osoblto - особливо 
osobltOst, -1, z. - особливість, 

своєрідність 
osObije, s. zb. - штат ; персо

нал 
osokolllti, -Іm - підбадьори

ти 
Osorlan, -па, -по - різкий, 

грубий; зарозумілий 
o&Ovina, z. - вісь, стріжень 
0splce, z. mn . - кір 
osporavlatl, -am - заперечу" 

вати 
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ospo&Obllti 

ospo&Oblltl, -Іm - зробити 
придатним (здатним) , на
вчити 

osposЬblftl se, -Іm se - ста
ти придатним (здатним), 
навчитися 

osposobljlivlatl, -am - роби
ти придатним (здатним), 
навчати 

osposobljlivlatl se, -am se -
ставати придатним (здат
ним) , навчатися 

osramotllti, -Іm - ославити, 
осоромити 

osrednjl - посередній, пере
січний; рядовий, недале
кий 

ostill - інший 
i)stilO - решта 
ostarІJetl, -Іm - постаріти, 

застаріти 
ostlitlak, -ka, m. - лишок, 

залишок, останок, пережи
ток, решта 

ostalti, -nem - залишитися ; 
ostati citav уца.мтп; 
ostatl prliznlh rUko - за
лишитися з порожніми ру
ками 

ostavlitl, -Іm - покинути, ли
шити, облишити, відцура
тися;  ostavitl na cjedllu -
наставити носа; ostavitl 
na mfru - дати спокій 

ostavIJlatl, -am - покидати, 
лишати, залишати, обли
шати 

ostlivka, z. - відставка 
0strllci, -zem - обстрипи 
ostriien - стрижений 
ostruga, z. - шпора 
ostnilgatl, -zem - обструга-

ти; обточити 
ostvarenje, s .  з.41ійснення, 

реал.ізація 
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osvliJlati 

ostvlirlltl, -Іm - здійснити, 
виконати 

ostvlirlltl se, -і se - збутися, 
здійснитися 

ostvarlfvatl, -ujem - здійсню
вати, виконувати 

ostvarlivatl se, -uje se -
збуватися,  з.МйсІПОватися 

0suda, z. - вирок, осуд, при
суд, засудження; smi'tni 
i)suda - смертний вирок 

osudllti, -Іm - приректи, за
судити, присудити 

osfiden - приречений 
osudlivatl, -ujem - приріка

ти, засуджувати, прису-
джувати; гудити, ганити 

osujecJivatl, -ujem - переш
коджати, заважати; зрива
ти 

osujeфti, -im - перешкодИ
ти, завадити, зірвати 

osilmпjiclltl, -im - запідозри
ти 

osйiliti, -Іm - осушити, ви
сушити, засушити, витер
ти 

osйillti se, -lm se - висох
нути, пересохнути; вису
шитися 

oslfitl, -pem - обсйпати; об
лити; розсйпати ; розмота
ти 

osliitl se, -pem se - висипа
тися ; розсйпатися;  розмо-
та тися 

osvajiic, m .  
загарбник 

osvlijlinje, s. 
захоплення , 
захват 

завойовник, 

завоювання , 
загарбання, 

osvliJlati, -am - завойовува
ти, захоплювати, заполоню
вати, освоювати, оволо.41і
вати 



osveta 

бsveta, z. - помста 
osvetlitl se, -lm se - пом

ститися 
0svetn1lk, m. (mn. -сі) - мес

ник 
osvetdJji1biv - мстивий 
osvljesфtl se, -Іm se - опри

томнІіти, опам'ятатися, отя
митися, спохватитися 

osvljet1\iti, -lm - освітити, 
опроМJінити, висвітлити 

nsvtt, m. - світанок 
osvjedotpti se, -lm se - пе

ресвідчитися, упевнитися 
osvjedocµvatl se, -ujem se -

пересвідчуватися, упевню
ватися 

osvjdcµvati se, -ujem se -
притомніти, спохвачува-
тися, опам'ятовуватися 

osvjetljavlatl, -am і osvjetiji
vatl, -ujem - освітлювати, 
освічувати 

osvjetljenje, s. - освітлення 
osvjezavlati, -am - освіжа

ти 
osvjezlitl, -lm - освіжити 
osvoJlitl, -lm - завоювати, 

захопити, заполонити, осво
їті, оволо.дІіти 

osvtnlutl se, -em se - огля
нутися, повернутися 

osvrltatl se, ..Cem se - огля
датися, повертатися 

oAamarlltl, -lm - дати ляпа
са 

oAamtitlltl, -lm - приголом
ІUити, запаморочити 

oAln\utl, -em - шибнути, ши
бонути, вдарити 

oAIAan - стрижений, під
стрижений 

oi!Blati, -am - обстрипи, по
стрипи, підстрипи 

othranlШ 

Oitlar, -ra, -ro - гострий, різ
кий, суворий, ДОІUЮ[ЛЬНИЙ, 
пронизливий 

oAtecenje, s. - поІUкодження 
oAteelivati, -ujem - псувати, 

ІUКОДИТИ 
oAtetlltl, -Іm зіпсувати, 

ПОІUКОДИТИ 
OAtrica, z. лезо; клинок, 

жало 
oAtrlna, z. - гострота, суво

рість 
oAtrlltl, -Іm - гострити, на

гострювати, загострювати, 
правити, направляти, точи
ти, відточувати 

oAtгoumІan, -па, -no - про
никливий, дотепний 

oAtrOOm,je, s. - дотепність, 
ясність думки 

otac, оса, m. (mn. ocevl) 
батько; тато 

otad І otadA - відтоді 
Otadfblna - V. domovina 
otadzblnski - V. domovinski 
otaplatl, -am - розтоплюва-

ти, витоплювати, плавити 
otaгaslltl se, -lm se - збути

ся 
otecen - опухлий 
otelcl, -<:em - опухнути, на

пухнути, розпухнути 
otegnlutt, -em - розтягнути, 

відтягнути 
otekllna, z. - опух; пухлина; 

флюс 
otjiШ, -mem - відбити, віді

брати, відняти; загарбати 
otelzatl, -!em - відтягати, 

відтягувати 
otezlatl, -am - утруднити, 

ускладнити; стати важким 
otezavlati, -am - утруднюва

ти, ускладнювати; важчати 
othrainllti, -Іm - вигодувати; 

відгодувати 
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otiCJ. 

oticl, odem - ві.Аdйти, відбу
ти, виїхати, вибути, піти 

otimii!, m. - загарбник, гра
біжник 

otlmaВna, z. - грабіж, по
грабування, грабунок 

otlmlnje, s. - загарбання, 
розкрадання 

otlmlati, -am і -ljem - відби
рати, віднімати, відбивати, 
грабувати, загарбувати 

otlmlati se, -am se і -1Jem se 
- вириватися ; захищатися 

otlrlati, -em - обтирати, ви
тирати, стирати 

�tlslak, -ka, m. (mn. -cl) - від
биток 

otJelcati, -i!em - пухнути, 
опухати, напухати, розпу
хати 

otjerlati, -am - прогнати, 
виrнати; зігнати 

otkai!lltl, -lm - відчепити; 
звільнити 

otkai!�vatl, -ujem - відЧіі
пляти; звільняти 

otkad - з того часу, як . . .  ; 
якого часу, відколи 

otkaz, m. - відмова 
otklilzati, -lem - відмовити; 

відмовитися 
otkaz�vatl, -ujem - відмо

вляти, відмовлятися; від
повідати 

otkfdlati, -am - зривати, від· 
ривати, відбивати, відлом
лювати 

otldnlutl, -em - зірвати, ві
дірвати, відбити, відломи
ти 

otklanJІatt, -am - відхиляти 
otlaOпltti, -lm - відхилити 
otkljui!lati, -am - відімкну-

ти 
otkljuUvlati, -am - відмика· 

ти 
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otpalsti 

otkoplati, -am - відкопати, 
розкопати 

otkopavlatl, -am - відкопу
вати, розкопувати 

otkopi!latl, -am - розстr.ібну
ти 

otkopi!avlatl, -am - розстr.іба
ти 

otkotrIJlatl se, -am se - від
котитися 

otkdce, s. - відкриття 
otkrlltl, -Jem - відкрити; вик

рити; розкрити, виявити; 
otkrltl tijnu відкрити 
таємницю 

otkrivlati, -am - відкрива
ти; викривати; розкрива
ти, виявляти 

otkud і otkiadi - відкіля, 
звідки 

otkup, m. - викуп 
otkйplitl, -lm - викупити, за

купити, скупити 
otkupIJlfvatl, -ujem - вику-

повувати, закуповувати, 
скуповувати 

otkvai!litl se, -lm se - од
чепитися 

otmlca, z. - викрадення 
Otmfi!ar, m. - викрадач, зло-

дій 
otmjen - вишуканий 
otolk, m. (mn. -cl) - острів 
otoplna, z. - розчин 
otoplltl, -lm - відтанути 
otopJjavlatl, -am - тепл.іти, 

підігрівати, зігрівати 
otpalcfak, -tka, m. (mn. -cl) -

заАІШІок, обрізок, уламок; 
покидьок 

otpadlati, -am - відпадати, 
відвалюватися 

otpac:ІDІlk, m. (mn. -сі) - від
ступник, зрадник, ренегат 

otpalsti, -dnem - відпасти, 
відвалитися 



otp�satl 

otpflsatl, -iem. - відрахува
ти, відчислити, погасити 

otpislfvatl, -ujem - відрахо
вувати, відчисляти, погаша
ти 

otpjevJatl, -am - проспівати; 
заспівати 

otplaclfvatl, -ujem - відпла
чувати, виплачувати, пла
тити, платити частинами 

Otptata, z. - розстрочка 
otpllvlati, -am - відпливати 
otpIOvlltl, -Іm. - відпливати, 

поплисти, попливти, сплив
ти 

otplov1J lfvatl, -ujem - від
пливати, спливати 

otpo�Jett, -пеm - почати, при
ступити 

otpOВnluti, -em - спочити, 
спочинути 

otpiКlnjJatt, -em - починати, 
приступати 

otpor, m. - опір, відоіч 
otpбrlan, -na, -по - витрива

лий, загартований 
Otpozdrlv, m. - відповідь 

(на вітання) 
otpOzdravJltl, -Іm. - відпові

сти (на вітання) 
otpozdrav1Jlatt, -am - відпо

відати (на вітання) 
otpratlttt, -Іm - провести, 

проводжати 
otpravnlk p()slбvl (dipl.) -

повірений у справах 
otpremlnje, s. - пересилка, 

відправлення, висилання 
otpremJatt, -am - пересила

ти, відправляти, висилати 
otpremptt, -Іm. - переслати, 

відправити, вислати 
otprlje - раніше 
otprfllke - приблизно, при

міром 

otupIJlfvatl 

otpusnlca, z. - свідоцтво про 
звільнення 

otpust, m. - звільнення, від
пущення 

otpilstlf tt, -Іm. - звільнити, 
відпустити, скасувати 

otpultlati, -am - звільняти, 
відпускати, касувати 

otputJOvatl, -ujem - поїхати, 
виїхати, вибути, відбути, 
відrіхати 

otrcAn - обшарпаний, по
м'ятий, ношений 

ottflatt, -lm - утекти, побіг
ти 

otreslati, -am - трусити, трі
пати, обтрушувати 

otreslt - розторопний 
otreslti, -em - обтрусити, ви

трусити, витріпати 
otrgnjutl, -em - відірвати 
otrljeznJШ, -lm. - витверези

ти 
otrlJeznlltl se, -Іm se - вит

верезитися 
otrov, m. - отрута 
qtrбvlan, -па, -по отруй-

ний 
otrovanje, s. - отруєння;  

otrovanje krvt - отруєн
ня крові 

otrJOvatl, -ujem - отруїти 
ottplJetl, -Іm - витерпіти 
otrJtl, -em - втерти, обтерти 
otudl і otildl - відтіля 
otuct�пje, s. - відчуження , 

відчуженість 
otйdlltl, -Іm. - зробити чу

жим, відчужити 
otudlfvatl, -ujem - відчужу

вати, робити чужим 
otйpUetl, -lm. - притупитися, 

агупіти 
otuplJlfvatl, -ujem - притуп

ляти, тупити 
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otvarlati 

otvarlati, -am - відчиняти, 
відкривати, розкривати 

otvor, m. - отвір 
otvoreп - відкритий, від

чинений, відвертий 
otvorlitl, -im - відчинити, 

відкрити, розкрити 
ovliiJ, -а, -о - оцей, цей 
ov8klav, -va, -vo - такий 
ov&ko - так, ось так 
ovйmo - сюди 
ovlan, -na, m. - баран 
ovlas, -sa, m. (Ьоt.) - овес 
ovca, z. (zool.) - вівця 
ov�ar, m. - чабан 
ov�etlпa, z. - баранина 
ovddпjl - тутешній 
ovdje - отут, тут 
ovdje-Oпdje - де-не-де, поде-

куди 
oviJ latl, -am - обrортати, об

вивати 
ovtlti, -Jem - обвити, об

rорнути 
ovjekovJ�litl, -im - увічни

ти 
ovjenivlati, -am - завіряти, 

засвідчувати 
ovladlatl, -am - освоїти 
ovladavJatl, -am - освоюва

ти 
ovlasфtl, -Ьn - уповноважи

ти 
ovlaAcJivatl, -uJem - уповно

важувати 
ovldteпje, s.  уповнова-

ження 
ov1a!Jltl, -Іm змокнути, 

промокнути, намокнути 
ovog0dlmJІ - цьоrорічний, 

сьоrорічний 
ovбJ, m. - обrортка, пов'яз

ка, компрес, припарка 
ovratnllk, m. (mn. -сі) - ко

мір 
ozlikonlltl, -Ьn - узаконити, 

легалdзувати 
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ozakoпJJivatl, -ujem - уза
конювати, легалdзувати 

i)zbПJJan, -па, -по - серйоз
ний, статечний 

С'.ЬІІjпо - серйозно 
ozdravliti, -lm - одужати, 

видужати 
ozdravIJ latl, -am - видужува

ти, одужувати 
ozdraV'1jeпje, s. - видужан

ня, одужання, оздоровлен
ня 

ozelpstl, -bem - замерзнути 
ozidJatl, -am - обгородити 

стіною, побудувати 
i)zim - озимий; OdmA pie

nlca - озимая пшениця; 
Oziml ilsjevl - озим�і 

ozlljedlltl, -Ьn - поранити, 
пошкодити 

ozlojedlltl, -Ьn - обурити, оз
лобити 

ozlogtA§eп горезвісний, 
пресловутий 

ozloJMeпOst, -1, z. - лють, 
злоба 

ozlojedlfvatl, -ujem - обу
рювати, озлоблювати 

ozlovb1JJltl, -Іm - розсерди
ти, розстроїти. 

oziovolJJlti se, -Ьn se - роз
сердитися, розстроїтися 

&zljeda, z. - пошкодження, 
поранення 

ozljedJivatl, -ujem - ранити, 
пошкоджувати 

oznli�lltl, -Іm позначити, 
відзначити, намітити, за
карбувати 

ozna�lfvatl, -ujem - мітити, 
намічати, значити, відзна
чати 

&znaka, z. - позначка, мітка, 
помітка 



oznoJlitt se 

oznЬJll.tl se, -im se - спітніти 
ozra�lf.tl, -im - опромінити 
ozalostJltt, -tm - засмутити 
0Zii10icen - засмучений 
ozelct, -zem обпалити, 

обпекти 
ozelct se, -iem se - обпали

тися, обпектися 
oiedJnjett, -nim - відчути 

спрагу, захотjти rmти 
ozenlttt, -tm - оженити, од

ружити 
ozenltti se, -tm se - одружи

тися 

p&luba 

oienJen - жонатий, одруже
ний 

oZIIJ lak, -ka, m. (mn. -ct) 
рубець, шрам 

oZivllti, -tm - оживити 
oZivJJetl, -im - ожити 
oitvljavlati, -am - оживля-

ти; пожвавлювати 
oZlv.ijavlnJe, s. - оживлен· 

ня; пожвавлення 
oZlvotvorJitl, -tm - з.4/ЇЙсни

ти, втілити в життя 
ozujJak, -ka, m. - березень 
oiujskl - березневий 

Р, р 

ра (vezn.) - і (й) , та 
pacljent, m. - пацієнт 
pacov, m. - v. !itaikor 
pid, m. - паМння, занепад; 

схил 
pidAnJe, s. - провал 
pidlatl, -am - падати; опа

дати; спадати; западати; 
провалюватися; pidatt du-
hom сумувати, за-
непадати духом; pida-
ti пі pamet - приходи
ти в rолову, спадати на 
думку; pidatt u san - за
сипати; Ша pidA - дощ 
іде; snijeg pidA - сНІіг dде 

pidavica, z. - епілепсія 
plidei, m. (gram.) - відМJінок 
pidina, z. - круча, узгір'я, 

укіс, схил; низина, дdл 
pidobrln, m. - парашут 
padobranJac, -са, m. - пара

шутист 
pahuljast - пухнастий 
pahUIJlca, z. - сніжинка 

pakJao, -Іа, m. - пекло; 
grom І pakao! - громи не
бесні ! 

paket, m. - пакунок, пакет 
pakirlati, -am - пакувати, 

упаковувати 
PWstan, m. - Пакистан 
plkOst, -і, z. - злоба; зл!ість 
pikosJtan, -оа, -оо - злісний, 

зловредний; єхидний 
pikost!fti, -im - пакостити, 

робити неприємності; па
скудити; шкодити, псувати 

pikt, m. - пакт 
р8Іа�а, і. - палац 
pata�fnka, z. - млинець 
pВllDka, z. - містечко; не-

велике провіІЩійне місто 
ріІіса, z. - палиця, цурка; 

жезл, кий 
plillf.tl, -tm - палити, запа

лювати, спалювати, заку
рювати; підпалювати 

pi1ma, z. - пальма 
p8luba, z. - палуба 
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paljba 

p8Ijba, z. - стрільба, пальба, 
стрілянина 

pAm.ci!nje, s. - пам'ять 
pimi!t, -І, z. - розум, здоро

вий глузд; imati na pam6tl 
- мати в голові; nije ml 
n1 па kraj pimi!tl - це ме
ні і в голову не приходило 

pimetJan, -na, -no - розум
ний, :кмітливий, тямущий, 
дотепний 

pAm.tlltl, -Іm - пам'ятати, 
запам'ятовувати 

pamuad - бавовняний 
pamuk, m. - бавовна 
p8nl�lan, -na, -no - панічний 
p8nlka, z. - паніка 
panorama z. - панорама 
panslбn, m. - пансіон 
р� m. - цень, корч 
papaglj, m. - папуга 
paplak, -ka, m. (mn. -сі) 

копито; ot6gnuti papke 
розтягнути копита 

papJar, -ra, m. - перець 
papi!rje, s. - пух 
paplga, z. - папуга 
рарїr, m. - папір 
paplrnat - паперовий 
рарїmІ - паперовий 
paprika, z. (Ьоt.) - перець 
paput!a, z. - тапочка; bltl 

pod papu�бm - бути під 
каблуком 

pAr, m. - пара 
pira1, z. - пара; vodenl pa

ra - водяна пара; рUпбm 
pirбm - з усієї сили, що
сили 

para•, z. - пара (сота части
на динара) ; монета; гріш; 
bltl piin pirl - бути ба
гатим, грошовитим; ne vrl
jedl prebljene pUI! - ла
маного шеляга не варт 
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pirnl 

parada, z. - парад 
parldnl - парадний 
paradoks, m. - парадокс 
paragraf, m. - параграф 
paraleta, z. - паралель 
paralellan, -na, -no - пара-

лельний 
paral:fza, z. - (med.) - пара

Лііч 
paraiJzirlatl, -am - паралізу

вати 
parlatl, -am - пороти, роз

порювати; дряпати, надрі
зати; paratl srce - розри
вати серце; краяти серце; 
paratl Uho - різати вухо 

paravln, m. - ширма 
par&zit, m. - паразит 
parcela, z. - ділянка 
pardбn! - пардон! пробачте! 
parfem, m. - духи, парфу-

ми 

parflmerlja, z. - парфюме-
рія 

pirlltl, -Іm - парити 
PВrlz, m. (geogr.) - Париж 
Pariianlin, m. (mn. -і) - па-

рижанин 
pirk, m. - парк 
parki!t, m. - паркет 
parklradJte, s. - стоянка 
parkfrlnje, s. - стоянка 

zabrlnjeno parkirlnje -
стоянКа. мапmн заборонена 

parkfrJati, -am - ставити в 
парк; ставити на стоянку 

parJament, m. - парламент 
pirlamentlrJan, -na, -по -

парламентарНИЙ 
piroi1 - паровий, парний; 

ріmб kupatllo - баня, 
лазня 

pirnf - парний; piroi brбj 
- парне число 



parnlca 

plirnlca, z. - судовий про-
цес 

pirobrod, m. - пароплав 
parodlja, z. - пародія 
par6la, z. - лозунг; пароль; 

гасло 
parti!r, m. - партер 
partlja, z. - парrія 
partiJlac, -са, m. - пар'І'ієць 
partijskl - партійний; partlJ· 

sldi organlzacija - партій
на організація, парторга
нізація; partijsldi knjШca 
- партійний квиток, парт
квиток; partijska i!IanВrl
na - партійні внески, парт
внески 

partizйп, m. - партизан 
partizlnskl - партизанський 
partner, m. - партнер 
pls,' psl, m. - (zool.) - пес, 

собака; рЬ i!uvAr - сто
рожовий собака; шOrskl 
plis - акула 

pas2, m., - пояс 
pasija, z. - завзяття 
pasiv, m. - пасив 
plisivlan, -na, -по - пасивний 
pllsjl - собачий; pbjl vru-

Cina - собача спека; pllsjl 
iivot - собаче життя 

pllsmina, z. - порода 
pasoii, m. - паспорт 
pasoiiki - паспортний 
pllsta, z. - паста 
plllstl', -dnem - упасти, впа

сти; опасти; опинитися; ля
нути; провалитися; pllsti u 
пesvljest - втратити свідо
мість 

pislti', -em - пастись, пасти 
pastfr, m. - пастух, чабан; 

пастир 
pllstorlak, ·ka, m. (mn. -cl) -

паСШІОК 
plstrva, z. (zool.) - форель 

pasOIJ, m. - квасоля 
pllsus, m. - абзац 

pllzllti 

раііа', m. - паша (турець
кий) 

pll!ia2, z. - паша, ВИІ1ЇН, ВИ· 
пас; пасовище 

plliinjІlk, m. (mn. -cl) - па
совище, пасовисько, цари
на 

paiiteta, z. - паштет 
pateпt, m. - патент 
patetii!lan, -па, -по - патетич-

ний 
pllфtl, ·lm - страждати, 

стомлюватися 
pitka, z. (zool.) - качка 
patnja, z. - страждання, пе

реживання, мука 
pitrljarhallan, -па, -по - па

тріархальний 
patrlot, m. - патріот 
patrlotizlam, -ma, · m. - па-

тріотизм 
patrlotskl - патріотичний 
patr01a, z. - патруль 
patrolfrlati, -am - патрулю-

вати 
patUIJlak, -ka, m. (mn. -cl) -

карлик 
patuljast - карликовий 
patvoren - фальсифікова

ний, підроблений 
piu�, z. - павутина 
piDlk, m. (mn. -сі) (zool.) -

павук 
paun, m. (zool.) - павич 

paUnlca, z. - пава 
piuza, z. - пауза 
paviljllп, m. - павільйон 
p&zAr, m. - базар 
pazlirllti, ·lm - базарувати 
paztkuea, m. і z. - двірник 
pllzllti, ·lm - доглядати, гля-

дати, гля,4Jі.ти, наглядати; 
бути уважним, берегти, 
щадити, оберігати 
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pizlltt se 

piz/iti se, -im se - остеріга
тися ; піклуватися 

pizuho, s. - пахва 
pWjiv - уважний, старан

ний, ШІЛЬНИЙ, завбачлиний, 
дбайливий, акуратний, ре
тельний 

pМnja, z. - пильність, ува
га; поваr.:;, з�nбачливість 

р�Іа, z. (zool.) - бджола 
p�elarstvo, s. - бджdльниц-

тво 
p�Unjйk, m. - пасіка 
�c/atl, -am - вудити 
p&:lvo, s. - печиво 
�ck/ati, -am - піддражню

вати, підсміюватися 
pknfuti, -em уколоти, 

ужалити, зачепити 
�ІІЬа, z. - заробіток поза

місцем проживання 
�t, m. - печать, печатка; 

штемпель, відбиток 
�n - печений, смажений 
pe�enka, z. - печеня 
рес, -і, z. - піч, груба 
ресйr, m. - пічник 
ре/�і, <em - пекти, жарити, 

смажити; обпікати, випіка
ти, обпалювати 

реІа se, <em se - обпіка
тися 

�. z. - печера 
peditgolg, m. (mn. -zi) - пе

дагог 
pedagogija, z. - педаrоrdка 
pedagolld - педагогічний; 

ped�golkl akademija 
педагогічний dнститут, пе
мнстутит 

pedantlan, -na, -по - педан
тичний; пунктуальниий; 
вимогливий 

pedWt - п'ятдесят 
pedesetl - п'ятдесятий 
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p�rnica 

pedesetogodilnjl - п'ятдеся-
тирічний 

p�gia, і. v. glacalo 
�gllati, -am v. g\acati 
pehlr, m. - чашка, бокал, 

келих 
pejzИ, m. - пейзаж, вид, 

краєвид 
�klr, m. - пекар 
peklrna, z. - пекарня 
Peking, m. (geogr.) - Пеrсін 
pekmez, m. - повидло, 

джем 
реІепа, z. - пелюшка 
�nzija, z. - пенсія 
pemJl.oner, m. - пенсіонер 
peпJlati se, -em se - лізті, 

лазити, вилазити, сходити, 
забиратися; виростати 

pepeljaгa, z. - попільниця 
�реІо, -Іа, m. - попіл 
perld, -і, z. zb.  - свійська 

птиця 
peradlirstvo, s. - птах.івниц

тво 
percepclja, z. - сприймання, 

сприйняття 
perec, m. - бублик 
perfekt, m. (gram.) - пер

фект 
perlferija, z. - периферія ; 

ОКОЛІЩЯ 
periferijsld - периферійний, 

приміський 
pi!rina, z. - перина 
perlod, m. - пегіод 
pertodi�lan, -na -no - періо-

дичний 
�rje, s. zb. - пір'я ;  kltltt se 

tucПm �rjem - убиратися 
в чуже пір'я 

permaneпtlaп, -па, -по - пер
манентний, постійний 

�rnica, z. - пенал 



pero 

pero, s. - перо 
pfroksld, m. �kem.) - пере

кіс 
perOn, m. - перон 
per&Onil, m. - персонал, 

штат 
personШkaclja, z. - персоні

фікація, втілення 
perspektiva, z. - перспекти

ва 
peslmtst(a), m. - песиміст 
peslmlzJam, -ma, m. - песи-

мізм 
pesnica, z. - кулак 
p�t - п'ять 
peta, z. (anat.) - п'ята; blti 

za petama - наступати на 
п'яти; доганяти; od glavi 
do peti - з rолови до п'ят 

petJak, -ka, m. - п'ятница 
�tl - п'ятий 
petlca, z. - п'ятірка 
p�tlja, z. - петля 
petnaest - п'ятнадцять 
petnaestl - п'ятнадцятий 
petogodiinjl - п'ятирічний 
petoljetka, z. - п'ятирічка 
petorica - п'ятеро (про осіб 

чоловічоі статі) 
J)ftoro - п'ятеро 
petrbiej, m. - гас, керосин 
petr(J!Jijka, z. - керосинка 
рісе, s. - напій 
pidiama, f. - піжама 
pijan - п'яний 
pijanJac, -са, m. - п'яниця 
pljanfevatl, -ujem - пиячи-

ти 
pljanica, f. - п'яниця, пияк 
pljanfno, m. - піаніно 
plj8nlst(a), m. піаніст 
pljanlstkinja, z. - піані<:тка 
pijavlca, z. (zool.) - п'явка 
pljedestal, m. - п'єдестал 
pljesJak, -ka, m. - пісок 
pljetJao, -Іа, m. - півень 

pUtav 

pik8ntnOst, -і, z. - пряність 
piknlk, m. - пікнік 
pfla, f. - пила, пилка 
pt1e, -ta, s. - І<урча 
pllecl - курчачий 
piletlna, z. - курятина 
piI Jltl, -im - пиляти 
pilot, m. - пілот, льотчик; 

штурман 
pilula, z. - пілюля 
ping-p0ng, m. - пінг-понг 
pionlr, m. - піонер 
pionlrskl - піонерський 
ріра, z. - кран 
pipJac, -са, m. - кран, 

втулка 
pipJatl, -am - лапати, маца-

ти, щупати, намацувати 
pir, m. - іlеаіл.\я ,  бенкет 
ріІі!, s. - пюре 
piriJnaf, -fa, m. - v. гіzа 
pirjJati, -am і pirjanJltl, -Іm -

тушкувати 
pis Jac, -са, m. - письменник; 

літератор; автор 
pisacl - письмовий ; pisacl 

stбt - ПИСЬМОВИЙ стіл; pi
sacl stroj - друкарська 
машинка 

pislak, -ka, m. - писк 
pisir, m. - писар; перепису

вач 
piJsatl, -iem - писати 
piskav - пискливий, шіпля-

чий 
plsmen - грамотний, пись

менний, писемний; pismen 
fovjek - грамотний чоло
вік; pismenl nalog - ордер 

pismenOst, -і, z. - грамот
ність; писемність 

pismo, s.  - лист, письмо; 
шрифт; prep()rufeno pismo 
- рекомендований лист 

piAtlatІ, -im - пищати 
piiitav - ПИСКЛИВИЙ 
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piAtбlJ 

piAtбlJ, m. - пістолет 
pitlnje, s. - питання, запи

тання 
pit\atl, -am - ІПІтати, запи

тувати; роЗІШтуваТИ 
plltl, -Jem - пити, випивати 
pltom - домашній, ручний; 

смирний; культивований 
pltom\ac, -са, m. - курсант; 

вихованець 
pivo, s. - пиво 
pji!ga, z. - пляма 
рjі!па, z. - піна 
pji!n\itl se, -im se - пінитися 
pjenUAav - пінистий, шипу-

чий 
pji!sma, z. - пісня; поезія; 

вірш; mirodnl pji!sma -
народна пісня ; uvijek lstli 
pji!sma - співати стару 
пісню 

pji!snlfkl - поетичний 
pji!snllk, m. (mn. -сі) - поет 
pjЬDJAtvo, s. - поезія 
pjeiafjltl, ·im - іти (ходити) 

пішки 
pjeladlja, z. - піхота 
pjeliJk, m. (mn. -сі) - пішо

хід 
pjelfan - піщаний, піскува-

тий 
pji!Alce І pji!Ake - пішки 
pjevAf, m. - співак 
pjevafica, z. - співачка 
pji!vlnje, s. - спів 
pj!v\atl, -am - співати 
plllf, m. - плач 
pllf\an, -па, -no - плачевний 
plafljlv - плаксивий 
рІаеа, z. - плата, платня; 

відплата; зарплата 
plaCinje, s. - сплата, пла

rіж, оплата, виплата 
placjatl, -am - платити, спла

чувати, виплачувати 
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pWt 

placenljk, m. (mn. -сі) - най
манець; продажна людина 

рІАЬ - боазкий, боазливий; 
rарячий, запальний 

p'Jihta, z. - простиня, про-
стирало 

рІШt, m. - плакат, афіша 
plijkatl, .fem - плакати 
plimen, m. - полум'я 
plllmenl - нолум'яний, нал-

кий 
piamtJjetl, -im - палати, по-

лум'яніти 
plan, m. (mn. -ovi) - план 
p1aner, m. - планер 
pianet ·а, m. (astг.) - плане-

та 
planetArlj, m. - планетарій 
planma, z. - гора, полонина 
planШAr, m. альmшст 
pJaninskl - пірський; planin-

ski kritl - верховина, 11ір
ський край 

planir\ati, -am - планувати 
planskl - плановий, плано

мllрний 
planJuti, -em - спалахнути, 

загорітися 
plasirJati, -am - збуrти, збу

вати; розміщувати 
plastif \an, -па, -no - пластич

ний; plastifnl misa - пла
стична маса, пластмаса 

plastlka, z. - пластмаса 
pliAJitl, ·im - залякувати, 

страхати, лякати, полохати 
plli\itl se, -im se - боятися, 

полохатися 
plalljlv - боязкий, полохли

вий, лякливий, боязливий 
pla§Jjlvo - боязко, лякливо, 

полохливо 
piaAIJlvбst, -і, z. - лякли

вість, боязюість, полохли
вість 

plUt, m. - плащ 



platfDrma 

platfDnna, z. платформа, 
площадка 

platptl, ·im заплатити, 
сплатити, оплатити; platltl 
u gotovu - платити готів· 
кою; p1atltl glavDm - на
класти головою; поплатити
ся жіттям 

platnen - ПОЛОТНЯНИЙ 
рІаtпо, s. - полотно; екран 
p1Av - голубий, синій, бла-

китний; білявий 
plav�tn110, s. - лазур, бла

кить, синява 
plavJjeti se, -Ьn se - синіти, 

голубіти 
plavokos - русявий, білявий 
plavuia, z. - блондинка; ру-

сокоса, білява 
plata, z. - пляж 
plebisclt, m. плебісціт 
pl�h, rn. - жерсть, бляха 
pli!me, -па, s. - плем'я 
plemenlt - благородний, до-

блесний, шляхетний 
plem�nltDst, ·І, z. - благо

родство, доблесть, шляхет
ність 

plemlc, rn. - дворянин 
plemstvo, s. - дворянство 
plenlrnl - пленарний; рІе· 

пІіmІ sji!dnlca (p�narni 
sastaпak - пленарне засі
дання 

pleпum, m. - пленум 
ples, rn. - танець, бал 
pleJsatl, -Aem - танцювати 
pielstl, -tem - плести, заплі-

тати, в'язати 
pletentca, z. - коса 
pllcllk, rn. (mп. -сІ) м1іли-

на, брід 
рПjеп, rn. - здобич, добуток 
plijesJan, ·nl, z. - пліснява, 

цвіль 
plima, z. - приплив 

plji!lskati 

plin, m. (rnn. -ovl) - газ 
puпski - газовий 
p1itlak, -ka, -ko - мілкий 
pD.vat\, rn. - пловець 
plivlnje, s. - плавання 
piivJatl, -am - ПЛИСТИ, ПЛИВ-

ТИ, плавати 
pl6t\a, 2:. - плита, плитка; 

диск, пла'І1Ї.вка 
рІСКпІІk, rn. (rnn. -сі) - тро

туар; панель 
рІбd, m. (mn. -ovl) - плід, 

фрукт 
pIOdlan, -па, -по - плідний, 

плодючий, родючий 
plodotvorlan, -па, -по - пло

дотворний 
рІбmЬа, z. - пломба 
plombirlatl, -am - пломбу

вати, запломбувати 
pIOsпat - плоский 
рІбt, m. - огорожа, тин, 

пліт; dtiatl se kao ріjап 
рШtа - триматися як слі
пий плота (тину) 

plOtOn, rn. - залп 
plбvlan, -па, -по - суднопла

вний 
plovldba, z. - су дноплав

ство; навігація; плавання 
plovlltl, -lm - плисти, пла

вати 
plovnOst, -і, 2:. - су дноплав-

ність 
pluca, s. rnn . - легеня 
pliicnl - легеневий 
plug, m. (mn. -ovl) - плуг 
plils - плюс 
pljit\ka, z. - грабіж, погра

бунок, розкрадання 
pljat\kU, rn. - грабіжник; 

хижак; розбійник 
pijit\kJatl, -am - грабувати 
pljes lak, -ka, rn. - оплески, 

аплодисменти; сплеск 
plJi!lskatl, -skam і ·Аееш -

аплодувати, плескати 
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pljhDJ.v 

plji!snlv запліснявілий, 
вкритий плJ.снявою 

plji!snfutl, -em - шльопнути, 
ляснути; впасти 

pljtinJutl, -em - плюнути, ви-
плюнути, сплюнути 

pljuslak, -ka, m. - злива 
pljusklinje, s.  плескіт 
pljusklatl, -am - плескати, 

ляпати, хлюпати, бризкати, 
плюскати 

pIJilsnlutІ, -em - луснути, 
ляпнути, хлюпнути, бризну
ти 

pJjuvlfnlca, і. - плюваль
ниця 

pIJU.lvatl, -jem - плювати, на
плювати 

ро• ( + L, А) - по; ро prvl 
piit - вперше, перший раз; 
рЬ drugl piit - вдруге, пов
торно; ро cljelom svljetu 

- по всьому світу, на весь 
світ; рЬ mбme mUljenju -
на мою думку; ро obifliju 
- за звичаєм; ро svojoj 
vi)ljl - добровільно; jedan 
ро jedan - один по одно
му, один за другим ; razu
mlje se slimo ро sebi - са
мо собою зрозуміло 

р02 (рбl) - пів; u рб ЬїjеІа 
dina - серед білого дня ; 
sat і рб - півтори години 

p0bat!Aj, m. - аборт 
pobijJati, -am - перечувати 
pobijedliti, -im - перемогти, 

побороти; вразити, урази
ти; віграти 

рЬЬіІtІ, -jem - потовкти, за
бити; утоптати; спросту
вати 

pЬbjeJci, -gnem - втекти 
pЦbjeda, z. - перемога, тор

жество 
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poЬu4Jfvatl 

pЬbjednlJk, m. (mn. -сі) -
переможець 

pobjedonosІan, -na, -no - пе
реможний 

pobje4Jivatl, -ujem - пере
магати, вражати, уражати 

pobJeslnJetl, ·nhn - скази
тися, оскаженіти 

}ЮЬІііе - бл�іжче, детальні
ше 

pЬboflan, -na, -no побіч-
ний, бічний 

pobolijevJatl, -am захво-
рювати 

poboljAJatl, -am - поліпши
ти; покращити; піднести 

pobd1jAavlatl, -am - поліп
шувати; покращувати; під
носити 

pobo1jAavJati se, -am se -
ліпшати, добрішати, кра
щати 

pobomIJk, m. (mn. -сі) - по
борник, захисник 

рЬЬоіІаn, -na, -no - побож
ний, набожний, богобояз
ливий 

pЬbJrati, -erem - зібрати, пі
дібрати; набра1и, нарвати 

pobratlm, m. - побратим 
pЬbratJШ se, -Іm se - побра

татися 
pЬbrinJuti se, -em se - по

турбуватися 
pobfkJatl, -am - переплутати 
pobroj Jatl, -im - порахувати, 

перерахувати, перелічити 
pQbuda, z. спонукання ; 

мотив 
pobuditIJltl, ·im - подурні

шати; стати дурнем; зійти 
з розуму (глузду) 

pobudJiti, -lm - заохотити, 
збудити 

pobu4livati, -ujem - заохо
чувати, збуджувати 



p0Ьuna 

p0buua, z. - заколот; бунт 
pobйnliti, -Іm - збунтувати; 

підняти заколот 
poblinliti se, -Іm se - пов

стати, збунтуватися, обури
тися 

pobunj�nifk, m. (mn. -cl) -
бунтdвник, заколотник 

pociJ�plati, -am - розірвати, 
порвати, прорвати 

pocmliti, -Іm - почорнити 
podlnJeti, -nlm - почорніти 
pocrvmliti, -Іm - почервони-

ти 
pocmlnJeti, -nlm - почерво

ніти 
p(Кast, -І, z. - пошана, но

ваrа 
�sltan, -na, -no - почес

ний; p0asnб mJhto - по
чесне місце; poi!asnli раІJ
Ьа - салют; pai!asnll strlr 
Ь - почесна варта 

poi!astllti, -Іm - почастувати, 
вшанувати 

p0i!eklati, -am - почекати, 
зачекати, підождати 

poi!�AIJJati, -am - причесати, 
зачесати 

ро&АІJ ІаtІ se, -am se - при
чесатися 

poi!etlak, -ka, m. - починан
ня, початок; od poUtka do 
kraja - від початку до кін
ця 

p0i!li!tl, -nem - почати, ста
ти, затdяти, виникнути; pO
i!i!vAI od - почавші від 

pai!etnl - початковий, пер
вісний, вих.ідний 

pai!etnlca, z. - буквар 
pai!etnifk, m. (mn. -cl) - по

чатюівець 
роВпІіtі, -Іm - учині.ти, зро

бити, здІійснити; po&dtl 
samouЬOJstvo - вчинити 
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podЬOJsti 

самогубство; poi!inlti Ati!tu 
- завдати шкоди, збитків 

pai!infuti, -em - відпочити; 
спочити; спочинути; зупи
нитися 

pai!injJatl, -em - починати, 
ставати, затівати 

p0i!ІstlJtl, -im - ІІІідмести, 
прибрати, вичистити 

poi!fvJatl, -am - відпочивати, 
спочивати 

�ЮІсІ, -ttem - піти, ві,АJі.йти; 
росі za nikбm - удатися, 
пощастити 

pacudlan, -па, -no - бажа
ний, пріємний, до вподоби 

pnd1, m. - підлога, діл 
pod2 ( + А. і І .) - ПІід; pOd 

izgovorom - під приводом, 
під виглядом; pod uvjetom 
- з умовою; di'fati pod 
kljui!em - тримати під 
замком 

pOdalji! - трохи далі 
pOdanlfk, m. (mn. -cl) - під

даний 
рОсіІао, -Іа, -іо - підлий 
podaltak, -tka, m. (mn. -cl) -

відом.їсть; дане, дані 
p0dlati, -am - подати, дати 
p0dlati se, -am se - відда

тися, піддатися 
podalvati, -Jem - подавати, 

давати 
podalvatl se, -Jem se - відда

ватися, піддаватися 
podbaclltl, -Іm - підкинути, 

недокинути, не виправда
ти надій 

podbaclfvati, -ujem - підки
дати, не виправдувати на
дій 

podbadlati, -am - підбівати, 
штовхати; підколювати, ко
лоти 

podЬOlsti, -dem - підшто
вхнути; підколоти 
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pOdbraldak 

p0dbra/dak, -tka, m. - під
борімя 

pOderln - драний, дірявий, 
подертий 

poderІatt, -em - поврати, 
прорвати, подерти 

poderІati se, -em se - прор
ватися, подертися, порва
тися 

podeslaп, -па, -по - придат
ний; зручний 

pOdesliti, -im - пристосува
ти, приладити; зробити 
придатним 

podeMviiпje, s. - пристосу
вання 

pode!iavlatt, -am - пристосо
вувати, приладжувати 

p0dgrІJlatt, -em - пі,Мrріти, 
розігріти 

podgrljavlatt, -am - пі,АJі.rр.і
вати, розігрівати 

p0dgrupa, z. - підгрупа 
p0dilci, -gnem - підняти; по

рушити; піднести; підви
щити; виростити; вихова
ти 

рОdіІсІ se, -gnem se - підня
тися, встати; повстати 

podljelfltl, -lm - по,АJі.лити, 
роз.41ілити; роздати; класи
фікувати 

podlvljJati, -am - здичавіти 
p()dlzlnje, s. - ІІІідняття, під

німання, порушування 
p0dlfzatl, -!em - піднімати, 

порушувати, підносити, 
підвіщувати 

p0dlfzatl se, -iem se - підні
матися, повставати; возве
личуватися 

podJlinnlltl, -im - поневоли
ти 

podjarmljivlnje, s. - поне
волення 
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p0dm0klao 

podjarmІJlivatl, -ujem - '10-
неволювати 

pOdjednako - однаково, рів
номірно 

pOidjela, z. - поділ, роз,4Jіл 
pOdlac, m. - негідник, пад

люка 
podlefci, -gnem - підляМ'И; 

підкоритися 
podiijeJgati, -iem - підляга

ти; підкорюватися 
p&lloga, z. підставка; 

основа; фундамент 
p�dlo!Jan, -па, -no - підлег

лий, залежний, схильний; 
принижений 

podmaJzatt, -!em - підмаза
ти; підкупити, задобрити 
(перен.) 

podmazJivatl, -ujem - підма
зувати; підкуплювати, за
добрювати (перен.) 

pOdmeJtatl, -Cem - підстав
ляти, підкладати, підводи· 
ти, наставляти 

podmetnJutt, -em - підстави
ти, підкласти, підвести, на
ставити; p0dmetnuti n�gu 
- підставити ногу 

podmlcfviinje, s. - П1ідкуп, 
хабар 

podmicJivad, -ujem - підку
пати; давати хабара 

podmirJiti, -im - задовольни
ти 

podmirJivatl, -ujem - задово
льняти 

podmitJiti, -im - ІІІідкупити, 
дати хабара 

podmitljivJac, -са, m. - за
проданець, хабарник 

p0dmialdak, -tka, m. - моло
дняк, МОЛОДЬ 

pOdmOklao, -Іа, -Іо - підсту
пний:, підлий; дволикий 



p6dne 

p6dne, -va, s. - південь, по
лудень; prlje pOdne - до 
обіду; pO&Jlje pOdne - по
полудні, по обіді 

podnlІJetl, -esem - піднести, 
винести, перенести, витри
мати, пережити, пред'яви
ти, зазнати; p0dnljetl lz. 
vjeltaj - звітуватися 

podnosllti, -im - підносити, 
виносити, переносити, ви
тримувати, переживати, 
пред'являти, зазнавати 

pOdnO!je, s. - підніжжя; 
п'єдестал 

pOdoflclr, m. - унтерЩіцер, 
молоДІПИЙ командир 

pOclosta - досить баrато, до
статньо 

podrazumijevlatl, -am - ро
зуміти; мати на думці; 
припускати 

pi)dralAj, m. - збудження 
podratavlati, -am - імітува

ти; наслdдувати 
pod�dlltl, -Іm - підкорити, 

підпорядкувати 
pOdr&!en - підпорядкова

ний, залежний 
podret!lfvatl, -ujem - підко

ряти, підпорядковувати 
pOdrelzati, -lem - підрізати, 

обтяти; підстриrти 
podrezlfvatl, -ujem - підрізу

вати, обрізувати, обтинати; 
підстригати 

podrhtavlatl, -am - здриrа
тися 

podrljetlo, s. - походження 
podrfvlnje, s. - підрив; під

коп 
pOdroblan, -па, -no - доклад

ний, детальний 
p0drlka, І. - сприяння, під

тримка 
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podupirlatl 

pOdrO�je, s. - територія, га
лузь; царина, район 

podruвlfvatl se, -ujem se -
насм:іхатися, висміювати, 
знущатися 

podrUgljlv насмішкува-
тий, глузливий 

p0drum, m. - підвал, погріб; 
льох, підпілля 

podi:'ilati, ·lm - підтримати; 
притримати 

podrlavlati, -am - підтриму
вати; притримувати 

podsijecJatl, -am - підрізу
вати, підрубувати 

p0dsjeclati, -am - нагадува
ти 

pOdslJeei, -ІJ�m - підріза-
ти, підрубати 

pOdsjetlJ.tl, -im - нагадати 
piOdstanAr, m. - квартирант 
pOdstava, z. - підкладка, 

підшивка 
pOdstrek, m. - поштовх, під· 

бурювання, підбурення, по
рушення 

podstrekA�, m. - підбурювач 
podstrekav:au, -am - підбу

рювати, підтягати, спричи
няти, спричинювати, пору
шувати 

pOdsvljest, -І, І. - підсвідо
мість 

p0dtekst, m. підтекст 
podu�vlatl, -am - повчати; 

давати додаткові уроки 
podudarlnje, s. - відповід

ність; збіг 
podudarlati se, -am se - збі

гатися, відповідати; співпа
дати 

podudarnost, -1, І. - збіг 
podupirlatl, -em - підпирати, 

підтримувати 
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podiJ.prliJetl 

podiJ.prll.Jetl, -em - підперти, 
підтримати 

pod�e, s. - підприємство 
pl)duz!tJan, -па, -по - запо

взятливий, енерmйний 
podOzl!tl, -mem - прийняти, 

вжити; podiJ.z!tl kOrike -
вжити захо,ІІJів 

podiJ.zetnilk, m. (mn. -сі) -
підприємець 

podiJ.zimlatl, -am - прийма
ти, вживати 

p<iidvala, z. - обман; під
ступ; каверза 

podvai1lltl, ·lm - підвести; 
підкласти, підкотити 

podva1j�vatl, -ujem - підво
дити, підкладати, підкочу
вати 

p0dvezlca, z. - під'язка 
pOdvlg, m. - подвиr 
podvlafllti, ·lm - підтяrати; 

підсувати; підкладати; під
креслювати 

pOdvodlan, -па, -по - підвод
ний 

podvor/ltl, ·lm - обслугува
ти, прислужити 

podvostruf/ltl, -Іm - подвої
ти 

pOdvrgn/utl, -em - піддати; 
підкласти, підставити 

podvrgav/atl, -am - піддава
ти; підкладати, підставля
ти 

pOdvrsta, z. - різновид 
podw/a, <em - підтяrти; 

підсунути, підкласти; під· 
креслити 

pOclzemІan, -па, -no - підзем· 
ний, підпільний; pOdzemnA 
DIJeznlca - метро 

pOddmJ.Je, s. - підземелля; 
підпілля 

pc№na, z. - поема 
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p0godba 

рОеп, m. - очко 
�tlf/an, -na, -no - поетич

ний 
poetlzfr/atl, -ат - поетизу-

вати 
pO&l.ja, z. - поезія 
p0gafa, z. - корж 
pogad/atl, -am - rадати, від

гадувати, вгадувати; попа
дати, уражати 

poglid/atl se, -am se - умо
влятися, домовлятися; тор
гуватися 

p0gan/ln, m. (mn. ·І) - язич- · 
ник, поганин 

pogas/ltl, ·lm - погасити, пе
регасити, згасити, потопта
ти 

pogfЬ/atl, -am - гинути, за
гибати 

рЬgіЬІJа, z. - погибель, за-
гибель 

pogln/utl, -em - загинути 
p0gladJltl, ·lm - поrладити 
p0glavlca, m. - вождЬ, вата-

жок 
p0glAvlje, s. - розділ 
p0gl!d, m. - погляд, вид; 

pl)gl&I пі svljet - світо
гляд; bac:ltl pl)gled - мет
нути оком, кинути погляд; 
па ptvl pl)gled - на пер
ший погляд; u pogl�u 
( +  G.) - у відношенні 

p0gled/at1, -am - глянути, 
подивитися, заглянути 

p0gnJut1, -em - зіrнути, при
гнути, нагнути 

p0go/dak, -tka, m. - попадан
ня, ВИ!Раw; pUn p0godak 
- точне попадання 

p0god/an, -па, -no - зручний; 
сприятливий; вшрашний 

p0godba, z. - доrовір; умо
ва 



ро1МІІt1 

pog0dptt, -Ьn - відгадати, 
вгадати, розгадати, попа
сти, уразити 

ро,МІІtІ ве, -Ьn se - умови
тися, домовитися 

pogodnбst, -І, z. - зручність, 
доречність, виrідність 

р0gоп, m. - тяга, хdд; elek
trlC!nІ р0gоп - електрична 
тяга; pirnl p0gon - паро
ва тяга; stivitl u р0gоп -
пустити у хід 

pogorjtЩac, -са, m. - погорі
лець 

pogortanje, s. - погіршення 
pogonlatt, -am - посіршати, 

поrірІІІИТИ 
pogorAavlatІ, -am - гіршати, 

посіршувати 
pogospЬdlltt se, -Ьn se - за

паніти 
pogostlltt, ·lm - почастува

ти, пригостити 
pogotovo - тим більше; у 

всякому разі; майже 
p0govбr, m. - післямова, 

епілог; зауваження; ьа 
pogovбra - беззаперечно 

pogrВnlC!nl - прикордонний 
p0grblltl se, ·Ьn se - згорби

тися 
p0grbljen - похилий, згор

блений 
pOgrda, z. - лайка, сором, 

ганьба 
p0grdlan, -na, -по - лайли-

вий; мерзенний, ганебний 
p0greb, m. - похорон 
p0grebnl - похоронний 
p0greAlan, -na, •ПО - ПОМИЛ· 

ковий, неправильний 
p0grdka, z. - хиба, ПОМИЛ· 

ка; огріх; 
tlskirвkA 

погрішність; 
p0greAka 

друкарська помилка 

роІmЬсІ! 

pogrljeiptl, -Ьn - помилити
ся; погрішити 

p0grom, m. - погром 
p0gublan, -na, -no - згубний; 

вбивчий 
pog0bpt1, -Ьn - покарати, 

стратити 
pogublj�je, s. - страта; ка

ра, покара; вбивство 
poluidlatt, -am - відвідувати, 

заходити 
p0hltlatl, -am - поспішити; 

похапати 
рОЬJ.ера, z. - жадібність, по

жадливість, жадоба 
pOhIІ!plan, -na, -no - жадіб

ний, пожадливий 
pl)bll!pnбst, І, z. - жадІі· 

бність, жадоба, пожадли
вість 

p0hod, m. - похід 
роhЬdІІtІ, -Ьn - відвідувати, 

навідати; зайти в rocrt 
pOhota, z. - похіть; жадіб

ність, пожадливість 
p0hotlan, -na, -no - похітли

вий 
p0hrana, z. - збереження; 

ditl u p0hranu - відати 
на збереження 

pohrainptt, -Ьn - сховати; 
погодувати; підгодувати 

p0hvala, z. - хвала, похва
ла; подяка 

pohvallitt, -Ьn - похвалити, 
вихвалити 

p0hvatlat1, -am - перелови
ти, похапати 

polgrlatl se, -am se - погра
тися 

polgravlatl, -am - притан
цьовувати; підскакувати 

p0Іmlat1, -am - розуміти; 
тямити 

polmencl! - поіменно; осо
бливо 
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pi)ja�an 

p0ja� посилений, змі.ц-
нений 

poja�linje, s. - посилення; 
зміцнення; підкріплення 

poja�avlati, -am. - посилюва
ти, зміцнювати, укріплюва
ти 

p0Jlam, -ma, m. - поняття; 
nemati p6jma - не мати 
уявлення 

p(»jas, m. - пояс 
p0java, z. - поява; явшце 
pojavliti se, -im se - з'яви-

тися, появитися ; виникну
ти 

pojavlJlivati se, -ujem se -
з'являтися, появлятися ; ви
никати 

poJedfnlac, -са, m. - окрема 
людина; одинак 

pojedina�lan, -па, -по - поо
динокий, окремий 

pojedini - деякий, окремо 
взятий, окремий 

pojedfnбst, -і, z. - подроби
ця, деталь, частковість 

pojednostavliti, -im - спро
стити 

pojednostavIJlfvati, -ujem -
спрощувати 

pojeftfnlitl, -im - подешев
шати; здешевити 

p0jeJsti, -dem - з�істи 
pOjllo, s .  - водопій; корито 

(на водопої) ; пійло 
p0Jliti, -im - поїти, напува-

ти 
p6Jmliti, -im збагнути, 

зрозуміти 
pojmбvni - понятійний 
pojurJiti, -im - побіпи, пог

нати, погнатися 
p0kaJlati se, -em se - роз

каятися, покаятися 
p0kajnik, m. - людина, що 

кається 
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pokoJ1 

pokal, m. - бокал 
pokliplati, -am. - ховати 
poklirlati, -am - вилаяти, по-

лаяти; докорити 
pokazatelj ,  m. - показник 
pokazfvanje, s. - показ 
poklilzati, -iem - показати, 

вказати, зазначити; явити, 
виявити, проявити; pokliza
ti prstom - показати паль
цем; pokazati ziibe - по
казати зуби 

pokazlivati, -ujem - показу
вати, вказувати, зазнача
ти; ЯВЛЯТИ, виявляти, про
являти 

p0kidlati, -am - поломати, 
розірвати, позривати 

p()kidlati se, -am se - розір· 
ватися ; лопнути, зломитися 

pokisnluti, -em - намокнути, 
змокнути, промокнути 

p0klanJlatl, -am - дарувати 
pok!apйnje, s. - збіг 
p0kllatl, -oljem - переколо-

ти, порізати 
p()kleknluti, -em - стати нав

колdшки ; (pren.) упасти ду
хом 

pQklІlk, m. (mп. -сі) - по
клик; заклик 

p()kllznluti, -em - посковзну
тися 

рОklбп, m. - дар, подару
нок; покл.ін 

pokloпilk, m. (mn. -сі) - по
слідовник, поклонник 

poklonliti, -im - подарувати 
poklonlitl se, -im se - зігну

тися, пригнутися,  вклони
тися, поклонитися 

p0kбj, m. - спокій, заспо-
коєння 

p0k6J lan, -na, -по 
ний 

pokoji - деякий 

покій-



pokojntca 

p0kOjnlca, z. ПОЮІИНИЦЯ 
p0kOJnilk, m. (mn. -сІ) - не

біжчик, поюійник 
pokol�blatl, -am - похитну-

ти 
pokolj, m. - різня 
pokolj�nje, s. - покоління 
p0kop, m. - похорон 
pokoplatt, -am - поховати; 

закопати 
p0kora, z. - покаяння, стра

ждання 
pi)kOrlan, -na, -по - поюір

ний, поюірливий, лаІ1ідний, 
слухняний 

pokoravlinje, s. - підпоряд
кування, поневолення, під
корення 

pokoravlatt, -am - покоряти, 
підкоряти, поневолювати 

pokoravlatl se, -am se - ко
ритися 

pokorlltl, -im - покорити, 
підкорити, скорити, поне
волити 

pokorlltl se, ·lm se - поко
ритися, підкоритися 

pokomOst, ·І, z. - покора, 
пок.ірність, по:к.ірливість 

p�koslitt, -lm - СКОСИТИ, ви
косити 

p0kraj ( + G.) - поблизу; по
ряд 

p0krajlna, z. - область, край 1 
p0krajlnskl - крайовий, 

обласний 
p0kralstl, -dem - обкрасти, 

розікрасти, украсти 
po�lutt, -em - ворухну

ти, зрушити; pokrinutl pf· 
tlnje - поставити ІШтання 

pOkri!t, m. - рух; жест; rid· 
nlW p0kri!t - робітничий 
рух; pOkri!t za osloЬod.Snje 
- визвольний рух 

p0kuJlati 

pokretlf, m. - зачинатель, 
застрільник, ініціатор 

pOkri!tlan, -па, -no - рухо
мий, рухливий 

pokriltati, -eem - рухати, 
ворушити, пересувати 

pokrfee, s. - покриття (бор
гу), прикриття; bez pokrfea 
- без прикриття 

p0krllt1, -jem - покрити, на
крити, вкрити, прикрити 

pokrlvlf, m. - ковдра, по
кривало 

pokrfvlatl, -am - покривати, 
накривати, вкривати, при
кривати 

pokrOvitelj, m. - покрови
тель, захисник, патрон 

pokrovit�ijstvo, s. - покро
вительство; заступництво, 
протегування 

poktstlftl, -im - похрестити 
pokritavlatl, -am - хрестити 
p0kuclatl, -am - постукати, 

стукнути 
p0ku�stvo, s. - меблі 
pokudlltl, -tm - засудити; 

докорити 
pokUnJlltl se, ·lm se - упа

сти духом, зневіритися 
pokloplac, -са, m. - кршnка, 

покришка 
p0kuplftl, -im - зібрати 
рЬkuрІШ se, ·lm se - піти 

(геть) , забратися 
pokupjOvatl, -ujem - скуІШ

ти, накупити, закуІШти 
p0kus, m. - проба, репети

ція; дослід, експеримент 
pOkullj, m. - спроба, нама· 

гання 
p0kuilatl, .8m - попробува

ти, спробувати, намагати
ся 
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pokuAavlatt 

pokuAavfatl, -am - пробува
ти, намагатися 

pOkvlren - зіпсований; тух
ЛИЙ 

pOkvArenOst, -І, z. - зіпсова
ність, розбещені.сть 

pokvlirfitl, -Іm - зіпсувати, 
розбестити; pokvlirltl рОзао 
- зіпсувати справу 

pokvlirfltl se, -Іm se - зіпсу
ватися, розстроїтися 

p0kvaslJ.tl, -im - намочити, 
змочити, розмочити 

р611, m. - полюс 
р612, рІ)Іа - половина, пів; 

pOla sita - півгодини 
polll.gAn - повільний 
polll.gAno - поволd, повільно 
polagAnje, s. - складання ; 

polagAnje raama - звіт
ність 

poiafgatt, -:Іеm класти, 
складати, закладати, надія
тися ; poiagati lspit - скла
дати екзамен; polagati pra
vo - претендувати; polll.
gati rll.�On - звітувати 

po!&ko - поволd; злегка; по
вільно, обережно 

p0Iakomliti se, -Іm se - по
ласувати; спокуситися 

p0llrnl - полярний 
p0Iaskfati, -am - полестити, 

підлестити 
p0Iafzak, -ska, m. - від."<ід, 

від�ізд, відправлення 
p0lazfltl, -Іm - відходити, 

від�іздити, відправлятися, 
відвідувати; polazltl Akбlu 
- відвідувати школу; pO
Iazltl za nikOm - у давати
ся, щастити 

p0laznifk, m. (mn, -сі) - від
відувач 

p0Iedica, z. - rололід, оже
ледь, ожеледиця 
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polotfttt 

p0Iectlna, z. - виворіт 
polemi�lan, -na, -по - поле

М'ічний 
polemika, z. - полеміка 
polemlzfrlati, -am - полемі

зувати 
pl)let, m. - порив, піднесен

ня, натхнення 
рОІеtІап, -na, -по - натхнен

ний 
poletlJeti, -Іm - полетіти, 

відлетіти; залеrіти, поли
нути, помчатися, кинутися 

р01іса, z. - етажерка, поли-
ця 

роІісаJІас, -са, m. - поліцай 
policija, z. - поліція 
podcljski поліцейський 
polijevlati, -am - поливати, 

заливати 
poliklinlka, z. - поліклініка 
polirlati, -am - полірувати 
р0Щtі, -jem - полити, зали-

ти 
ponti�ar, m. - політик 
pollti�kl - політичний 
politika, z. - полdтика 
polilzatl, -Іеm - облизати, 

вилизати, злизати 
рбІkа, z. - полька 
pi)IOvfan, -па, -no - ношений, 

уживаний 
polovlca, z. - половина 
poiovl�lan, -па, -no - поло

винчастий 
p01ovlna, z. половина 
pi)lo:IAj, m. - положення, 

пост, посада; розташуван
ня, МJісцевість; ситуаЦІЇя;  
stivltl u tвa.k p0Io1Aj -
загнати на слизьке, поста
вити у скрутне становище 

poloifltl, -Іm - покласти, у
класти, закласти, скласти; 
poloiltl Jspit - скласти 
екзамен (іспит); poloiltl rll.-



pЦlubrat 

fOn - прозвітувати; polO
ilti taneaje - запласти 
фундамент; poloilti z8kle
tvu - прийняти присягу 

pOiubrat, m. зведений 
брат 

poludlJetl, -Іm - збожевоАІі
ти 

p0luga, z. - ва}Юіль; підой
ма; шатун 

p0Iug1asno - півrолосом, на
nівrолосно 

polugOdUte, s. - півріччя, се-
местр 

p6lukrOg, m. - ІІІівколо 
p0lumrlk, m. - темрява 
p&auotolk, m. (mn. -cl) - пів-

острів 
poluplatl, -am - побити, роз

бІПИ, поламати 
p0Iuslan, -па, m. - забуття; 

напівсон 
pol�stra, z. - зведена се

стра 
PoajІJk, m. (mn. -cl) - поляк 
PoljWnja, z. - полячка, по

лька 
poljlma, z. - поляна 
p6lje, s. - поле; лан; ЬOjno 

p0lje - поле бою 
poljepifatl, -am - прикраси

ти, поліПШІПИ, покращити 
poljepiavlatl, -am - прикра

шати, поліпшувати, покра
щувати 

po:tjepilivlati se, -am se -
rарнішати, кращати 

poljevlt!, m. - поливальни
ця, лійка 

poljoprlvreda, z. - землероб
ство, сільське rосподарство 

poljoprlvrednl - сільськоrо
сподарський 

Poljskl (POljskl Narodna Re
pilbllka - Польща (Поль
ська Народна Республіка) 

p0mlclat1 

p6ljskl1 - польовий; pO.jskl 
mlA - польова миша; p0lj
skl ridoVi - польові робо
ти 

p6ljskf - польский 
p01Ju1Ьac, -рса, m. - поцілу-

нок 
poljublftl, -Іm - поцілувати 
pomaglt!, m. - помічник 
pomalgatl, -!em - допомаrа-

ти, сприяти, підтримувати 
pomahnftlatl, -am - знавісні

ти, втратити розум; розлю
титися 

p0mak, m. - зсув 
pom8knluti, -em поруши-

ти, зрушити, просунути, 
пересунути 

pom8knlutl se, -em se - пе
ресунутися, посунутися 

р0mа:Іо - помалу, потроху, 
потрохи 

p6mama, z. - безумство, ос
каженіння, пристрасне ба
жання 

pomlimlltl, -Іm - розлютити, 
збісІПИ 

pomlimliti se, -fm se - оска
женіти, озвіріти 

p6mlan, -na, -no - уважний, 
дбайливий, старанний 

pomanjklinje, s. - вада; не
достача; недоАІік 

p0maJzatl, -!em - намазати, 
змазати 

pomelstl, -tem - підмести; 
змести; вимести; замести 

pom�tnja, z. - замішання, 
переполох; плутанина; по
милка 

pc)mllcatl, ..fem - порушува
ти, зрушувати, просувати, 
пересувати, посувати 

p0miclatl se, ..fem se - пере
суватися, посуватися 
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pomi�Jan 

pomi�lan, -na, -по - рухомий, 
рухливий 

pOmtje, z. mn. - помиї 
pomljeAJatl, -am - змішати, 

перемішати; переплутати 
pomllovlinje, s. - помилуван

ня, амністія 
p0m11Jovatl, -ujem - помилу

вати; амністувати 
polDIRnje, s. - примирення;  

мир 
pomlrilsatl, -Aem - понюха

ти, обнюхати 
pomfr\ltl, -lm - помирити 
pomfrlltl se, ·lm se - поми

ритися, примиритися ; po
mfrltl se sa sudblnOm -
помиритися, погодитися з 
долею 

pi)misjao, -Іі, z. - задум, 
думка, помисел 

p0mlsl\ltl, -lm - подумати, 
задумати 

pomii1Jlatl, -am - думати; 
задумувати, надумувати 

pomladJltl, -im - відмолоди
ти 

pomladJltl se, -Іm se - від
молодитися, помоло.А:іти 

pomladlfvatl, -ujem - моло
.А:іти, молодшати 

pomnoiJltl, -Іm - умножити, 
помножити 

p0mnja, z. - уважність, обе
режність, старанність 

рОтос, -1, z. - підмога, до
помога, сприяння, підтрим
ка; httnii pi)mOC - швид
ка допомога; zvlltl u роmбс 
- кликати на допомоrу 

рошОJсІ, -gnem - допомогти, 
підтримати 

рОшосnІ - допоміжний, під· 
собний; службовий 
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p0nelto 

pomocnlca, z. - помічниця; 
kucnl pomocnlca - хатня 
робітниця 

pomOCnlJk, m. (mn. -сі) - по
мічник 

p&noeu ( +  G.) - шляхом; 
за допомогою 

p0morJac, -са, m. - моряк 
p0morskl - морський 
p0morstvo, s. - мореплаван-

ня 
p0mr�lna, z. - затемнення, 

пітьма, морок 
p0mrJljetl, -em - померти; 

вимерти; перемерти 
pomtsJІtl, -Іm - переплутати, 

заплутати; pomtsltl ra�Uпe 
- зіпсувати плани 

p0muJstl, -zem - подоїти, ви
доїти 

pomutJltl, ·lm - замутити; 
заплутати, змішати 

pi)nad ( + G.) - понад 
p0najvile здебільшого; 

найчастіше; як правило 
ponallnje, s. - поводження, 

повемнка, манера 
ponaAJatl se, -am se - пово

дитися, триматися 
ponavljlnje, s. - повторення, 

поновлення, відновлення 
ponavlJlatl, -am - повторю

вати, поновлювати, відно
влювати 

ponedjeljJak, -ka, m. - поне
млок 

p0nekad - .іноді ; інколи; ко
ли-не-коли 

p0nekl деякий, дехто; 
кілька 

ponestajJatl, -em - наближа
тися до кінця, невистача
ти; вичерпуватися 

ponestaJtl, -nem - невиста
чити, вичерпатися 

p0nelto - дещо 



p0netko 

p0netko - дехто 
µОпІІJеtі, -esem - понести; 

взяти з собою 
p0nirlatl, -em - �ти в землю, 

щезати, губитися ; заглиб
люватися 

poniAtavlatl, -am - скасову
вати; анулювати, погашати 

poniitenje, s. - скасування, 
погашення, анулювання 

p0niAtliti, -im - скасувати, 
погасити, анулювати 

pOnlzlan, -па, -по - безсло
весний; принижений; по
кірливий 

ponizlitl, -lm - принизити, 
образити 

ponizlitl se, -im se - прини
зитися 

ponihivajiiCI - принизливий; 
образливий 

ponihivlatl, -am - принижу
вати; ображати 

poniЬivlatl se, -am se - при-
нижуватися 

poniienje, s. - приниження 
р6пое, -і, z. - північ 
p0nor, m. - безодня,  про

валля, прірва, обрив, кру
ча, урвище 

p0nos, m. - гордість, пишан
ня 

p0пoslan, -па, -по - гордий, 
гордовитий 

poпosliti se, -im se - пиша
тися, гордитися 

p0п6vlan, -па, -по - повтор
ний; p0п6van lzЬor - пе
ревибори 

poпovlitl, -im - відновити, 
повторити 

рОпоvо - знов, знову, ізнов 
p0nuda, z. пропозиція 
poпudliti, -im - запропонува-

ти; частувати 
poпuklati, -am - спонукати 

p0prijeko 

p0пjava, z. - простиня, про-
стирало 

р(юВm, m. - вітчим 
рі)р, m. - священник, піп 
p0pfti se, -пеm se - вл�ізти, 

піднятися; popeti se пavrh 
ghive - сісти на голову 

popljevka, z. - пісня 
p0pis, m. - перел�ік; пере

пис; опис ; реєстр, відо
мість 

popflsati, -Aem - переписати; 
описати, зробити опис 

popislfvati, -ujem - перепи
сувати; робити опис 

p0plltl, -jem - випити 
р0рІаАІІtІ, -lm - злякати, пе

релякати, налякати 
pOplava, z. - повідь, повінь 
p0pJavlitl1, -im - залити, на

воднити 
poplavJiti', -im - посинити, 

зробити синім, голубим 
poplavlJetl, -im - посиніти, 

стати синім, голубим 
рорІо�Іаtі, -am - замостити, 

викласти плитками 
poploMvlatl, -am - мостити, 

викладати плитками 
рор6dпе - пополудні ;  по 

обіді 
pop6dnevпi - післяобідній 
p()pratni - супровідний 
p()pravlak, -ka, m. (mn. -сі) -

поправка, виправлення, ла
годження, ремонт 

p0pravlitl, -im - поправити; 
полагодити; відремонтува
ти 

p()pravIJlati, -am - поправ
ляти; лагодити, ремонтува
ти 

pi)pre�Іan, -па, -по - попе
речний, пересічний 

p0prljeko поперек, впопе-
рек 
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p0prUte 

pi)prllte, s. - поприше, аре
на; поле бою 

poptsklati, -am - обляпати; 
оббризкати, сприскати 

pDpuiarlan, -па, -по - попу
лярний 

populartzirlati, -am - попу
ляри::1увап1 

popuhimast, -і, z. - популяр
ність 

p0punliti, -im - поповнити, 
доповнити; заповнити 

popunj11vlat1, -am - поповню
вати, поповняти; доповню
вати; заповнювати 

popunjЮje, s. - поповнення, 
доповнення 

p0pust, m. - скидка, зниж
ка 

popilstlitl, -im - попустити, 
знизити; ослабнути 

popilst1jiv - поблажливий, 
м'який, поступливий 

p0pullit1, -im - викурити, 
покурити 

popUAtlnje, s. - попуск; po
pUJtlnje ni}М!tostl - роз
рядка напруженосrі. 

popUJtlati, -am - уступати, 
попускати 

p0put ( + G.) - по.41ібно до; 
на зразок 

p6ra, z. - пора 
pDrlst, m. - ріст, приріст; 

розвиток, збільшення 
ponisltl, -tem - вирости, під

рости, розвинутися; стати 
дорослим 

poravnJati, -am - порівняти, 
вирівняти; узrоднти 

pi)rlz, m. - поразка; роз
гром 

pOrlzJan, -па, -по - вражаю
чий, прІП'ОЛОМШЛНВИЙ, НИ· 
щівннй, убивчий 
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porazgovorJiti (se), -im (se) -
поrоворити (між собою) 

pordzJitl, ·im - розгромити, 
розбити; вразити; потрясти 

poraЬivJatl, -am - громити, 
розбивати; вражати, по
трясати 

p0rclja, z. - порція 
pordllln, m. - фарфор 
poRJCi, -i!em - заперечити, 

спростувати; відмовити, 
відхилити 

pDii!d, ( + G.) - біля, коло, 
поряд, поруч; крім, окрім, 
опріч 

p0reJdak, -tka, m. - поря
док; лад, устрій 

p()remeCAj, m. - порушення 
порядку; зсув, переМІіщен
ня, розстройство 

poremetJiti, -im - порушити, 
розстроїти 

pi)rez, m. - податок 
p0reJzati, -fem - врізати, по

різати 
p0reJzati se, -fem se - вріза

тися, порізатися 
porfclnje, s. - заперечення, 

спростування, відхилення, 
відмова, зречення 

porfJcati, -i!em - заперечува
ти, спростовувати; відхи
ляти, відмовлятися, відрі
катися 

porljeklo, s. - походження; 
voditi porijeklo - виходи
ти, походити 

p0rJ�kJat1 se, -am se - по-
сваритися, посердитися 
(трохи) 

porobJiti, -im - поневолити; 
полонити, захоІПІТН в по
лон; забрати; пограбувати 

p0rodica, z. - родина, оім'я 
p0rodiait - сімейний, родин

ний 



pc'Jrodaj, m. - роди, полоm 
p0rolk, m. (mn. -cl) - порок 
p0rota, z. - суд присяЖJUІХ 
p0rtli!t, m. - портрет 
POrtugAI, m. - Портуrалія 
Portug1iJlac, -са, m. - порту-

rалець 
portugAlskl - портуrальсь

кий 
p0rub, m. - рубець, підруб

лений край тканини 
ponlb�tl, -lm - обшити, під

рубити 
poni�lltl, -Іm - доручиm, за

мовити 
poru�jfvatl, -ujem - доруча

ти, замовляти 
p0ru�Dlk, m. лейтенант 
p�ruga, z. - знущання, на

руга 
�ruka, z. - доручення, на

каз, замовлення;  послання 
p0ruilit1, -lm - розламати; 

розрушити; зіпсувати; зни
щити 

�sada, z. - еюіпаж; rарні
зон; команда 

posl(djltl, -lm - посадити, на
садити; забити, ввіткнути 

posakrfvjatl, -am - поховати, 
заховати (все) 

p0slao, -Іа, m. (mn. -lovt) -
справа, діло; заняття; ро
бота; lmatl posla - ма
ти роботу; бути зайнятим; 
znitl sv6j рОsво - знати 
свою справу 

posl(vjetjovatl, -ujem - пора
дити 

pЬseblan, -na, -по - окремий; 
відокремлений; особливий, 
спеціальний 

p0sebno - нарізно, зокрема 
p0s1Jlatl, -em - посіяти, за

сіяти 
poaljedjjetl, -Іm - посивіти 

p()s1ije 

p0slnjak, -ka, m. - прийом
ний син; ХЛОПЧИК, якого 
усиновили 

posfnjltl, -Іm - усиновити 
p0slpjatl, -am. і -ljem - по

сипати, обсипати 
p0slJ�I, -lje�em - порізати, 

врізати, поранити 
posj�lfvatl, -ujem - відвіду

вати, провідувати 
p0sjed, m. - власність; зе

мельна власність; маєток 
posjednlk, m. - власник; по

міщик 
p0sjedovAnje, s. - володіння 
p0sJedlovatl, -ujem - володі

ти 
posjekotlna, z. - поріз 
p0sjet, m. і p0sjeta, z. - від

відини, візит 
posjetll'ac, -оса, m. - відві

дувач 
p0sjetjltl, -Іm - відвідати, 

провідати 
poskaklfvatl, -tijem - підска

кувати, підстрибувати, п.ід
плиrувати 

p0skllmjutl, -em - сковзну
ти 

poskOflltl, -Іm - підскочити, 
підстрибнути, підплиrнути 

poskUplJetl, -Іm - подорож
чати, стати дорожчим 

poskupljlfvatl, -ujem - до
рожчати, ставати дорож
чим 

p0s1Anllk, m. (mn. -сі) - по
сланець, депутат 

p0s1astlce, z. mn. - ласощі 
pЬlslatl, -Aaljem - послати, 

переслати, прислати, віді
слати, відправити, 

вислати, надіслати, відрядити 
]М's8je (pril.) - потім, після, 

опісля, слdдом 
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p0sUJe 

pi)sUje ( + G.) (prijedl.) - пі-
сля, опісля, через 

p6sUjeratnl - післявоєнний 
poslodavlac, -са, m. - хазяїн; 

той, що дає роботу 
p0slбvlan, -na, -по - діловий, 

працьовитий 
p0slovlca, z. - притча 
poslбvnljk, m. (mn. -сі) - ре

гламент 
pi)slovot!a, m. - д�іловод; ке

рівник рсб:т 
pi)sluga, z. - обслуговуван

ня, прислуга, челядь 
p0siullan, -па, -no - слухня

ний; пок,ірливий 
posluilatl, -am - послухати; 

прислухатися ; почути; під
коритися 

posliltlvnlk, m. - піднос 
posliltltelj, m. - служник; 

кур'єр; слуга 
posIUilftl, -Іm - обслугува

ти, обслужити; приrостити, 
почаствувати 

poslu!fvlnje, s. - обслугову
вання 

pos:uilfvatl, -ujem - обслу
говувати; вгощати 

p0sljedlca, z. - насмдок, ре
зультат 

p0sljednjl - останній, край
ній; p0sljednjl piit - во
станнє 

p0smrtlan, -na, -no - по
смертний 

posollltl, -Іm - посолити, на-
солити, засолити 

pi)spln - сонний, заспаний 
p6splnбst, -І, z. - дрімота 
p0spjellltl, ·lm - пршпвид-

шити, прискорити 
pospRmlatІ, -am - прибира

ти 
pospRmlltІ, -Іm - поприби

рати, прибрати 
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posred ( + G.) - серед, посе
редині 

p0sredlan, -na, -no - посеред
ній; пересічний; непрямий 

p0srednllk, m. (mn. -сі) - по
середик 

posredlovatl, -ujem - бути 
посередником 

postnlutl, -em - посковзну
тися, спіткнутися; впасти, 
обезсиліти, знемогти 

p0srltatl, -Cem - сковзатися, 
спотикатися; падати, зне
магати 

pбst, m. - піст 
p6staja, z. - станіця, зуmm

ка 
p0staJlatl, -em - виникати; 

ставати, походити 
postanlak, -ka, m. - настан

ня, виникнення, походжен
ня 

pastarlJІ - літній; досить 
старий 

p0staltl, -nem - виникнути, 
стати 

p0stavlltl, -Іm - поставити, 
наставити; запровадити; 
визначити, призначити 

p0stavljlnje, s. - постанов
ка; призначення 

p0stavIJlatl, -am - ставити, 
наставляти; запроваджува
ти, призначати; визначати 

pi)stdlplбmskl stiidlj - аспі-
рантура 

p6stelja, z. - посrіль, посте
ля; ліжко 

posteljlna, z. - постільна бі-
лизна 

pOвtepen - поступовий 
p6stepeno - поступово 
р0stІІСІ, -gnem - досягти, 

досягнути; добути; добути
ся; добратися, сягнути, 
осягти; виклопотати 



postfdlltl 

postidltti, -Іm - присороми
ти, осоромити 

postldlivatl, -ujem - присо-
ромлювати, осоромлювати 

postlgndce, s. - досяmення 
p0stllt1, -lm - поститися 
p0stilzatl, -iem - досягати, 

добувати; добиратися; ося
гати; виклопотувати 

p6stojan - постійний; на
доійний, міцний 

postojanje, s. - існування, 
буття 

postoJlatl, -Іm - існувати 
postollr, m. - швець 
p0stOije, s. - підставка; шта-

тив; п'єдестал 
postoltak, -tka, m. (mn. -сІ) -

процент, відсоток 
postrlien обстрижений 
postrojavlatl, -am - вишико

вувати, шикувати; строїти 
(в шеренгу) 

postroJIІtl, ·lm - вишикува
ти, построїти 

postskrlptum, m. - припи
ска 

p0stuplak, -ka, m. (mn. -сІ) -
вчинок; поведінка; процес, 
метод 

postйplati, -am - ставитися; 
діі яти 

postйplltl, -lm - поставити
ся; зробити 

p6suda, z. - посудина, посуд 
p0sudba, z. - позичка; кре

дит 
·· posйdlitl, -Іm - позичити; 

запозичити, взяти в борг 
p0sOde, s. zb. - посуд 
posudentca, z. (gram.) - за

позичене слово 
posudivlnje, s. - запози

чення 
posudlivatl, -ujem - позича

ти, запозичати, боргувати 

pOlto2 

posйmnJ lati, -am - засумні
ватися, посум:ніватися 

poSU.stalti, -nem - втомити
ся, перестати працювати 
(від утоми) 

роsйАІІtІ, -Іm - посушити, 
підсушити 

p0s1iitl, -pem - посИпати, об
с:йпати 

p0svadllt1 se, -lm se - посва
ритися; полаятися, глек 
розбити 

p0sve - зовсім 
posveCivlnje, s .  посвя-

чення 
posveclfvatl, -ujem - посвя

чувати 
p6sveta, z. - посвячення, по

свята, присвята 
posvetliti, -Іm - посвятити, 

присвятити 
posvetlltl se, -tm se - при

святити себе 
posvJed<Кlttl, -lm - засвід· 

чити; посвідчити 
posvilda - скрізь, всюди 
pi)liist, -1, z. - пошесть 
p0§Пjka, z. - посилка 
poifllatl, -am - постригти 
p6§ta, z. - пошта, поштамт 
p6§tanskl - поштовий; pOl-

tanskl йred - поштамт 
pMtlr, m. - поштар, листо

ноша 
poltartna, z. - поштовий 

збір, поштові витрати 
p61teda, z. - пощада 
poltedlJetl, -Іm - пощадити, 

зберегти 
p0iten - чесний, порядний 
po§tenje, s. - чесНІість, по

рядність 
p6§to1 - почому; pOlto-p(jtto 

- за всяку ціну 
р&АЮZ (vezn.) - після того, 

як 
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pOJtovln 

pl)ltovln - шановний, по
важний 

poltovdnje, s. - повага, по
шана, шаноба; duboka po
ltovanje - глибока повага 

poitjOvatl, -ujem - шанува
ти, поважати, пильнувати, 
додержувати 

pOAtrclatl, -am - обляпати, 
побризкати 

p0ium1ltl, -Іm - засадити л.і
сом 

poiumIJlfvatl, -ujem - заса
джувати лісом 

роtаІа. і pota\knutl, -knem -
спонукати, заохотити, під
бурити, спричинити; пору
шити 

pl)tljno - потай, таємно, 
стиха, нишком 

potamlnJetl, -nlm - потемні
ти, стемніти, потемнішати 

pl)tlnko - детально, доклад
но, грунтовно 

pot&nkast, -1, z. - подробІЩя 
potaip\atl, -am - топити, за

нурювати, зануряти, вмо
чати 

potcjenjfvlnje, s. - зневага, 
недооцінка 

potclJmllti, -Іm - зневажати, 
недооцінювати, знехтувати 

potcjenj\fvatl, -ujem - зне
важати, нехтувати, недоо
цінювати 

p0tc:rt/atl, -am - підкресли
ти 

potc:rtliv/atl, -am - підкре
слювати 

pot&p.ti, -lm - покорити, 
підкорити, підпорядкувати 

poti!ln/ltl se, -Іm se - підляг
ти, підкоритися, підпоряд
куватися 

poti!lnjlivlnje, s. - підпоряд
кування, підкорення 
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potkazjfvatl 

poti!lnjliv/atl, -am - покоря
ти, підкоряти, підпоряд
ковувати 

poti!lnjaiv\atl se, -am se -
підлягати, підкорюватися 

p0ti!lnjen - підкорений, під
порядкований, підлеглий 

p0t8njenast, -І, z. - покора, 
пок.ірність, покірливість, 
підкорення 

pot�/cl, <em - поплисти, по
пливти 

pot�gn\utl, -em - скубнути, 
потягнути 

pl)tez, m. - хід; штрих; 
жест, рух 

pot�lzatl, -zem - тяІТИ, воло
чити, скубати 

pl)thvlt, m. - зах:ід, затія 
pl)tlcІJ, m. - поштовх, зао

хочення, спонукання, під
бурення 

p0tllcati, <em - підбурюва
ти, спонукати, наштовху
вати, заохочувати 

poШJlak, -ka, m. - потилиця 
potlsk/fvatl, -ujem - тіснити, 

відтіснювати, витісняти, 
віджимати 

p0t1snluti, -em - потіснити, 
відтіснити, витіснити, від
жати 

p0tflten - пригнічений, по
давлений, зневірений 

p0tUten«lst, -І, z. - пригніче
ність, зневіра 

pl)tjera, z. - гонитва, пого
ня, переслідування 

p0tjer/atl, -am - вигнати; 
прогнати, прорости 

potkli/zatl, -fem - донести, 
видати 

potkazlvli!, m. - донощик 
potkaz/fvatl, -ujem - доноси

ти, видавати 



potkaziv8nje 

potkazivlnje, s. - донос 
potkfvlati, -am - підковува

ти, кувати; підбивати (під
метку) 

p0tkop, m. - підкоп 
potkoplati, -am - підкопати, 

підрити; підірвати (перен.) 
potkopavlati, -am - підкопу

вати, підривати 
�tkova, z. - підкова 
potkovatl, -ujem - підкува

ти; підбити 
potknidlati, -am - обкрада

ти 
potkraidlati se, -am se - під

крадатися 
p0tkralstl se, .cJem se - під

крастися 
potkrelsatf, -Aem - підрізати, 

підстршти 
potkres�vatl, -ujem - підрі-

зувати, підстригати 
p0tkrбv1Je, s. - rорище 
potkuplltl, -Ьn - підкупити 
potkupljivlac, -са, m. - за-

проданець 
potkupljfvlnje, s.  підкуп 
potkuplj�vatl, -ujem - під

купати 
p0tla&n - пригнічений 
p0tla�Jltl, -Ьn - пригнітити, 

підім'яти, приrіснити 
p0t0Cnlca, z. - незабудка 
p0tolk, m. (mn. -сі) - стру

мок ; потічок 
p0tom - потw, опісля, далі 
p0tomlak, •ka, m. (mn. -сі) -

нащадок, потомок 
potomstvo, s. - потомство 
potonІutt, -em - потонути, 

затонути, втонути 
p0top, m. - потоп, велика 

повідь 
potoplltl, -Іm - затопити, вто

пити; занурити, вмочити 
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p0tpun 

роtорІШ se, -tm se - утопи
тися, зануритися 

potpail\lti, -Ьn - підпалити, 
запалити 

potpaljiva�. m. - палій 
potpaljfvanje, s. - ПІідпал 
potpalJ lfvatl, -ujem - підпа-

лювати, запалювати 
p0tpetica, z. - каблук, n.ід

бор 
p0tpis, m. - підпис 
potpflsatl, -Aem - підписати; 

відписати 
potpflsati se, -Aem se - роз

писатися, підписатися 
potpislfvatl, -ujem - підпису

вати, відписувати 
potpislivati se, -ujem se -

розписуватися, підписува
тися 

p0tpisnik, m. - людина, що 
підписалась, дала свій під
пис 

potp!aclfvati, -ujem - підку
пляти, давати хабара 

p0tp1at, m. - підошва, під
метка 

potplatliti, -im - підкупити; 
дати хабара 

potpomalgati, -iem - допо
магати, підтримувати 

potpomЬICi, -gnem - допо
могти, підтримати 

pi}tpora, z. - опора, підтрим
ка; допомога; підкріплен
ня 

�tporu�nllk, m. (mn. -сі) -
підп о ручник 

�tpredsjednlfk, m. (mn. -сі) 
- заступник голови, віце-
-президент 

p0tpukбvnllk, m. (mn. -сі) -
підполковник 

p0tpun - повний, цілко
витий; цілий; цілинний 
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p0tpuno 

p0tpuno цілком, цілкови-
то; суцільно; повністю 

�traga, f. - пошук, роз
шук; погоня, переслdдуван
ня 

p()traJlati, -em - продовжи
ти, тривати 

p()tratlltl, -Іm - змарнувати, 
витратити; зниІЦИти 

potrazlitl, -im - пошукати; 
спитати; попрохати 

potraznja, f. - попит 
p0treba, f. - потреба, нуж

да 
�treblan, -na, -no - потріб

ний, належний; необхід
ний 

p()tres, m. - струс; потрясін
ня ; землетрус 

p0treslan, -na, -no - потря
саючий, приголомшливий, 
разючий 

potrOAI�, m. споживач 
potroiliti, -im спожити; 

витратити 
potroinja, f. - споживання ; 

витрата 
potnidliti se, -im se - потру

дитися, постаратися 
pottilci, �em - побити; роз

бити; перемогти 
potulci se, �em se - побити

ся, поборотися 
pottiiliti se, -Іm se - поскар

житися, пожалітися 
p�tvrda, f. - довідка; по

свідчення; розписка; за
твердження; підтверджен
ня 

p�tvrdlan, -na, -no - пози
тивний; ствердний 

potvtd�tl, -Іm - підтверди
ти; засвідчити; затвердити 
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povfJlat1 

potvn!Jfvatl, -ujem - підтвер
джувати, засвідчувати; за
тверджувати 

pou�Іan, -na, -no - повчаль
ний 

pou�livlatl, -am - повчати; 
учити; навчати; наставля
ти 

pou�litl, -lm - наставити; на
вчити; підучити 

p�uka, z. - повчання, мо
раль; урок 

p�uzdln - надІійний; досто
вірний; вірний, певний 

pouzdlinje, s. - впевненість; 
віра; довір'я 

poilzdlatl se, -am se - покла
стися; довіритися; сперти
ся 

p()vazdln - увесь день, ці
лий день; цілdаінький день 

pfurecan - збільшений 
povecІati, -am - збільшити; 

підвищити 
poveclivlati, -am - збільшу

вати; підвищувати 
poveelivlati se, -am se - біль

шати, збільшуватися 
p()velja, z. - грамота; Pove

lja OUN - устав ООН 
povelsti1, -dem - повести; за

вести, розпочати 
povelstl', -zem повезти 
p0vez, m. - подв'язка, бинт; 

обкладинка 
p0v&lnQst, -і, z. - зв'язок 
poveJzati, -iem - зав'язати, 

зв'язати; перев'язати; за
пнути 

povezivlnje, s. - перев'язка 
povezJfvati, -ujem - зав'язу

вати, зв'язувати; запина
ти; перев'язувати 

povfJlatl, -am - сповивати; 
згинати; нахиляти 



p()vijest 

p&vljest, -1, z. - dсторія 
povilkatl, .Q,m - закричати; 

покликати, позвати 
povfslitl, -Іm - підвищити 
povislfvati, -ujem - підвmцу

вати 
povUenje, s. - підвищення 
p0vilti, -jem - сповити; зіг

нути, прагнути; нахилити 
povjerenje, s. - довір'я ,  до

віра 
povjeravlati, -am - доруча

ти, довіряти 
pЬvjerlitl, -im - довірити, до

ручити 
povjerljiv - довірливий; се

кретний 
pЬvjerlovatl, -ujem - повіри

ти 
povjetarJac, -са, m. - легкий 

вітрець 
povlai!enje, s. - відступ; від

ведення назад (військ) 
povlai!Jlti, -Іm - відтягати, 

забирати, відводити, відтя
гувати, відкликати; волочи
ти 

povlai!Jltl se, -Іm se - відсту
пати, відходити; відсто
ронюватися 

pЬvlastlca, z. - пільга; при
вілей 

рЬvІШеn - привілейований; 
той, що користується піль
гами 

pЬvod, m. - привід; ditl рО. 
voda - дати привід 

pЬvodom - з нагоди; в зв'я
зку 

pl\vOljJan, -na, -no - сприят
ливий, благотворний; під
хожий 

pi)vOljno - сприятливо, по
зитивно; благотворно 
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pЬvOrka, z. - процесія ; хрес
ний Х!Ї.Д 

pЬvracJatl, -am - блювати 
pЬvratJak, -ka, m. - повер

нення, поворот 
povratJІtl, -Іm - повернути; 

виблювати 
pЬvratnl - зворотний; р(). 

vratnA karta - квиток на 
проїзд назад 

pЬvree, s. zb. - овочі; зе
лень 

pl\vreda, z. - пошкодження, 
поранення; поруuІення 

povrec1Jfvati, -ujem - пошко
джувати; ранити, порушу
вати 

pЬvremen періодичний 
pЬvremeno коли-не-коли, 

час від часу 
p0vrb ( + G.) - поверх, зверх; 

над 
povrІJedJІtl, -Іm - пошкоди

ти; поранити, поруuІИТИ; 
povrljedlti zaikon - пору
пппи закон 

pЬvrAJan, -na, -no - поверхо
вий 

pЬvrAlna, z. - поверхня; пло
ща 

pЬvrAlnski поверховий; 
зовнішній 

pЬvrtnJAlk, m. (mn. -сі) - го

род 
povйi!en - протягнутий; зам

кнений, замкнутий 
роvйІсІ, -i!em - потяпи, стяг

ти; витягти; захопити; про
вести (Ліінію) ; відкликати 
(посла) ; роvйСІ za jatk -
потягти за язик 

роvйІсі se, -i!em se - потяг
нутися (за кимсь) ; відсту
пити, відійти (про війсь
ка) 

p0za, z. - поза 
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poqbavlltl ве 

pozabavlltl ве, -lm se - зай
нятися; затриматися; по
веселитися 

pozadl - позаду 
p0zadlna, z. - тил; фон; тло 
pOzajmlca, z. - позичка, по-

зика 
poz8JmlШ, -Іm - позичити; 

запозичити 
pozajmljlfvatl, -ujem - бор

гувати, позичати; запози
чувати 

pozaivtdlJetl, -lm - позаздри
ти 

JМ)zdt"Av, m. - привіт, вітан
ня; привітання, поклін 

ріпdrіфп, -па, -по - віталь
ний 

pOzdravlltl, -Іm - привітати
ся, вітати; передати привіт 

p0zdravlШ ве, -Іm se - при
вітатися, поздоровкатися, 
поклонитися 

p0zdravIJlatl, -am - вітати, 
кланятися, здоровкатися 

p0zdravIJlat1 se, -am se - ві
татися, здоровкатися ; про
щатися 

pozeteпlltl, -Іm - позелени
ти; зробити зеленим 

pozelelпJetl, -nlm - позелені-
ти, стати зеленим 

pozfclja, z. - позиція 
pozfrlatl, -am позувати 
p�zltlvJan, -па, -по - пози-

тивний 
�zlv, m. - призов; заклик, 

виклик, клич; покликання; 
професія; запрошення; по
вістка 

pozfvlatl, -am - закликати; 
викликати; запрошувати; 
відкликати 

pozfvlatl se, -am se - посила
тис я 
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p0zlvnlca, z. - запрошення, 
запрошувальнчй квиток; 
повістка 

pozlatPtl, -Іm - позолотити 
pozUJedltl, -lm - ПОШКО4.И

ти, нанести поранення 
pozllitl, -І - зашкодити; від-

чути погіршення 
p�znaпlk, m. - знайомий 
poznanstvo, s. - знайомство 
p�znlt - знайомий, відо-

мий, знаний; обізнаний 
p�znlto - відомо, звісно; 

0рсе p&mlto - загально
відомо 

poznavaltac, -оса, m. - зна
вець 

poznalvati, -Jem - знати; пі
знавати; poznavati ро fu
veпju - знати з чуток; po
znavati р0 lmeпu - знати 
на ім'я ;  poznlivati osobno 
- знати особисто -

pomalvati se, -Jem se - бути 
знайомим один з одним 

p0zor, m. - увага 
p0zOrlaп, -na, -no - уважний 
p0zбrnlca, z. - сцена; арена 
poz6mOst, -і, z. - уважність; 

svnititl poz6mбst - звер
нути увагу 

pozlvati, -ovem - приклйка
ти, викликати, закликати, 
кликнути, гукнути, запро
сити; p0zvati na dvoboj -

викликати на поєдинок; 
p0zvati па odgov6m0st -

покликати до відповідаль
ності 

p0zlvati se, -ovem se - зісла-
тися, послатися 

pozvonliti, -lm - подзвонити 
роіаІРtІ, -im - пожалкувати 
p0ialllti se, -lm se - поскаю-

житися, пожалітися 
p�Zlr, m. - пожежа 



p�zeljJan, -na, -по - бажа
ний, жаданий 

poii!IІJetl, ·Dm - побажати; 
захот.іти, зажадати 

p�teljпo - бажано 
p0zJet1, -anjem - вижати 
potfvІJeti, -Іm - пожити, про-

жити 
pi)irtvOvlan, -па, -по - безза

вітний, самовіманий 
potrtvovnOst, ·і, z. - само

відданість 
pOtuda, z. - пристрасне ба

жання; пристрасть; похіт
ливість 

pi)tudlan, -na, -по - жадіб
ний, пожадливий; хтивий 

potUrliti, ·lm - поспішити 
pot0rpt1 se, -im se - поспі

шитися 
poturlfvatl, -ujem - підганя

ти, поспішати 
poflitlitl, ·lm - пожовтити; 

зробити жовтим 
pofDtlJetl, ·lm - пожовкну

ти; пожовrіти 
pribaba, z. - прабаба 
prl\i!ovjek, m. (mn. priljOdl) 

- первісна людина 
pracaklati se, -am se - бити

ся, тріпатися; вивертатися 
pricka, z. - рогатка; праща 
pridllvnl старовинний, 

давній 
prl\djed, m. (mn. -ovl) - пра-

щ 
prllg', m. (mn. -ovl) - поріг 
Prllg', m. - Прага 
prAh, m. - порох, пил; прах; 

pretvorlti u prah l ререо 
- стерти на порох 

prllksa, z. - практика 
praktli!lan, -na, -по - прак

тичний; досвідчений 
pratja, z. - прачка, праля 

prl\unufk 

pramlac, -са, m. - ніс ко
рабля 

prl\mi!п, m. (mn. -ovl) - па
смо 

praпje, s. - прання 
prislak, -ka, m. (mn. -сі) -

тріск 
prise, ·ta, s. (zool.) - порося 
prllsklati, -am - тріщати, лу

скати 
prllsnlutl, -em - тріснути, 

загриміти; prllsпuti u sml
jeh - прихнути, приснути, 
за см.і.я тися 

prllstar - стародавній, дав
ній; u prllstara vrem� -

у давні часи 
pratilak, ·ka, m. (mn. -сі) -

порошок 
prallan, -па, -по - курний 
pr&llna, z. - пил, порох, ку

рява; Ь&саtі prallnu u оа 
- замилювати очі; тума
ну напускати; pOdlcl (uz. 
vit!atl) v�Uku praliпu -
підняти шум 

pratilltl, ·lm - курити, курі
ти 

prlllnjav - курний 
pratitlati, -am - прощати; ви

бачати 
prlltl, p�li!m - прати; мити, 

змивати, обмивати, умива
ти 

рrІШІІас, -оса, m. - супут· 
ник; конвоїр; акомпаніа
тор 

pritlltl, ·lm - проводжати, 
спроводити; слідкувати, 
стежити; pritlti u stopu -
:іти по теплому сл:іду 

pratnja, z. - супровід; аком
панемент; охорона, конвой 

priunulk, m. (mn. -сі) - пра
внук 
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pravlac 

pravJac, -са, m. - напрямок; 
курс 

pnivda, z. - справедливість, 
правда 

privdlati, ·am - виправдува
ти, захищати 

pnivdlatt se, -am se - ви
правдуватися, захиІЦатися 

privedlan, -na, -no - спра
ведливий; праведний 

privednOst, -1, z. - справед
ливість 

privi - справжній; щирий; 
правий; privl kiit (geom.) 
- прямий кут; privl prav
catl - прямий-прямісінь
кий; U prAvl В\& - СВОЄ· 
часно 

privlllan, -na, -по - правиль
ний, закономірний 

privilnlk, m. - статут, устав 
prav:Oпost, ·І, z. - правиль

ність 
privllo, s. - правило 
privlitl, ·Ьn - робити; ство

рювати; виготовляm; pri· 
vltl nizUku - відрізняти; 
privltl skandlile бешке
тувати 

privliti se, ·lm se прики-
датися; privltl se Юd 
- прикидаmся дурником, 
вдаваm з себе дурня; prl
vltl se mddar - робити 
розумний вигляд, мудрува
m; prlvltl se vliZan - ІПІ· 
шаmся, величатися, зада· 
вати ся 

pnivnl - юридичний, пра
вовий; privnl fakUJ.tet -
юридичний факультет; 
pnivnl slivjet - юрИдИЧНа 
рада 

privnl�kl - юридичний, пра
вовий 
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prebroJliti 

privnilk, m. (mn. -cl) 
юрист 

prlivo', s. - право; юриспру
денція; lmatl pravo - ма
ти право 

privo' - прямо; безпосеред
ньо; справедливо, правиль
но; imlte privo - ви має
те рацію; mi!nt je privo -
я згоден 

privopis, m. - правоІПІс; ор· 
фоrрафія 

pravosIAvlan, -па, -по - пра
вославний 

pravosiide, s. - правосуддя, 
юстиція 

pravovremen своєчасний, 
завчасний 

prlizlan, -па, -по - пустий, 
порожнш; безлюдний; ва
кантний, беззМІістовний 

priznllk, m. (mn. -cl) - свя
то; (mn.) канікули 

praznlna, z. - порожнеча, 
._пустота, прогалина, ва
куум 

praiznliti, ·Ьn - спорожняти 
praznovjerІan, -na, -по - мар

новірний 
praznovjerje, s. - марновір

ство 
prebacliti, -Ьn - перекинути, 

перемістити; перевищити; 
перенести 

prebaclfvatl, -ujem - переки
даm, переміщати; перено
сити; перевищувати 

prebfvlatl, -am - жиги, пере
буваm 

preЬOJljetl, ·llm - перехворі
ти, видужати; перестати 
жалкувати 

prebroJJІti, ·Ьn - перераху· 
вати, порахувати 



рrес:ІJЮІІtІ 

precljЮJltl, -Ьn - переоціни
ти, завищити оцінку 

precjenjJivati, -uJem - пере
оцішовати, завmцувати о
ЦІінку 

prklzJan, -па, -no - точний 
preclzirJatl, -am - уточшова

ти, уточнити 
prkrtlati, -am - викресли

ти, скопіювати; перема
лювати; перекреслити 

precrtavJatІ, -am - викре
слювати, копіювати, пере
мальовувати; перекреслю
вати 

pdfuJti, -Jem - недочути, 
недочувати 

pred ( + А. і І.) - перед 
pddlh, m. - переДШІІка, пе

репочинок 
pddaJa, z. - передача, зда

ча, вручення 
prl!Jdak, -tka, m. (mn. -d) -

предок 
pddJati, -am - вручити, пе

редати; подати; predatl se 
n�riJatelJu - здатися во
рогові 

predavaf, m. - лектор, ви
кладач 

predavlnJe, s. - передача; 
лекція; викладання 

predaJvatl, -Jem - вручати, 
передавати; подавати 

pddgovor, m. - передмова, 
вступ 

pndgrAde, s. - передмістя, 
околиця 

predlkAt, m. (gram.) - при
судок 

pddlvo, s. - пряжа 
pddlzЬOrnl - передвибор

ний 
pddJe10, s. - закуска 

predsjedavAnje 

predlaJgati, -iem - пропону
вати 

predloiJiti, -im - запропону
вати 

predmet, m. предмет; 
об'єкт; діло (документ) 

pri!dnOst, -І, z. - переваrа, 
привілей; diti pddnOst -
дати перевагу 

prednJafJiti, -im - передува
ти, бути передовиком; ви
суватися 

pddnJІ - передній 
predoflivJatl, -am - ставити 

на вид; попереджати; звер
тати увагу 

predOfJlti, -Ьn - поставити 
на вид; попередити; звер
нути увагу 

pddodiba, z. - попереджен
ня, зауваже1mя 

predomlslJltl se, -Ьn se - роз
думати, передумати; змі
нити думку 

predomiAljJatl se, -am se -
роздумувати, передумува
ти 

pddosj«Aj, m. - передчут
тя 

predosjeeJatl, -am - передчу
вати 

pddostroiJan, -па, -no - обе
режний 

predostroinOst, -І, і. - обе
режність 

pddrafOn, m. - кошторис, 
попередній розрахунок 

prl!drAg - дуже (над№ірно) 
дорогий 

pddrasuda, z. - забобон 
pddratnl - довоєнний . 
pndsjedJatl, -am і predsjechi-

vJatl, -am - головувати 
predsJedlivln,Je, s. - голову

вання 
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predsJednlca 

predsjednica, z. - голова 
predsjednlt!kl - головуючий; 

президентський 
predsjedDilk, m. (mn. -cl) -

голова; президент 
predsjednlltvo, s. - голову

вання, президія; Predsjed
nUtvo SFRJ - Президія 
СФРЮ 

predsklilzatt, -iem - напро
рокувати, провістити 

predskazlfvatt, -ujem - про
рокувати, провіщати 

predsGbtJe, s. - передпоюій, 
вестибюль 

pr!dstava, z. - спектакль; 
вистава 

predstav�tt, -fm - уявити; 
відрекомендувати, познайо
мити, представити; зобра
жувати 

predstavlftf se, -fm se - уя
витися, відрекомендувати
ся, познайомитися, пред
ставитися 

predstavlJlatf, -am - уявля
ти; рекомендувати, знайо
мити, представляти, зобра
жувати 

pRdstavIJlatt se, -am se -
уявлятися, знайомитися, 
представлятися 

predstAvnІlk, m. (mn. -сі) -
представник 

pr!dilkolskl - дошкільний 
predU.Jlam, -ma, m. - завда

ток, аванс . 
preduJmlftf, -fm - дати зав

даток, аванс 
pr!dvet!er - під вечір, над

ве№р'я 
predvfd!Jetf, ·fm передба-

чити 
predvfdlatf, -am 

чати 
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перед ба-

prelmit!lttt 

predvOd�tf, -fm - керувати; 
бути на чол.і 

predvodnІlk, m. (mn. -cl) 
ватажок 

pr!dznAlk, m. (mn. -cl) 
ознака, прикмета 

predailnJІ - минулий, був
ший 

pregat!a, z. - фартух 
pregazlltl, ·fm - роздавити, 

задавити, переїхати; перей
ти вбрід 

pregfЬlatt, -am - перегинати 
pr!gled, m. - огляд; пере

гляд; ревізія 
pr@glfdlan, -na, -no - наоч

ний, зримий 
pregledlatf, -am - оглянути, 

проглянути, переглянути 
pregledavlatf, -am - огляда

ти, проглядати, перегляда
ти 

pregovarlatl, -am - домовля
тися, вести переговори 

pr@govorf, m. pl. - переrово
ри 

pr!grada, z. - перегородка; 
перепона, бар'єр 

pregradlltf, -fm - перегоро
дити, перебудувати, стати 
на перешкоді 

pregradlfvatf, -ujem - пере
городжувати; перебудову
вати; ставати на перешко
ді 

pr!hlada, z. - простуда, за
студа 

prehladlftf se, -fm se - про
студитися, застудитися 

pr!hrana, z. - харчування; 
утримання; їжа; харчі 

prehran�tf, -fm - прогодува
ти, перегодувати 

prelmit!litt, -fm - змінити, 
переінаюшпи 



prelnai!livatl 

prelnai!livatl, -uJem - зміню
вати, переінакшувати 

prej�Jatl se, -am se - об'ї
датися 

preJelstl se, -dem se - об'ї
стися 

prekAIJen загартований 
prekAljenGst, -1, z. - загар

тованість 
pdkasno - запізно, надто 

пізно 
prekld, m. - припинення;  

розрив 
prekldAi!, m. - вимикач 
prekfdlatl, -am - перерива

ти; розривати; перебивати; 
припиняти 

preklnlutl, -em - перервати; 
розірвати; перебити; обір
вати; припинити 

pdkJui!er - позавчора 
pdkju&raJnjl - позавчораш

ній 
prekJІnJlatl, -em - вмовляти, 

молити, благати, заклина
ти 

1 preko ( + G.) - через; pdko 
'Jjeta - протягом літа; pre
ko mji!r! - зверх міри; 
pri!ko voJje - проти волі; 
preko ped�set g&llnll -

більше п'ятдесяти років; 
рrІJШ preko aga - прой
ти через (щось) 

pri!kobrGJlan, -na, -по - зай
вий:, зверхкомплектний: 

pri!k(o)Шnl - позаминулого 
року 

prekoplatl, -am - перекопа
ти 

prekopliv\atl, -am - переко
пувати 

prekonii!lltl, -lm - пересту
пити: перевищити 

preilj�vlatl 

prekorai!livatl, -ujem - пере
ступати; перевищувати 

prekoravlati, -am - корити, 
дорікати, докоряти; засу

дzуватв 
prekorpti, -Іm - докорити; 

засудити 
prek.Osutra післязавтра 
prek.Ovremen - понаднормо

вий:; позачерговий: 
prekr4Jlat1, -am - перекрою

вати; переробляти 
prekrOJIІtl, -lm - перекрої

ти; переробити 
pri!krAslan, -па, -по - пре

красний:, чу довий: 
prekretnlca, z. - поворот; пе

релом 
prekrllti, -jem - покрити, за

крити, прикрити 
prekrivlati, -am - покрива

ти, закривати; прикрива
ти, ховати, перекривати 

pri!krAAj, m. - порушення; 
ui!lnltl pdkrlAJ - зроби
ти порушення 

prektAptІ, -Іm - переломити; 
порушити 

pri!kslnOC - позавчора уве

чері 
prekvadfldrlati se, -am se -

перекваліфіковуватися, пе
реквалJіфікуватися 

p�llimlati, -am - переламу
вати, розламувати 

prelaz\an, -па, -по - перехід
ний; проміжний, тимчасо
вий:; prelaml gJ.Вgol (gram.) 
- перех�ідне дієслово 

prelazllti, -Іm - переходити, 
переїздити, робити пере
садКу; проходити 

preUJПJatl, -am - перелива
ти 
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рrеЩtІ 

predJtl, -Jem - перелити; по
лити, залити 

priUmІDArlan, -па, -no - по
передній 

prellstlatl, -am - переrорну
ти (сторінки) 

predstavlatl, -am - переrор
тати (сторінки) 

prelomlitl, -im - переломи
ти, розломити 

prilja, z. - пряля 
pr�ma ( + L.) - до, на, проти; 

в порівнянні з . . . ; prema 
tome - зrnдно з цим 

preпuiJlitl, ·lm - переверши
ти, перевищити; перекину
ти, перелет.іти; premlijltl 
nбrmu перевиконати 
норму 

premdlfvatl, -ujem - пере
вершувати, перевшцувати; 
перекидати, перелітати 

premalzati, -iem - намазати, 
вимазати; обмазати, облі
mпи 

premazlfvatl, -ujem - нама
зувати, вимазувати; обма
зувати; перемазувати, об
ліплювати 

primda - хоч, незважаючи 
на 

premeta�, z. - обшук 
premeJtatl, .сет - переста

вляти; навлювати одно на 
одне; обшукувати 

premetnluti, -em .,-- переста-
вити; навалити одно на 
одне, обшукати 

primlja, z. - премія 
premlj�r, m. прем'єр 
premІJm, z. - прем'єра 
premfnluti, -em - померти 
premisa, z. (fil.) - передумо-

ва 
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preobl�llti 

premiilJJatl, -am - продуму
вати, обдумувати; міркува
ти 

premfiilJlatl se, -am se - пе
редумувати; роздумувати; 
вагатися 

premjestlitl, -im - переста
вити, перемістити; переве
сти 

pr�mjeiitaj, m. - переміщен
ня ; переведення (по служ
бі) 

premjeiitlatl, -am - перемі
щати, переставляти, пере
водити 

prim�, -1, z. - перевага, пе
реважання, зверхність 

preшOtlatІ, -am - перемота
ти, запакувати 

premotavlati, -am - перемо
тувати; запаковувати, пе
репахувати 

prenagllltl se, -im se - зар
ватися, надто поспішити 

pr�natrpan - переповнений 
prenemalgati se, -iem se -

маніжитися, маніритися, 
ламатися 

prenerlizlitl, -Іm - вразити, 
здивувати 

prenerlizllti ве, -im ве - вра-
зитися; заціпеніти (від 
страху, подиву) 

prenliJetl, -esem - перене
сти; перевезти; передати 

prenoCUte, s. - нічліr 
prenoeliti, -im - переночува

ти 
prenoslltl, -im - переносити; 

перевозити; передавати 
p№luti se, -em se - стрепе

нутися 
preobla�pti, -im - переодя

гати 



preobrazliti 

preЬbrazІttl, -im - видоЗМ!і
нити; перетворити, відро
дити 

pr�obraZAJ, m. - перев'l1ілен
ня; перетворення, видо
зміна, відродження 

preobraiavlatl, -am - видо
змінювати; перетворювати, 
відроджувати 

preobulcl, �em - переодяпи 
preobulci se, �em se - пере

одягтися ; поміняти білиз
ну (одяг) 

preobulti, -Jem - перевзути 
pre0bultt se, -Jem se - пере

взутися 
preobuvlatl se, -am se - пе

ревзуватися 
preokr.Snjuti, -em - перевер

нути; вивернути; перели
цювати 

pdokret, m. - переворот; 
поворот; перелом 

pre0kreltati, -Cem - перевер
тати; вивертати; перели
цьовувати 

preoptereclivati, -ujem - пе-
1 реванта:>Кувати 
preopteretlitl, -im - переван

та:>Кити 
pre0rlati, -em - переорати 
preoravlatl, -am - переорю

вати 
preorljentliclja, z. - пере

орієнтація 
preorljentirlatl se, -am se -

переорієнтуватися 
preosjetljlv - надто чутли

вий 
pre0staJlati, -em - залшnати

ся 
preЬstalti, -nem залипm-

тися 
pre0tli!t1, ·mem відняти, 

Цбрати; забрати назад 

preporO.�en 

pre0tlmlat1, -am і -ljem -
віднімати, відбирати; заби
рати назад 

prtSpad, m. - неспо.АJіваний 
напад; ВШІад 

prep8rAt, m. препарат 
prepalstl, -dnem - переляка

ти; застрахати 
prepalstl se, -dnem se - пе

релякатися 
pr�pellca, z. (zool.) - пере

пел, перепілка 
prepirlatl se, -em se - спере

чатися, сваритися 
prepirka, z. - суперечка, 

сварка 
prepflsatl, -ilem - списати, 

виписати; переписати, пе
редати у власність 

prepislivati, -ujem - спису
вати, вШІИсувати; переда
вати у власність 

prtSplska, z. - переписка, ли
стування 

prepUmlutІ, -em - загоріти 
рrерІаАІІtІ, -im - переляка

ти, налякати, залякати 
pre�liti se, -Іm se - зля

катися, перелякатися 
prepdvlati, -am - переплив

ти 
prepo1'v1Jlat1, -am - ділити 

навпіл, надвсє 
prepoІovІitl, -im - по,АJЇЛИТИ 

навпіл, надвоє 
pdporбd, m. - відродження, 

переродження 
preporOdlltІ, ·im - відроди

ти, переродити 
preporOdlitІ se, ·im se - від

родитися, перероДІПися 
prep0rO� - рекомендова

ний; prep0rO�o pfsmo -
рекомендований лист 
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preponifliti 

preponiflltl, ·lm - рекомен· 
дувати; порадити 

preponiflfvatl, -ujem - ре
комендувати; радити 

pdporuka, z. - рекоменда
ція; рекомендований лист 

prep0znlat1, -am - упізнати, 
згадати 

prepozrnilvaa, ·Jem - упізна
вати, згадувати 

pdpreka, z. - перепона, пе
решкода; укріплення, за
городження 

preprfflatl, -am - переказа
ти 

preprlf&vlati, -am - перека
зувати 

prepriJe<!litІ, ·im - перешко
дити; стати на завад:і 

preprodlatl, -am - перепро
дати 

preprod&lvatl, ·Jem - пере
продувати 

pdpun - переповнений, над
то повний 

pdpunlitl, ·im - переповни
ти, надто наповнити 

prepunJavlatІ, -am - пере
повнювати, надто напов
нювати 

prepilstlfti, ·im - надати; 
пропустити, залишити 

prepd!Іtlatl, -am - надавати; 
пропускати, залишати 

preraвinІati, -am - перера
хувати, перел.і.чити 

prerafun&vlati, �am - пере
раховувати, перелdчувати 

pdrada, z. - переробка, об
робка 

preradliti, ·lm - переробити, 
обробити 

preradevina, z. - фабрикат, 
виріб, продукт виробни
цтва 
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pres:tuAavlatl 

preradlfvati, -ujem - переро
бляти, обробляти 

pdrano - передчасно, над
то рано 

pdrelzati, -!em - перерізати 
prerezlfvati, -ujem - перері

зувати 
pdni!Іliti, ·lm - переодягти, 

нарядити 
preni!Іlfvati, -ujem - перео

дягати, наряджати 
presadliti, -im - висадити, 

пересадити; перемістити 
presadlfvati, -ujem - переса-

джувати; переміщувати 
presedйn, m. - прецедент; 

bez presedlina - без пре. 
цедента 

presi!Iliti, ·im - переселити 
preseljavlatl, ·am - пересе

лювати, переселяти 
prese1jenje, s. - переїзд, пе

реселення 
presij�clatl, -am - переріза

ти, перерубувати; обрива· 
ти, пересікати 

pdslJecl, ·ijefem - переріЗа
ти, перерубати; обірвати; 
pdsjeel piit - пересікти 
дорогу 

presjek, m. - розріз; цезура 
preskalkatl, .fem - переска-

кувати, переплигувати, 
стрибати 

preskofliti, ·im - перескочи
ти, переплигнути, стрибну
ти; пропустити 

pdsluAlatІ, -am - допитати; 
вислухати 

presluAavlati, -am - допиту
вати; вислухувати, вислу
ховувати 



pnstaJlati 

pmtaJlatl, -em - перестава
ти, приmmятися ;  закінчу
ватися 

pmtalti, -nem - перестати, 
припинитися; зак.інчитися 

prestanlak, -ka, m. - заюін
чення; припинення; bez 
prestinka - безперестан
ку, безупинно 

prilsti, -dem - прясти; мур
чати (про юішку) 

pdstilci, -gnem - обігнати, 
перегнати; обійти 

pdstilzatl, -zem - обганяти, 
переганяти; обходити 

pdstli, m. - престиж 
prestraJIІtl, -Іm - переляка

ти, злякати, налякати 
pmtraAliti se, -Іm se - пе

релякатися, злякатися, на
лякатися 

prestrojavlati, -am - переши
ковувати, перестро10вати 

prestroJliti, ·lm - перешику-
вати, перестроїти 

prestuplak, -ka, m. (mn. -сі) 
' - злочин 
prestupnllk, m. (mn. -сі) -

злочинець 
prisuda, z. - присуд; вирок, 

рішення суду 
pmudlan, -na, -no - вирі

шальний; рішучий 
prestidlltl, -Іm - засудити, 

присудити; винести вирок 
presudlfvatl, -ujem - засу-

джувати, присуджувати; 
виносити вирок 

prestiAIІtl, -lm - пересушити, 
висушити; пересохнути, 
висохнути 

prestiiliti se, -Іm se - пере-
сушитися, пересохнути; 
висушитися 

pdthodnlca 

presuilfvatl, -ujem - пересу
шувати, висушувати; пере
сихати 

presuilfvatl se, -ujem se -

пересушуватися, висушу
ватися ; пересихати 

presvla�lltl, -lm - переодя
гати; міняти (одяг, білиз
ну) 

presvtilci, <em - переодяг
ти; змінити (одяг, білизну) 

preAtAmplatl, -am - передру
кувати 

preAtampavlati, -am - пере
друковувати 

preAuclfvatl, -ujem - промов
чувати 

preraislti, -tem - перерости, 
перезріти 

preAtitlJetl, -im - промовча
ти 

prite�, m. - попередник, 
предтеча 

pretelcl, -tem - обігнати, пе
регнати, випередити; попе
редити 

preteglnutl, -nem - перетяг
ти, перевісити; одержати 
перевагу 

pretendfrlati, -am - претен
дувати 

pretenzija, z. - претензія 
pretelzatl, -zem - перетягу

вати, перевішувати; одер
жувати перевагу 

pr�teilan, -na, -no - перева
жа10чий; переважний 

prithlstGrlja, z. - передісто
рія 

prethodlan, -na, -no - попе
редній 

prethOtl�ti, -lm передува-
ти 

pdthodnlca, z.

попередниця 
авангард; 
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pdthodnllk 

prethodnllk, m. (mn. -сі) -
попередник, передовий; 
той, що йде попереду 

pdtlnlac, -са, m. - перего
родка, ящик, шухляда 

pdtlpkJatl, -am - передру
кувати 

pretlpkavJatl, -am - передру
ковувати 

pretJelcatl, <em - обганяти, 
оперсжап1, упереджувати 

pdtjeran - перебільшений, 
надмірний 

pdtjerJatl, -am - перегнати, 
загнати; перебільшити (пе
рен.) пересолити, перебор
щити 

pretjerlfvati, -ujem - пере
ганяти, заганяти; перебіль
шувати; пересолювати, пе
реборщувати 

pretlailzatl, -iem - передрек
ти 

pretkazlfvatl, -ujem - перед
рікати 

pretovarlltl, -Іm - переван
тажити 

pretovarlfvati, -ujem - пере
вантажувати 

pretplaclfvatl, -ujem - перед
плачувати; абонувати 

pretplaclfvatl se, -ujem se -
передплачуватися; абону
ватися 

prltplata, z. - передплата; 
абонемент 

pretplatlitl, -lm - передпла
тити; абонувати 

pretplatJltl se, -Іm se - пе
редплатитися, абонуватися 

pdtplatniJk, m. (mn. -сі) -
передплатник, абонент 

pretp0stavlit1, -Іm - віддати 
перевагу; припустити 
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pdturlltt 

pr�tpostlvka, :l. - припущен
ня; передумова 

pretpOstavljJatl, -am - відда
вати перевагу; припускати 

pretp0topJan, -па, -оо - до
потопний 

pdtprilznlW - передсвят
ковий 

pr�tprolll позаминулий 
prltraga, :l. - обшук, роз

шук ; обстеження, розслі
дування 

pretratlltl, -Іm - обшукати, 
обстежити; прочесати, роз
відати 

pretraiJfvatl, -ujem - обшу
кувати, обстежувати; про
чісувати, розвідувати 

prettt!latl, -Іm - перебігти; 
пробігти; перегнати 

pretrt!avJatl, -am - перебіга
ти; пробігати;  переганяти 

pdtres, m. - обшук, роз
гляд; обговорення 

pretr�sJatl, -am - перебира
ти, перетрясати; розгляда
ти, обговорювати 

pretR&Jtl, -em - перебрати, 
перетрясти; розглянути, 
обговорити 

preti'pJatl, -am - навалити, 
нагромадити; набити, на
пхати 

pretrpavlati, -am - навалю
вати, нагромаджувати; на
бивати, напихати 

prettpJjetl, -lm - перетерпі
ти, перенести; перемучити
ся, перестраждати 

pretШJatl, -am - переверта-
ти; перекидати; переваЛІо
вати 

pdturlltl, -Іm - переверну
ти; перекинути; перевали
ти 



pretvarJatL 

pretvarJatl, ·am - перетво
рювати; зміюовати 

pretvorJШ, .fm - перетвори· 
ти; змінити 

preilranJitl, ·Ьn - встати над· 
то рано; надто поспіuJити 

preuredJiti, ·lm - переоблад· 
нати, переробити 

preuredJlvatl, -ujem - пере
обладнувати, переробляти; 
перебудовувати 

preuveli�Jatl, -am - перебіль
шити 

preuveli�avlatl, ·am - пере
більшувати 

preilzJi!tl, -mem - взяти на 
себе; перейняти; захопити, 
відібрати 

preUzimlatl, ·am - брати на 
себе; переймати; захоплю
вати, відбирати 

prevarliti, ·lm - обманути, 
обдурити 

prevarliti se, ·lm se - обма
нутися, помилитися 

pri!ve'dk - завеликий 
prevelstl, -dem - перевести, 

перемістити; перекласти 
(на іншу мову) 

previdlJetl, ·lm - недогляд.і
ти; випустити з виду 

prevІJ latl, ·am - згинати, за
кручувати; перегинати, пе
рев'язувати, бинтувати 

pri!vlli! - надто, занадто 
previJti, ·Jem - зігнути, пе

регнути; перев'язати, за-
бинтувати 

prevladlatl, -am - побороти, 
перемогти; взяти гору 

prevladavlatl, -am - перема
гати; брати гору 

pri!vJaka, z. - оббивка, чо
хол, перешийок 

prevOdlllac, -оса, m. - пере
кладач 

pribavlJJatt 

prevodlitl, ·lm - переводити, 
перемішувати; переклада
ти (з однієї мови на іншу) 

prev0zliti, ·Ьn - перевозити, 
переправляти 

pri!vrlit, m. переворот 
prevtnluti, -em - переверну

ти, розгорнути, перегорну
ти 

prevrltatl, .Cem - переверта
ти; розгортати, перегорта
ти 

prezent, m. (gram.) - тепе-
рішній час 

pre.zldljum, m. - президія 
prezЬne, ·na, s. - прізвище 
pri!zir, m. - презирство, зне-

вага 
prЬirlan, ·na, -no - презир

ливий, знева.жливий 
preztrlatl, -em - ставитися з 

презирством, зневажати 
prezivlati se, ·am se - нази

ватися, зватися 
prezrjetl, -em - поставитися 

з презирством, зневажити 
prezaфtl, ·lm - пережити

(горе) ; забути, потJшитися 
preZfvlatl, -am - жувати, пе

режовувати 
preZfvlJeti, ·lm - пережити, 

прожити; віджити, заста
ріти 

prl ( + L.) - при, біля, за, на,
під час; prl kraju - на кін· 
ці ;  prl nicl - ruд рукою 

prllinjJatl, -am липнути, 
приставати 

prlbada�a. z .  

pribadJati, -am 
шпилька 
приколю-

вати, пришпилювати 
pribavJiti, ·lm - видобути, 

дістати, одержати 
pribav1j Jatl, -am - видобува

ти, Д;іставати. одержувати 
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pribiJlad 

pribiJlatl, -am - прибивати, 
підбивати; збивати 

priblld, -jem - прибити, під
бити; збити 

pribJelcІ, -gnem - вдатися до 
pribjegavlatl, -am - вдавати

ся до 
pribliilan, -па, -no - приблиз

ний 
pributavAnje, s. - набли

ження 
pributavlatl, -am - наближа

ти, наближувати 
priblliavJatl se, -am se - на

ближатися, зближуватися 
prib1Яlltl, ·lm - приблизити, 

наблизити 
pribliiJltl se, -lm se - набли

зитися, зблизитися, надій
ти; насунутися 

pributno - приблизно 
prfЬor, m. - прибор, набір; 

приладдя 
priЬOlsti, -dem - приколоти, 

приumилити 
pribraJlati, -am - прирахову

вати, зараховувати 
pribroJIІti, -Іm - прирахува

ти, зарахувати 
prlЬrin - підтягнутий, під-

тягнений 
priea, z. - казка 
pnflati, -am - оповідати 
prifeklati, ·8111 - почекати, 

зачекати 
pr1anpt1, -Іm - запомяти, 

завдати, нанести, зробити 
priflnlltl se, -Іm se - прики

нутися, удати, здатися 
priffnJlati, -am - заподіюва

вати, завдавати, доставля
ти, наносити 

priffnJlatl se, -am se - зда
ватися, ввижатися, прики
датися 
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prlgodlan 

prifuvІatl, -am - доглянути, 
догля.41іти; збереrти; осте
регти 

prifvtstliti, -Іm - прикріпи
ти, прикривати, закріmпи; 
приколоти 

prifvrAclivatl, -ujem - при
кріплювати, прикріпляти, 
закріплювати, приколюва
ти 

рnІсІ, -dem - ПІідійти, під'ї
хати; приступати 

pndjev, m. (gram.) - прик
метник 

pridobІJlatl, -am - одержу
вати; схиляти на свій бік 

pridoblltl, -Jem - одержати; 
СХИЛИІ'И на свій бік; pridO
bltl nak.JonOst - здобути 
довір'я 

pridonosllti, -Іm - сприяти 
pridrйillti se, -Іm se - прим

кнути, приєднатися 
prldtilati, -lm - притрима

ти, дотримати 
prldtilatl se, -Іm se - дотри

матися, додержати 
prldriavlatl, -am - притри

мувати, підтримувати; prl
drtavatl �ЬІ pravo - за
лишити за собою право 

prldnavlatl se, -am se - до
тримуватися, додержува
ти; prldnavatl se zlikona 
- дотримуватися закону 

prlgnJ�IІti, -Іm - прИЩШІ
нути, притиснути, прим'я
ти, придавати 

prlgnjeflivatl, -ujem при-
щіпати, притискати; при
давлювати 

prlgoda, z. - нагода; зруч
ний момент (випадок) 

prlgodlan, -па, -no - зруч
ний; випадковий; спеціаль
ний 



prlgovlirlati 

prlgovlirlatl, -am - докоря
ти, попрікати, засуджува
ти; заперечувати 

prtgovбr, m. - док.ір; дога
на; заперечення; протест 

prlgovorpti, -im - попрdкну
ти; спростувати, засудити, 
заперечити 

pdgUJJltl, -im - заглушити;
задавити, придуumти 

prІguAlfvatl, -ujem - заглу
шувати; давити, дуumти 

prfhod, m. - прибуток 
prihvacJatl, -am - засвоюва

ти; приймати; підхоплюва
ти 

prihvaclatl se, -am se - бра
тися 

prihvatJlti, -Іm - засвоїти; 
прийняти; підхопити 

prlhvatJitl se, -im se - взя
тися; prihvatiti se p0sla -
взятися за роботу 

prlhviktljiv прийнятий, 
сприйнятий 

prtJAtlan, -na, -no - приєм
ний 

prtjatelj, m. приятель, 
друг 

pdjate!Jlevatl, -ujem - АРУ· 
жити, приятелювати 

pdjateljlca, z. - подруга 
prljateljskl - дружній 
pdjat�ljstvo, s. - дружба 
priJlati, -am - подобатися 
prtjava, z. - перепустка, про-

пуск; прописка 
prljavJІti, -im - прописати; 

заявити, доповісти, повід<>
мити 

pdjav1J�vati, -ujem - проmr
сувати; заявляти, доповіда
ти, повідомляти 

prtjAVDI йred - адресний 
стіл 

36 Menac - Koval: Rjefnik 

prljevara 

prtJAzJan, -na, -no прияз-
ний, дружний 

prije1 - раніше; до цього; 
Ato prtje - чим скоріше 

prije2 ( + G.) - перед; pdje 
svega - передусім, насам
перед; prtje roka - достр<>
ково 

prijetptl, -im - заважати, пе
решкоджати 

рrІJеІсІ, -4em - перейти, пе
реїздити; перестуmrти; пе
реключити 

prijedloJg, m. (mn. -zl) - пр<>
позІЩія; (грам.) , приймен
ник 

prtjek - поперечний, пря
мий, наглий, гарячковитий; 
priJekl piit - пряма дор<>
га; prtjekl siid - польовий 
суд; prijekA p6treba - на
гальна потреба 

prijekor, m. - доюір; догана 
prijelaz, m. - перехід, пере

їзд; пересадка; переправа 
pdjeJom, m. - перелом; лом

ка; верстка 
prtjem, m. - прийом; зара

хування; отримування 
prljeoшl приймальний 
prtjfmnlJk, m. (mn. -сі) -

приймач 
prijenos, m. перенос; 

транспорт; передача 
prljepls, m. переmrсу-

вання; копія 
prijeslan, -na, -по - прісний 
prijestoln1ca, z. - столиця 
prljestбlje, s.  престол; 

трон 
prijestup, m. - провина; 

злочин; порушення 
prljetJlti, -im - загрожувати, 

погрожувати, грозити 
priJetnJa, z. - погроза 
prljevara, z. - обман 
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prljevod 

prljevod, m. переклад 
prljevoj, m. - перевал 
prljevoz, m. - перевіз, про-

віз; перевозка, провезення; 
переправа 

prljevremen - завчасний, пе
редчасний, достроковий 

prijevremeno - достороково, 
передчасно 

prlka�lltl, -Іm - причеmпи; 
прикріпити; пришпилити; 
приєднати 

prlka�livatt, -ujem - причеп
ляти, причіплювати; при
шпилювати; приєднувати 

prfkaz, m. - зображення, по
каз; огляд 

prlkВlzati, -zem - показати, 
продемонструвати; зробити 
огляд; рецензувати 

prlkazfvйnje, s. - показ, пе
регляд, зображення 

prlkazlfvati, -ujem - показу
вати, демонструвати; роби
ти огляд; рецензувати 

prlkfvlati, -am - підбивати; 
прибивати; забивати 

prllaadlan, -па, -no - підхо
жий, гожий, придатний, 
слушний, зручний, замаш
ний 

prlkoUca, z. - причіп 
prlkj()vatl, -ujem - підбити; 

прибити; забити 
prikraidlati se, -am se - кра

стися, підкрадатися 
prlkralstl se, -dem se - під· 

крастися 
prlkrl\tl, -Jem - прикрити; 

приховати; затаїти 
prlkrl\tl se, -Jem se - схова

тися, зникнути; затаїтися 
prlkrfv\atl, -am - прихову

вати; прикривати; затаю
вати 
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prflolg 

prlkrfv\att se, -am se - хова
тися, зникати; лицемірити, 
затаюватися 

prlkup\ltl, -lm - підтягти, зі
брати; докупити 

prlkupIJlatt, -am - підтягати, 
збирати, докуповувати 

prlla\gatt, -!em - приклада
ти; додавати; приєднувати 

prllag0d\ltl, ·lm - пристосу
вати; застосувати 

prllago&tav\atl, -am - присто
совувати; застосовувати 

prflaz, m. - підхід; підступ 
prllaz\itt, -Іm - підходити, 

під�іжджати, приступати; 
наближатися 

prill�\an, -na, -по - поряд
ний, достатній 

prfШ!\lti, -Іm - доводитися, 
підходити, відповідати 

prfUmo - чимало, немало; 
непогано; забагато, достат
ньо 

prlUJep\ltl, -tm - приліпити, 
склеїти, приклеїти; зал.іпи
ти 

prllijep\itt se, -lm se - при
липнути; приклеїтися;  при
чепитися 

prfilka, z. - нагода; можли
вість; зручний випадок; 
(ми.) обстановка; uklizala 
se prfllka - трапилася на
рода; pi'VOm prfltkom -
при першій нагоді ; р0 svOj 
prfllct - цілком, імовірно, 
певно, мабуть; propilstltl 
prfllku - пропустити мож
ливість; sПka І prfllka -
викапаний; як вилитий; 
дуже схожий 

prfUv, m. - прШІЛИВ 
prflo\g, m. (mn. ·zl) - вне

сок; (грам.) прислівник; 



prt1011ш prioriti!t 

}Сі u prilog іти на ко- prlmjenJlfvatl, -ujem - засто-
ри сть 

priloilltl, -im - прикласти: 
додати; приєднати; внести 

priIJubJlti se, -Іm se - при
тулитися, припасти; підхо
дити 

prЬjubljJivatl se, -ujem se -
припадати, тісно притуля
тися 

primaJcl, -knem - насунути, 
посунути, присунути; до
бавити, додати 

prЬnaJlac, -оса, m. - одер
жувач, адресат 

prhnЩja, z. - акушерка; 
бабка (сповивальна) , спо
витуха 

prtmamJltl, -im - заманити; 
привабити; спокусити 

primamlJJivatl, -ujem - при
вабЛІОвати; спокуmати 

prfmAnje, s. - сприйняття, 
сприймання; прийом; по
лучка 

primArJan, -па, -no - первин
ний, первісний 

prfmatl, -am - сприймати, 
одержувати, отримувати 

prЬnilcatl, �em - присува
ти, наближувати; додавати 

prlmljenJitl, -Іm - застосува
ти; вжити, використати 

prЬnljenjen - прикладний; 
застосований, вжитий 

prlmljetJiti, -im - помітити, 
вбачити, спостереrrи; зау
важити 

prЬnlrje, s. перемир'я 
primftJak, -ka, m. - прийом, 

одержання 
prfmJltl, -Іm - прийняти, 

сприйняти, одержати, отри
мати 

prlmltivJac, -са, m. - примі
тив; прИМІітивна ЛІОдина 
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совувати; вживати; вико
ристовувати 

prlmjeeJfvatl, -ujem - помі
чати, вбачати; зауважува
ти 

prlmjedba, z. - примітка, 
зауваження, закид 

prlmjena, z. - застосування, 
вживання 

pdmjenjJfvatl, -ujem - засто
совувати, вживати, вико
ристовувати 

prfmjer, m. - приклад, взі
рець 

prfmjerlak, -ka, m. (mn. -cl} 
- примірник, екземпляр 

prfmjerJan, -na, -no - зразко
вий, взірцевий; видатний 

primjesa, z. домішка 
prlmjetJan, -na, -no - поМІіт

ний 
prim6rJati, -am - примуси

ти, змусити, присилувати 
primoravJatl, -am - приму

шувати, змушувати, силу-
вати 

prЬnOrje, s. 
prЬnOrskl 
prtnclp, m. -
prlnclpljeQan, 

принциповий 

примор'я 
при�. юрський 

прИНЦШІ 
-па, -no 

prfnos, m. - вклад, внесок; 
подарунок, дар; врожай 

prtnudJltl, -Іm, v. prisiliti 
prinudavlatl, -am, v. prisilja

vatl 
prionluti, -em - пристати; 

прилипнути, приліmпися 
priopcavlati, -am - повідом

ляти, давати знати 
priopcJlti, -Іm - повідомити, 

дати знати 
prioriti!t, m. - пріоритет 
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prlpadlatl 

prlpadJatl, -am - належати; 
випадати на долю; випа
дати 

prlpadnlJk, m. (m.,. -cl) -
прибічник, прихильник 

prlpaJ lati, -am - приєднува
ти 

prlpaJstl, -dnem - припасти; 
випасти на дотю 

prlpazlltl, -im - доглянути, 
доглядіти; підстерегти; ви
явити увагу 

prlpazliti se, -im se - осте
регтися 

prlpilsatl, -Aem - надати, 
пршmсати 

prlpls�vatl, -ujem - прШІИ
сувати, надавати 

prlpllti se, -Jem se - приту
литися; пристати, пімйти 

prlpltom�tl, -Ьn - приручи
ти 

prlpltomljavlatl, -am - при-
ручати 

prfplod, m. - приплід 
prlpoJeпJe, s. - приєднання 
prlp0Jlltl, ·lm - приєднати; 

припаяти 
pripom�, ·І, z. - підтримка, 

допомога 
prlpom0Іa, -gnem - підтри

мати, допомогти 
prlpovlJMlati, -am - розпо

відати, оповідати 
prlpovljest, ·І, z. - повість, 

оповідання; розповідь 
prlpovljetka, z. - розповідь, 

оповідання, повість 
prlpovJМAi, m. - оповідач; 

автор оповідання 
priprlvlan, -па, -по - гото

вий, підготовлений; підго
товчий 

prlpravnбst, -І, z. готов-
ність, готовість 
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prlsega 

prlprema, z. - підготовка, 
заготівля, готування, приго
тування, виготування 

prlpremlnje, s. - заготівля 
prlpremlatl, -am - приготов

ляти, заготовляти, підго-
товляти; налагоджувати, 
лаштувати 

prlpremlltl, ·lm - приготува
ти, заготувати, підготува
ти, налагодити, виготувати 

prlprost - простуватий, про
стакуватий, наївний 

prlpuclati, -am - обстріляти, 
відкрити вогонь 

priraJtaj, m. - приріст 
prlredba, z. - влаштування;  

спектакль 
pnredlltl, ·lm - влаштувати, 

оргаНІізувати; nідrотувати 
priret!livatl, -ujem - влашто

вувати, справляти; органі
зовувати, готувати 

prfroda, z. - природа, натура 
prfrodJan, -па, -по - природ

ний, натуральний; prfrod· 
пе nauke - природознав
ство 

priroden природжений 
prlruinІJk, m. (mn. -cl) - по

.сібник, довідник, підруч
ник 

prlsajedfnllti, ·lm, v. pripojiti 
prlsajedlnjavlatl, -am, v. pri

pajati 
prlsajedlnJenje, s., v. pripoje

nje 
prlsJ�, -па, -по - близький, 

dнтимний 
prlsebJan, -па, -по - холодно

кровний, споюійний; у здо
ровому розум�і 

prlsebпGst, ·І, z. - ХОЛОДНО
кровн.ість 

prlsega, z. - присяга 



prlsПlan 

prlsПlan, -na, -по - приму
совий 

prlsЩltt, -Ьn - примусити, 
змусити 

prlsUj4vlat1, -am - примушу
вати, заставляти, змушува
ти; силувати 

prlsUjen - змушений 
prlsJ�latl se, -am se - при

гадувати; згадувати 
prlsjeфti se, -Ьn se - прига

дати; згадати 
pnsianJJati, -am - прислоня

ти, спирати 
prlslanJlatl se, -am se - при

тулятися, прислонятися 
prlsIOnliti, -Ьn - прислонити, 

сперти 
prlslOnlltl se, -Ьn se - при

слонитися, притулитися 
prlsJuJklfvatl, -ujem - підслу

хувати; наслухати 
prlslйinlutl, -em - підслуха

ти 
prlsnllti se, -Jem se - при

снитися 
prlstaJlatl, -em - погоджува

тися, згоджуватися; бути 
до лиця; причалювати 

prlsta1lca і prlstaia, m. і z. -
прихильник; прибічник; 
посмдовник 

prlstanlak, -ka, m. - згода, 
погодження 

prlstanUte, s. пристань 
prlstaltl, -nem - згодитися, 

погодитися; причалити 
prlstlJCI, -gnem - з'їхатися, 

прибути 
prlstllzatl, -lem - зrіжджа

тися, прибувати 
pr.fstбJlan, -na, -no - пристой

ний, чемний, rречний, вві
чливий 

prlt�Іa 

pr.fstбjnost, -І, z. - ввічли
вість, чемність, порядність 

prlstran - упереджений 
prlstranбst, -І, z. - упере

дженість 
pr.fstup, m. - доступ; під· 

ступ; вступ, введення 
prlstupa�Іan, -na, -по - до

ступний, приступний; при
вітний 

prlstйplati, -am - приступа
ти, починати; підходити, 
наближатися 

prlstuplltl, -Ьn - приступи
ти, примкнути, підійти; на
близитися; почати 

prlsustvo, s. - присутність 
prlsutlan, -na, -по - прису

тній, наявний 
prlsutnбst, -І, z. - присут

ність 
prlsv4jlnje, s. - присвоєння, 

привласнення 
prlsv4Jlati, -am - привла

снювати 
prlsvoJIІti, -Ьn - привласни

ти 
prliiar4fllt1, -lm - пригвинти

ти 
prliifvlatl, -am - пршпивати; 

прmmсувати 
prUІltl, -jem - пршпити; 

прmmсати 
prllt, m. (mn. -evl) - прищ; 

чиряк, нарив 
prliiйJJlatl se, -am se - під

крастися 
prlt4Jllti se, -Іm se - схова

тися, притаїтися ; затихну
ти, заспокоїтися 

prltajlfvatl se, -ujem se -
ховатися, притаюватися; 
затихати, заспокоюватися 

prlt�Іa, -Ішеm - притяrrи, 
залучити; prlt� u pom� 
- пр:пяrrи на допомогу 
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prltJelcati 

prltJelcati, ..(!em - притягати 
pritegnluti, -em - притягти, 

підтягти 
pritelzati, -!em - притягати, 

підтягати; підтягувати; ти
снути 

prltislak, -ka, m. - тиснен
ня, тиск; натиск; утиск; 
vtiiti prltisak - впливати, 
тиснути 

pritisklati, -am - притиска
ти, натискувати, затиску
вати, муляти, мулити; при
гНІі.чувати 

pritisklati se, -am se - при
тулятися 

prltisnluti, -em - притисну
ти, натиснути, тиснути; 
поневолити 

pritolk, m. (mn. -сі) - при-
тока; приплив 

prltom - при тому 
prltuiba, z. - скарга 
pritvlirlati, -am - відхиля�и 
pritvorliti, -Іm - відхилити 
pritvor, m. - арешт, попере-

дне ув'язнення 
priu(!livlati, -am - привчати; 

вчити; підучувати 
prlu(!liti, ·im привчити; 

навчити 
privltlan, -na, -no - приват

ний 
privelsti, -dem - привести, 

підвести; privesti kriju -

довести до кdнця 
privelzati, -zem - прив'яза

ти; зав'язати; зв'язати; за
мотати 

privezlivati, -ujem - прив'я
зувати; зав'язувати; зв'язу
вати; замотувати 

prlvidlan, -na, -no - обман
ливий, облудний, обман
ний 
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prizemljlivlati se 

prividlati se, -am se - вви
жатися 

prividenje, s. - примара, ма
ра, марево 

privikavlati se, -am se - при
звичаюватися, звикати 

priviknluti se, -em se - при
звичаїтися, звикнути 

privlІ<!lan, -na, -no - прива
бливий; принадний 

privlli<!llti, -im - приваблю
вати, принадЖувати, при
тягати, вабити; залучати 

priv'1І<!nOst,  -і , z. - привабли
вість 

privola, z. - згода; схвальне 
ставлення 

privreda, z. - господарство, 
економіка 

privrcdnl - господарський; 
pr:vrednii komora - госпо
дарська палата 

privredlfvati, -ujem - набу-
вати; наживати, заробляти 

privremen тимчасовий 
prlvremeno тимчасово 
privrijedliti, -im - набути; 

нажити, заробити 
prlvden - відданий 
prlvrienllk, m. (mn. -сі) -

прихильник, прибічник 
prlvrienOst, -і, z. - відда

ність, прихильність 
privйlci, ..(!em - притягти, 

привабити, залучити; pri
vйci pamju - притягти 
увагу 

prizemІan, -na, -no - однопо
верховий 

prizem)je, s. - нижній (пер
ший) поверх 

prizemIJ liti se, -Іm se - при
землитися 

prizemljlivlati se, -am se -

приземлятися 



priznanlca 

primanica, z. - розписка, 
квитанція 

prlzшinje, s. - признання, 
визнання 

priznlatl, -am - признати, 
визнати 

priznalvatl, -Jem - признава
ти, визнавати 

prizor, m. - картина, сцена, 
ВИДОВИІЦе, ВИДОВИ

СЬКО prlzvfi.lk, m. (mn. -сІ} - від
голосок 

prk.os, m. - уперт.ість, непо
ступливість, затят.ість 

prkoslan, -па, -по - упертий, 
затятий 

prkoslltl, -Іm - упиратися, 
робити наперекір, назло; 
противитися 

pflJJati, -am - бруднити, за-
брудюовати, плямувати, 
мазати; насмічувати 

prljav - брудний, вимаза
ний; замазаний, нечистий 

prljav§tina, z. - бруд 
pr6ba, z. - проба, спроба; 

намагання; репетиція ; при
м.і.рка 

probadlatl, -am - проrікати, 
пробивати; колоти 

pr6blat1, -am - пробувати, 
спробувати; випробовува
ти; при.міряти 

prQhava, z. травлення 
probavliti, -lm - переварити 
probavIJlati, -am - перева-

рювати, травити 
probfJ latІ, -am - пробивати, 

проривати, прокладати, 
проламувати, торувати 

probfjatl se, -am se - проби
ватися; пробиратися, про
риватися 

probirJatl, -em - відбирати, 
добирати 

proc'lirliti 

problsvijet, m. - пройдисвіт, 
авантюрист, волоцюга; бур
лака 

problta�Іan, -па, -по - вигід
ний, прибутковий 

probilti, -Jem - пробити, про
рвати, прокласти, прола
мати 

probllti se, -Jem se - проби
тися, прорватися 

problem, m. - проблема 
problematl�Jan, -na, -по -

проблематичний 
problljedjeti, -Іm - зблідну

ти, сполоти.іти, пополотні
ти 

probaj, m. - прорив; про
боїна 

proЬOravliti, -im - прожити, 
пробути 

proЬOsti, -dem - проколоти, 
проткнути, про,4/Ї.рявити 

problratl, -erem - вибрати, 
відібрати; перебрати 

probйdliti, -lm - збудити, 
розбудити 

probudPtl se, -Іm se - про
кинутися, проснутися 

probйilltl, -Іm - проткнути; 
просвердлити; продіряви
ти 

proced'lira, z. - процедура 
proceпt, m. - процент; від-

соток 
proces, · m. - процес 
procesija, z. процесія 
procljeпliti, -im - оцінити 
procijep, m. - шпара, щіли-

на, ущелина 
procjenJ lfvatl, -ujem - оці

юовати 
prQc:jena, z. - розцінка, оцін

ка 
proc'lirJlti, -Іm - просочити

ся, протекти 
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procurffvatl 

proc:ur�vati, -uJem - просо
чуватися, протJкати, виті
кати 

procvat, m. - розквіт, про
цвітання, підйом 

prot!elje, s. - фасад; чільне 
МJісце 

prOt!lstlltl, -Ьn - очистити, 
вичистити, прочистити 

proaACavlatl, -am - очища
ти, вичищати, прочищати 

pnКltlatl, -am - прочитати 
prot!ultl se, -ujem se - стати 

відомим, прославитися 
prola, -dem - пройти, прої

хати; минути; обійтися; Ьі
Іо ра pr6ilo - що було, 
те пройшло 

pr&laja, z. - продаж; збут 
prOdlatl, -am - продати, збу

ти; загнати 
prodaviit!, m. - продавець 
prodavat!lca, і. - продавщи

ця 
prod&vaonlca, z. - магазин; 

лавка; палатка 
prodalvatl, ·Jem - продава

ти, забувати, заганяти 
prOdlrlatl, -em - проникати, 

пробиратися 
pr6dбrlan, -па, -по - прони

зливий, різкий; енергійний 
prodrllJetl, -em - проникну

ти, пробратися ; прорвати
ся 

produblltl, -im - поглибити 
produblj�vatl, -ujem - погли

блювати 
prodUhovljeп - натхненний 
produkt, m. - продукт, ви

ріб; продукція 
prodilkclja, z. - продукція, 

виробництво; показ 
pr&luktlvlan, -па, -no - про

дуктивний 
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progЬDІtelJ 

pl.10dukclбni - виробничий 
produktfvnбst, -І, z. - про

дуктивність; produktfvnGst 
riitla продуктивНіість 
праці 

produljenje, s. і prodtdenje, 
s. - продовження 

prodUІJIІtl, -Ьn і prodUilitІ, 
·im - продовжити, подов
жити 

produlj�vatl, -ujem - про-
довжувати, подовжувати 

рrМа, z. - збут, продаж 
profeslja, z. - професія, фах 
profeslonliljac, -са, m. - про-

фесіонал; фахJвець 
prt)fesloniillan, -na, -по -

профеоійний, фаховий: 
profesor, m. - професор; 

вчитель, викладач серед
ньої школи 

profesorica, z. - професор; 
вчителька, викладачка 
середньої школи 

profil, m. - профіль 
prt)ftt, m. - прибуток; виго

да, бариш 
profltfrlati, -am - одержати 

прибуток; мати вигоду, ко
ристь 

profucklati, -am (гazg.) - роз
тратити, промотати 

prt)g.iis, m. - відозва 
progJasptl, -Ьn - проголоси

ти; оголосити; об'явити 
proglaiavІatl, -am - прого-

лошувати; оголошувати; 
об'являти 

prognlatl, -am - прогнати; 
вигнати, вислати, заслати 

progпOza, z. - прогноз 
progon, m. - пересмдуван

ня, вигнання 
progonltelj, m. і progЬDІIJ.ac, 

-оса, m. - переслJдувач 



prog0oltt1 

prog0olltl, -Іm проrаняm, 
переслdдуваm; висилаm, 
засилати 

progdnstvo, s. - заслання; 
виrнання 

progovlirlad, -am - промов
ляти; виrолоnrуваm 

progovorlltl, ·lm - промови-
m; виголосити 

program, m. програма 
progres, m. - прогрес 
pr6greslvlan, -оа, -оо - про-

гресивний; передовий 
progdrlatl se, -am se - про

братися, пробиmся, про
nповхнутися 

proкUtlatl, -am - поглинути, 
проковтнуm; prog0tatt pi
lulu - проковтнути пілю
лю 

pЮliiAdJan, -оа, -оо - прохо
лодний 

prohOdlad, -am - почати хо
диm 

prohtlJetl se, -ije se - захоті
тися 

prohtjev, m. - бажання, пра
гнення; примха 

prolgrlati, -am - програти, 
втратити, згубити 

proigravJatl, -am - програва
ти, втрачати, губити 

prolzlazliti, -im - виrікати; 
походити 

proizveJsti, -dem - . вироби
ти, випустиm 

proizvod, m. - виріб, про
дукт; доробок 

proizvodlitl, -im - виробля
ти, випускати 

proizvodnl - виробничий; 
proizvodne snJige - про
дуктивні сили; proizvodni 
tr6iikovi - витрати виро
бнІЩтва 

prokUIІd 

proizvodnGst, -і, z. - продук
тивні.сть 

proizvOdnja, z. - виробни
цтво, продукція 

proizvMІЩ m. - виробник 
prt)izvGlJlan, -оа, -по - до

вільний 
projekt - проект 
projektant, m. - проекту

вальник 
projektirJati, -am - проекту

вати, спроектувати 
projicfrlatl, -am - проекту

ваm, спроектуваm 
prokapJjavlati, -am - просо

чуватися, протікати 
prokalzatl, -!em - виказати 

когось, донести на когось; 
виявити 

prokaz�vatl, -zujem - вика
зувати, доносити; виявля
ти 

proldsoutl, -em - змокнути, 
промокнути; скиснути 

proklamaclja, z. - оголошен
ня; проголошення; манd
фест 

prokІamfrlatІ, -am - прого
лошувати; обнародувати 

proJkletl, -unem - проклясти 
prokletnilk, m. (mn. -cl) -

проклята людина 
prokletstvo, s. - прокляття, 

прокльон 
prokllnJ lad, -em - прокли

нати, клясm 
prokoplatl, -am - прокопаm, 

розкопати; докопатися 
prokoplavati, -am - проко

пувати, розкопувати; доко
пуватися 

proktflltl, -Ьn - прокласти, 
пробити; почати викорчо-
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prokrijum�IШ 

вувати; proktёlti piit -
пробити (прокласти) доро
гу 

prokrijumёarlltl, -im - про
везти контрабандою 

prokuhan - кип'ячений 
prokuhavJatl, -am - кип'яти

ти 
proJJЬnJati, -am - проламу

вати; пробивати; прорива
ти 

prolaz, m. - проJсід, проїзд 
prolazlan, -па, -no - тимча

совий; прохідний 
prolazliti, -im - проходити, 

проїжджати; обходитися, 
минати 

proiaznIJk, m. (mn. .cJ.) -
прохожий, перехожий; про
їжджий 

proletarljйt, m. - пролета-
ріат 

prolet�r. m. - пролетарій 
prolet�rski - пролетарський 
proletlJeti, -im - проле'І'іти ; 

шугнути 
prolijevlatl, -am - пролива

ти, розливати 
proЩti, -Jem - пролити, роз

лити 
proiom, m. - прорив; prO

lom І)ЬІШ - злива 
prolomliti, -im - проламати, 

пробити; прорвати, вила
мати 

prOljeee, s. - весна 
proljepllati se, -am se по-

гарнішати, покращати 
proljetnї - весняний 
proljev, m. - понос 
prl)maja, z. - протяг 
prl)maBJ, m. - промах 
promalliti, -im - промахну-

тися, не поцілити; помили
тися 
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promUknluti 

promatrйё, m. - спостері
гач; оглядач 

promatrйёnica, z. - спосте
режний пункт 

promatrlatl, -am - розгляда
ти, дивитися, спостерігати 

promatrйnje, s. - спостере
ження, нагляд, споглядан
ня 

promatrlati, -am - спогляда
ти, оглядати, розглядати, 
стежити, спостерігати; під
глядати 

prOшecOrlan, -na, -no - сприт
ний, меткий, кмітливий 

promet, m. - пересування, 
рух 

prometnl - рухливий 
promilcati, -ёеm - маячити, 

маячіти, бовваніти 
promijenlitl, -im - переміни

ти, змінити; розміняти 
promis�liti, -im - обдумати, 

продумати, обМІіркувати 
promflIJ lati, -am - обдуму

вати, обмірковувати; про
думувати 

prl)mjena, z. - зміна, відмі
на, перетворення, переміна 

promjen1jlv мінливий; 
(gram.) відмінюваний 

promjer, m. - діаметр 
promOёliti, -im - промочити 
promotrliti, -lm - оглянути, 

розглянути, спостерепи 
promhnIJlatl, -am - пробур

чати; пробурмотіти (під 
ніс) 

promrznluti, -em - змерзну
ти, промерзнути 

promOlфto, -Іа, -Іо - хрип
лий , хрипкий 

promOkJ.Ost, -і, z. - хрипота 
promUknJuti, -em - охрипну

ти 



pronalcl 

pronalcl, -dem - винайти, ви
думати; відшукати, розшу
кати, підшукати; відкрити, 
виявити 

pronalaziic, m. - винахідник 
prona1alzak, -ska, m. (mn. -scl) 

- винахід 
pronalazlltl, -lm - винаходи

ти, видумувати; відшуку
вати, розшукувати, підшу
кувати, відкривати, вияв
ляти 

prfuievjera, z. - розтрата 
pronevjerltelj, m. - розтрат

ник 
pronevjerliti, -lm - розтра

тити 
pronlcljlv проникливий 
pronlІJeti, -esem - пронести; 

рознести, поширити (чут
ки) 

pronosliti, -lm - проносити, 
розносити, поширювати 
(чутки) ;  pronosi se gllis -
ширяться чутки 

propadanje, s. - розорення, 
провал 

propadlati, -am - пропада
ти, загибати, гинути, мар
ніти; розорятися, чахнути 

propaganda, z. - пропаганда 
propagandni - пропагандний, 

пропагандистський; propa-
gandni centar - агітпункт 

propagirlati, -am - пропагу
вати 

propalica, z. - неrідник; про
паща людина; банкрот 

prOpAst, -і, z. - загибель, по
гибель 

propalsti, -dnem - пропасти, 
загинути; розоритися 

propeler, m. пропелер 
propis, m. - правило; по

рядок; розпорядження, ін
струкція 

proslplati 

propisan - прописний, уста
новлений 

propilsati, -Aem - прописати, 
приписати 

propis�vati, -ujem - пропи
сувати, приписувати 

pri>povijed, -і, z. - пропоВІідь 
propovijedlati, -am - пропо-

відувати 
propozfcija, z. - пропозиція 
propuh, m. - протяг 
propuh�vati, -ujem - тяпи, 

протягати, тягати, дути, по
дувати, повівати 

propust, m. - пропуск; не
догляд, упущення 

propilsфti, -im - пропусти
ти; упустити, випустити, 
прогавити 

propU.Atlati, -am - пропуска
ти; упускати; випускати 

proputІOvati, -ujem - проїха
ти, об'їхати 

proracfin, m. - кошторис 
proracilnlati, -am - прораху

вати; зробити розрахунки 
proracunavlatl, -am - розра

ховувати; складати кошто
рис 

prorilcati, -Cem - пророчити, 
пророкувати 

prorlJedlltl, -im - розрідити 
prorjec:tlivati, -ujem - розрі

джувати 
prorocanstvo, s. - пророку

вання, пророцтво 
prorok, m. - пророк 
proslac, -са, m. - жених, на-

речений 
prosidba, z. сватання 
prosiJlati, -em - просіяти 
prosijavlati, -am - просіюва-

ти 
prosinlac, -са, m. - грудень 
prosiplatl, -am і -ljem - виси

пати, розсипати 
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prosiplatt se 

prostpJatt se, -am se і ..tjem se 
- висипатися, розсипати
ся 

proslttt, ·lm - жобруватн; 
жебрати, сватати; prositt 
djevOjku - сватати д[вчн
ну 

prosjaёlitt, -im - старцюва· 
ти; жебрати, жебрувати, 
жебрачити 

prosJІlk, m. (mn. -сі) - ста
рець, жебрак, злидень 

prosjeёlan, -na, -по - рядо
вий, звичайний, пересічний 

proslJ�. ·iJeёem - зрубати, 
розрізати 

prosjek, m. - розріз; u prO
sjeku - у середньому; пе
ресічно 

prosklanJlati, -am - провід· 
мjняти 

proslavliti, -im - прослави
ти, вшанувати, відсвятку
вати 

prosiavPtl se, -im se - про
славитися; стати знамени
тим 

proslavlJlatt, -ат - прослав
ляти, вшановувати; свят
кувати 

prol!llJljedliti, -im - дати на 
вирішення, просЛІідкувати 

prl)so, s. - просо 
prospavlati, -am - проспати; 

поспати 
prospekt, m. - проспект 
prosperitft, m. процвітан

ня, розквіт 
prl)st - простий 
prostiilk, m. (mn. -сі) - про

стак, невіглас, неотеса; не
вихована людина 

prostliAtvo, s. - невігластво; 
грубість 
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protel� 

prostirjatt, -em - стелити; 
настилати; слати 

prostttйclja, z. - проститу· 
ція 

prostltOtka, z. - повія 
prl)sto - просто 
prostoduJlan, -па, -по - про-

стодушний, наївний; про
стий 

prostor, m. - просrір, обшир 
prostorlja, z. - приміщення 
prostran - просторий, міст-

кий, ємикй; обширний 
prostrliJett, -em - простели

ти; настелити; простягти; 
застелити 

prosU.dliti, ·im - обсудити; 
оцінити; вирішити; розсу
дити 

prosuctlfvati, -ujem - обгово
рювати; оціІDОвати; вирі
шувати; розсуджувати 

proslOti, ·pem - висипати 
prosvlj�en - освічений 
prosvijetllitt, -im - освітити 
prosvje�lfvatt, -ujem - осві-

чувати; давати освіту 
prl)svjeta, z. - освіта 
prosvjettjavlatt, -am - осві

чувати 
proieltati (se), -tam і �em (se) 

- погуляти, прогулятися, 
пройтися 

prolirenje, s. - поширення, 
розширення 

prolfrliti, ·lm - поширити; 
розширити 

prolirlfvatt, -ujem - поши-
рювати; розширювати 

pr0111 - минулий 
prollogOdilпjl - торішній 
prl)llOst, ·1, z . - минуле
рrоtеІ�. -ёеm - збігти, від-

бутися ; пройтп 



protegnlutl 

protegnluti, -em - простяІТИ, 
протягнути, витягнути; по
ширити 

protekclja, z. - протекція 
protest, m. - протест 
protestant, m. - протестант 
protestirlatl, -am - протесту-

вати 
proteza, z. - протез 
protelzati, -iem - протягати, 

простягати; тягнути; поши
рювати 

protelzatl se, -lem se - про
стягатися; тягнутися 

protelfrlati, -am - протегу
вати; сприяти; опікати 

protlv ( + G.) - проти, напро
ти; pП)tiv vOlje - мимо
волі; zi і protlv - за d 
проти 

p..Otlvlan, -па, -по - супрот
ний, протилежний 

protivliti se, -lm se - опира
тися, протидііяти 

protlvnilk, m. (mn. -сі) - про
тивник, супротивник, во
рог 

protivilrje�Ptl, -lm - супере
чити, перечити; заперечу
вати 

protivilrje�je, s. і protivil
rjemGst, -і, z. - протирdч
чя, суперечність 

protJelcatl, ..fem - про11ікати, 
текти 

protjerlatl, -am - прогнати, 
вигнати; вислати 

protjerlf vati, -ujem прога-
няти, виганяти; висилати 

protokol, m. протокол 
prot�latl, -lm - пробі.гати, 

пробі ІТИ 
prot..Uvlati, -am - пробіга

ти 
prottIJlati, -am - протерти 

provincljskl 

protuaviGnski - протипові
тряний 

protudriJjtven антигро-
мадський 

protudttAvІan, -па, -no 
антидержавний 

protumli�liti, -lm - роз'ясни
ти, пояснити; розтлумачи
ти 

protuotrov, m. - протиотру-
та; антитоксин 

pП)turatnl антивОЄШІИЙ 
protusJOvliti, -lm - перечити 
protuzlikonit - незаконний 

протизаконний 
' 

prou�4vlatl, -am - вивчати 
proil�liti, -lm вивчити 
proilzroklovati, -ujem - за-

подіяти; викликати 
pri)vala, z. - злам; пролом, 

прорив, розрив; обвал 
provaUja, z. провалля, 

провал; безодня 
provli' liti, -lm - зламати; 

пробити; прорвати, вдерти
ся, вторгнутися, продави
ти 

provaijlfvatl, -ujem - проби
вати; проламувати; прори
ватися; продавлювати; вди
ратися, вторгатися 

provA!nІlk, m. (mn. -сі) -
грабіжник 

provesellltl se, -lm se - роз
веселитися; зраМтн 

provelsti', -dem провести; 
впровадити 

provelsti2, -zcm - провезти, 
перевезти 

provelsti' se, -dem se - роз
важитися 

provelst12 se, -zem и - прої
хатися 

provinclja, z. - провінція 
provincljskl - провінц.ійний, 

провінціальний 
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provirlitl 

provirliti, -Іm - виглянути, 
заглянути; висунутися 

provlr�vatl, -ujem - вигляда· 
ти; висовуватись; загляда
ти 

provizOrІan, -na, ·ПО - ТИМ· 
часовий, непосrійний, не
сталий, нестійкий, хиткий 

provjeravlnje, s. - перевірка 
provjeravlatl, -am - переві

ряти 
provjerlitl, -�"" - перевірити 
provjetrliti, -im - провітри

ти 
provjetravlatl, -am - прові

трювати 
prov'la�lltl, -Іm - простягати, 

просовувати, волокти 
provla�lltl se, -lm se - про

лЬати, пробиватися 
provodrlati, -am - провоку

вати 
provMIІtl, ·lm - проводити, 

впроводжувати 
provokliclja, z. - провокація 
provokAtor, m. - провокатор 
proVU.lcl, �em - протягнути, 

просунути 
proVU.lcІ se, <em se - про

Л!Їзти, пробитися 
pr6za, z. - проза 
piirLlrlan, -na, -по - прозо

рий 
prozfvlnje, s. - перекличка 
prozfvlatl, -am - називати, 

прозивати; звати; виклика
ти 

prozlvatl, -ovem - назвати, 
прозвати; покликати; ви
кликати 

prOzlvka, z. - перекличка, 
поіменна перевірка 

pr6zor, m. - вікно 
prozorskl - віконний; prO

zorskO st8klo - пmбка 
prozra�lltl, ·lm - провітрити 
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pniga 

prozrleti, -em - побачити (че
рез щось) ; передбачити, 
прозріти 

proiderlatl, -em - зжерти, 
поглинути 

prOidlrlati, -em - жерти, по
глинати 

proidi"ljlv - ненажерливий; 
прожерливий 

pr6ii!t - охоплений 
proi(i!tt, -mem - охопити; 

пройняти, пронизати 
proztmlatl, ·am - охоплюва

ти, пронизувати 
proiivlJetl, -Іm - прожити; 

пережити 
proilv]javlatl, -am - прожи

вати, переживати 
prsa, s. mn. - груди; перса 
pfsklatt, -am - бризкати, 

обляпувати; тріскатися; ло
патися, прориватися 

prsluJk, m. (mn. -cl) - жилет, 
жилетка 

prsnl - грудний; prsnl k� 
(anat.) - грудна клітка; 
prsnO pdvAnje (spoгt.) -
плавання на живот� 

prsnlutt, -em - бризнути, 
ляпнути; тріснути, лопну
ти; прорватися 

prst, m. - палець; gl&latt 
kroz prste дивитися 
крізь пальці; imatt u mA· 
10m prstu - добре знати; 
islsatl iz prsta - висмок
тати з пальця 

prsti!п, m. - перстень; об-
ручка 

prtljaga, z. - багаж 
prtljИnl - багажний 
р�е. s. - лоза; пруття 
pniga, z. - смуга, л:інія; сл.ід; 

teljeznl�kA pniga - за.л,із
ничне полотно (залізнична 
колія) 



pnigast 

pnigast - смугастий 
prfit, m. - прут; лозина; 

хворостина 
pniflati, -am - протягати, 

простягати, подавати 
pniZJati se, -am se - простя

гатися ; витягуватися, роз
тягуватися 

pni!Jiti, -am - протягнути, 
простяпи; подати; prU!iti 
dokaz - дати докази; pni
ziti otpor - дати відсіч 

prvalk, m. (mn. -сі) - веду
чий, ЛJідер, чемпіон, провід
ний 

prvaldnja, z. - чемпіонка, 
провідна 

prveпstvo, s. першість 
prvi - перший; prvi piit -

вперше; U: pi'vl mih - з 
першого разу; па pi'vl р� 
gH!d - на перший погляд 

рі'vб - спершу; перше, по
перше 

prvobitlan, -па, -по - первіс
ний 

prvoЬOrlac, -са, m. - югосла
вський боєць-визволитель 
1 941 р" старий партизан 

prvoklaslan, -па, -по - пер
шокласний 

prvorazredlan, -па, -по - пер
шокласний 

prvostepeni - першорядний; 
першочерговий 

prvotlan, -па, -по - первісний 
przliti, -im - смажити, жа

рити; пряжити, палити 
przlltl se, -im se - жарити

ся, обпалюватися, пряжи
тися 

р�сІ - собачий; песячий 
ps�to, s. - собака, пес 
pseudonauka, z. - лженау-

ка, псевдонаука 
pseudonim, m. - псевдонім 

pudrJatІ 

pslc, m. - цуценя, щеня 
psiha, z. - псих.іка 
psl.hlckl - психічний 
pslhijAtlar, -ra, m. - психіатр 
pshologija, z. - психологія 
ps0vlnje, s. - лайка 
pslovati, -ujem - лаяти, лая-

тися, сварити 
psбvka, z. - лайка 
pst! - цить, цитьте! 
pAenlca, z. - пшениця 
pAenlcni - пшеничний 
ptica, z. - птах; ptica seUca 

- перелітний птах; ptica 
pjevica - співучий птах · 
співун; sviikl ptica svom� 
jatu letї - знайся к.інь з 
конем, а віл з волом 

рtїсjї - пташиний 
puЬЄrtet, m. - статева зрі

лість, змужніння 
publlcirlati, -am - опубл.іко

вувати, публікувати, опу
блікувати 

publicist(a), m. - пубЛJіцист 
publlka, z. - публіка 
pficlanJ, -пjа, m. - постріл 
puciinje, s. - стрільба 
puclati, -am - стріляти; бах-

кати; тріскати, тріщати; 
обстрілювати; pucati od 
smijeha - реготати; piica
ti Od zdrlvlja - мати кві
туче здоров'я 

pucketlnje, s. - хруст, хру
ск.іт; потріскування 

pucketlati, -am - лузати, лу
скати, тріщати 

pucпjava, z. - стрільба 
pueanІtn, m. (mn. -і) - про

столюдин (zast.) 
pucanstvo, s.  - народ, насе

лення; громадяни, жителі 
puder, m. - пудра 
pU:drlati, -am пудрити 
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pUJhati 

pйJhatl, -Aem - дути, дмуха
ти, тяrrи, тяrnути, віяти 

pfik, m. - полк 
piiknlutl, -em - тріснути; 

лопнути; вистрілити; вда
рити (проrрим) ; kud piiklo 
dit puklo - що буде, то 
буде 

pilkotlna, z. - тріщина, пmа
ра, щілина; свердловина, 
пролом 

pilk.Gvnllk, m. (mn. -с:І) - пол-
ковник 

piils, m. - пульс 
pulsfrJatl, -am - пульсувати 
piimpa, z. - насос 
piin - повний, насичений; 

piin pUпcat - повнісінько; 
рUп mjfsec - повний мі
сяць, місць уповні; рUп zli
htjevA - вимогливий 

рUпІса, z. - теща 
piinlltl, -Іm - наповнювати, 

наснажувати, набивати; за
ряджувати 

punoea, z. - повнота, огряд
ність; товщина 

pwЮljetJan, -па, -по - повно
ліmій 

piinomGC, -1, z. - довО.реюість, 
повноваження; мандат 

piinovUlan, -па, -по - повно
цінний, ваrомий 

piiplak, -ka, m. - пуп 
piipoIJlak, -ka, m. (mn. -сі) -

пуп'янок, бутон, бурулька 
pilrAn, m. - індик 
p\arpOrJan, -па, -по - багро

вий, баrряний 
p&t1 - пустий, ВЇДЛJОДНИЙ; 

спустошений, пустинний 
piist2, m. - повсть 
pdstlnja, z. - пустеля, пусти

ня 
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piit 

pU.tinJAlk, m. (mn. -с:І) - пу
стельник; житель пустелі 

p1istlnJskl - пустинний, без
людний 

pilstJltl, -Іm - пустити, від
пустити; випустити; впус
тити; облишити, не заважа
ти; pustltl u pogon - за
пустити (в експлуатацію) 

pustolov, m. - пройдисвіт, 
авантюрист 

pustolovlna, z. - пригода, 
авантюра 

piistGi, -І, z. - пустота, го
лий степ, безлюдна місце
вість 

pilstoilltl, -lm - спустошува
ти, плюндрувати, розруmа
ти 

ріІіА�, m. - курець 
ріІіашІ - рушничний; pili

�anA pitljba - рушничні 
постріли, стрілянина з ру
шниць 

ріііІІtІ, .fm - курити, пали
ти 

puilltl se, .fm se - парува
ти, ДИМіЇТИ 

pii.ika, z. - гвинтівка, руш
ниця 

puikarAnje, s. - перестрілка 
pйitlatl, -am - пускати, від

пускати; впускати; випуо
кати; облишати, не зава
жати 

piit, m. - дорога, шлях, 
рейс; мандрівка, подорож; 
na роІа puta - напівдоро
зі; srltan pilt - щасливої 
дороги! ;  piit i)ko svlje
ta кругоsвітня по
дорож; driigl p6t - другий 
раз, іншим разом; dvi pU
ta dvA Je �tlrl - двічі ПО 

два - чотири 



putanJa 

putanja, z. - орбіта; стежина 
piitnl - дорожній 
piitnlfkl пасажирський 
piitnl\k, m. (mп. -сі) - паса-

жир, мандрівник, подорож
ній 

putokliz, m. - дорожний 
знак 

putopis, m. - опис подоро
жі; подорожні замітки 

rAdпiW 

putovAnje, s. - подорож, 
поїздка, їзда 

putІOvati, -ujem - їхати, їз
дити, проїжджати, мандру
вати, подорожувати 

piJ.lzati, -zem - повзати, пов
зти, плазувати 

рііі, m. (mn. -evl) - равлик, 
слимак 

R, r 

ricionA1Іan, -na, -no - раціо
нальний 

ractonallzacija z. і racionaiizf
rAnje, s. -- раціоналізуван
ня 

rafl\atl, -am - гаркавити 
rafiin, m. - рахунок; розра

хунок; лічба, обчислення; 
па raIOn koga (ooga) -
коштом кого (чого) ; pomr
sltl rafune - сплутати кар
ти; fist raffin - dugA ljй
bav - чист.і рахунки -
довга любов 

rafilnAnj \e, s. - обчислення 
rafiш\att, -am - рахувати, 

нараховувати, розрахову
вати; л.ічити, налічувати, 
обчислювати 

rafunovo&ta, m. - обліковець 
rid, m. (mn. -ovl) - робота, 

дІіло, праця, труд 
radi ( + G.) - ради, заради 
radijacija, z. радіація 
radijator, m. радіатор 
ra.iijus, m. - радіус 
radln - працьовитий, тру

долюбивий, роботящий 
ridilo, -ja, m. - радіо 
ridi<Нtmatfr, m. - радіо

аматор 

37 Menac - Koval: Rjecnik 

ridio-aparйt, m .  - радіоприй
мач, приймач 

ridto-difdzija, z. - радіомо
влення 

r§idlo-emisija - радіопереда
ча 

radiogram, m. - радіограма 
radionica, z. - майстерня; 

ательє 
ridio-oda§iljйf, m. - радіо

передавач, передавач 
r�dio-prijfmnlk, m. - радіо

приймач 
r�dto-stinica, z. - радіостан

ція 
r"'dio-te1egrafist(a), m. - ра

дист 
ridto-Шe&tAj, m. - ра,АІіоуста

новка 
radt§a, m. - трудяга 
radiA\an, -na, -no - роботя

щий, працьовитий, трудо
юбивий 

radliti, -im - працювати, ро
бити, чинити; займатися ; 
любивий 

ridni - трудовий; ridnй or
gantzacija - трудова орга
нізація 

rt\dnica, z. - робітниця 
ridniW - робітничий; rid

nlfk6 samoilpravljAnje -
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ridnllk 

робитниче самоврядуван
ня ; radnli!kI savjet - ро
бітнича рада 

rt\dnllk, m. (mn. -сі) - робіт
ник; діяч; працівник; drilii
tvenl ridnik - громадсь
кий працівник (діяч) 

rido - охоче, радо 
ridOst, -і, z. - радість, втіха 
ridosltaп, -па, -по - радіс-

ний 
ridlovati, -ujem - радувати; 

тішити, втішати 
ridlovatl se, -ujem se - ра

діти, втсішатися, rішитися 
radoznaIOst, -1, z. - допитли

вість, цікавість 
radoznalo, -Іа, -�о - допитли

вий, цікавий 
radinje, s. - роди; пологи 
radlati, -am - родити; поро-

джувати, народжувати 
rt\f, m. - рай 
..Щі!lса, z. - помідор; томат 
rajOп, m. - район 
rik, m. (mn. -ovi) - рак 
raketa, z. - ракета 
raklja, z. - горілка 
riije, z. mn. - паща 
rime, -па, s. - плече ;  rime 

ilz rame - пліч-о-ПЛІіч 
rina, z. - рана; виразка 
r� - ранній 
r8nije - раніше 
rinl1t1, -im - поранити, ра-

нити 
rino - рано 
rinjen - поранений 
raport, m. - рапорт 
risa, z. - раса 
rasc1jeplat1, -am - розколо

ти; розщепити 
rascjep, m. - розкол 
rascvjetJatl se, -am se - роз

цвісти 
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rasplamsavlati se 

raslilad�vati, -ujem - холо
дити, охолоджувати; студи
ти 

ras1plat1, -am і -Ijem - роз
сипати 

rasklaplatl, -am - розбирати, 
демонтувати, відкривати 

rasl!:!oplltl, -im - розібрати, 
демонтувати, відкрити 

raskol, m. - розкол 
rasko!i, -1, z. - розюіш 
rasko!ilan, -na, -no - розкіш-

ний, пишний 
raskrlnklatl, -am - викрити 
raskrinklivlatl, -am - викри

вати 
raskrsnlca, і. і raskr!ice, s. -

перехрестя 
raskrvavlj�vatl, -ujem - за

кривавити, закровавлюва
ти, ранити до кроm 

ra!l!lnstvo, s. - рослинність 
raspad, m. - розруха 
raspadinje, s. - розпад; роз-

кладання 
raspadlatl se, -am se - роз

падатися ;  розвалюватися ;  
розкладатися 

raspakfrlati, -am - розпа
кувати 

raspaІJlivati, -ujem - розпа
лювати, запалювати 

rasparlatl, -am - розпороти 
raspalstl se, -dnem se - роз

пастися; розвалитися ;  роз
кластися 

raspei!aclivati, -ujem - роз
печатувати 

raspei!atlltl, -im - розпечата
ти 

raspltlivati se, -ujem se -

розпитувати, питати 
rasplalkatl se, -i!em se - роз

плакатися ,  розридатися 
rasplamsavlati se, -am · se 

загорятися, розгорятися 



rasplet 

rasplet, m. - розв'язка 
raspodij�Illtl, -Іm - розподі

лити 
rispodje:ia, z. - розпоМд 
raspodjelj�vatl, -ujem - роз

поділяти; розміщати; діли
ти 

raspoloienje, s. - настрій; 
dobro raspoloienje - хоро
ший настрій 

rispored, m. - розклад, гра
фік 

rasporedlltl, -lm - розподіли
ти; розташувати; розстави
ти; розмістити 

raspore4livatl, -ujem - роз
поділяти, розміщати, роз
ставляти, розташовувати 

rasp()znlatl, -am - пізнати, 
впізнати; відрізнити 

risprava, z. - обговорення 
raspravlltl, ·lm - обговорити, 

обміркувати, роз'яснити 
raspravljjatl, -am - обгово

рювати, дискутувати, об
мірковувати, роз'яснювати 

rasprostranjfvanje, s. - роз-
повсюдження 

rasprostranj�vatl, -ujem 
розповсюджувати 

rasprskavlatl se, -am se 
розбризкуватися, розбива
тися вщент 

raspustliti, -Іm - розпустити 
raspustlltl se, -lm se - роз

пуститися 
raspU.Atlatl, -am - розпуска

ти 
raspШtlatl se, -am se - роз-

пускатися 
raspu§ten - розпущений 
raspu§tenOst, ·І, z. - poзпy
rastaplati, -am - плавити, 

розчиняти, розводити 
rastaplatl se, -am se - тану

ти, розтавати, плавитися 
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rastйrlati 

rastaltl se, -nem se - попро
щатися, розлучитися 

ristava, z. - розлучення, 
розлука; ristava brAka -
розлучення 

rastavlltl, ·lm - розібрати, 
розкласти, розділити, ро
з'єднати, розлучити 

rastavІШ se, -Іm se - розлу
читися 

rastavIJ lati, -am - розбирати, 
ділити, роз'єднувати, роз
лучати 

rastavIJ latl se, -am se - роз
лучатися, розводитися 

rastegnjutl, -em - розтягну
ти, витягнути 

rastelzatl, -f.em - розтягати, 
витягати 

raslti, -tem - рости, зросати 
rastoplltl, ·lm - розвести; 

розчинити 
rastresen - розсіяний 
rastresenost, -І, z. - розсія

ність, неуважність 
rastreslt розсипчастий, 

рихлий 
rastreinJlivatl, -ujem - ви

твережувати 
rastreinJlfvatl se, -ujem se -

витвережуватися 
rastrlJemlltl, -lm - витвере

зити 
rastrlJemlltl se, -Іm se - ви

тверезитися 
rastrglati, -am - розтерзати 
rastrojen розстроєний, 

стурбований, схвильований 
rastrojstvo, s. - розстрой

ство, схвильованість 
rastumaflltl, -lm - розтлума

чити, роз'яснити, пояснити 
rastUrlatl, -am - розкидати, 

розбирати; розганяти, роз
пускати 
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rasturllti 

casturliti, -im - розкидати, 
розібрати, розігнати, роз
пустити 

rastlillltl, -im - засмутити, 
опечалити 

rastlilliti se, -im se - засу
мувати, зажуритися ,  опеча
литися 

rastvarJati, -am - розчиняти, 
відкривати, розпахувати 

rastvor, m. - розчин 
rastvorlitl, -lm - відкрити, 

розпахнути, розчинити 
rasudivAnje, s. - міркування 
rasudlfvatl, -ujem - міркува

ти 
rasuJo, s. - розруха, розвал 
rasJuti, -pem - розсипати, 

розкидати; розтратити 
rasJO.tl se, -pem se - розси

патися , розаіятися ; розтра
титися 

rasvlj�tlJitl, -im - пояснити; 
освітити, роз'яснити 

risvjeta, z. освітлення 
rasvjetljavlati, -am - освіт

лювати, освічувати; пояс
нювати, роз'яснювати 

raA�AIJlati, -am - розчесати 
raAfistJiti, ·im - розчистити, 

вияснити, роз'яснити 
raAfiAcavlatl, -am - розчища

ти, вия.сняти, вияснювати, 
роз'яснювати 

raA�1aпliti, -im - розчлену
вати 

ra�laпJ lfvati, -ujem - роз
членовувати 

rUwpan - розтріпаний, роз
патланий 

raiwplati, -am - розтріпати, 
розпатлати 

raAirJitl, -im - розширити, 
поширити; розгорнути 

rit, m. - війна; gddanski 
rllt - громадянська війна; 
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ravnlatl 

osloЬOdllafki rllt - визволь
на війна 

rlltiir, m. - хлібороб, земле
роб 

rlltiirski хлdборобський, 
землеробський 

ritiirstvo, s. - землеробство, 
хліборобство 

ratlflkacija, z. - ратифікація 
rlltnї - військовий, воєнний, 

ritпA opasпOst - воєнна 
загроза 

r&tnilk, m. (mn. -сі) - воїн; 
боєць 

rlltobOrJaп, -па, -по - вой
вничий 

ritlovati, -ujem - воювати, 
вести війну 

гаvJап, -па, -по - рdвний, 
прямий; biti komu ravan 
- дорівнювати кому; па 
rlivnoj пОzі - на рівній 
нез і 

ravпa:o, s. - лінійка 
ravnlati, -am - рівняти, ви

рівнювати; порівнювати 
ravnlati se, -am se - рівняти

ся, вирівнюватися 
ravnica, z. - рівнина 
1·avniпa, z. - рівність, пло

щина, плоскість 
r6.vno - прямо 
ravпoduAlaп, -па, -по - бай

дужий, байдужний 
ravnOduAпOst, -і, z. - байду

жість 
rllvnomjfrJan, -па, -по - по

мірний, рівномірний 
ravпopravпOst, -і, z. - рівно

правність 
rivпomjfrlan, -па, -по - плав

ний, рівний 
ravnlati, -am - рівняти, по

рівнювати; диригувати 



ravпlatl se 

ravnlati se, -am se - рівняти
ся, порівнюватися, орієнту
ватися 

rivnopravІan, -па, -по - рів
ноправний 

ravnoteza, z. - рівновага; lz
gilbltl ravnoteiu - втрати
ти рівновагу, вийти з себе 

razablrlatl, -em - розбирати, 
розрізняти, уяснити 

razablratl, -erem - розібра
ти рівновагу, уяснити 

razar�. m. - розоритель; 
ескадрений міноносець 

razarAnje, s. - розорення, 
зруйнування, спустошення 

razarlatl, -am - руйнувати, 
розорювати, спустошувати 

razals1atl, -ialjem - розісла
ти 

razastlrlatl, -em - розстеля
ти, розстилати 

razastrltl, -em - розстелити, 
розіслати 

razaiШJlatl, -em - розсилати 
razbacJatl, -am - розкИдати, 

жбурнути 
razbaclivatl, -ujem - розки

дати, жбурляти 
razbaiitlnlltl, -lm - позбави

ти спадщини 
razbijA�, m. - руйнівник, по

рушник, розкольник 
razbfJ latl, -am - розбивати; 

розламувати; razbijatl (si!
bl) glavu - розбивати (ла
мати) голову 

razbfJ latl se, -am se - розби
ватися ; розламувати 

razblitl, -ljem розбити, 
розламати 

razbltl se, -ljem se - розби
тися ; розламатися 

razbJesnlltl, -Іm - розсерди
ти; розізлити 

rizdraglAn 

razbjesпlltl se, -Іm se - роз
сердитися ; розізлитися 

razblliilltl, -Іm - розбавити, 
розвести, заспокоїти 

razb.вZlivatl, -ujem - роз
бавляти, розводити; заспо
коювати 

rlizЬOJnllk, m. (mn. -сі) -
розбійник 

rlizbбjstvo, s. - розбій 
razЬoljevlatl se, -am se - за

недужувати, захворювати 
razЬOl1Jetl se, • :Іm se - за

хворіти, занедужати 
razЬorit - розсудливий; по

міркований; розумний 
razborltбst, -1, z. - розсуд

ливість, поміркованість 
razbudlitl, -Іm - розбудити, 

збудити 
razbUktlatl se, -am se - роз

горітися, запалати, вибух
rути 

razdalvatl, -jem - роздавати; 
РОЗПО,Аііляти 

razderlatl, -em - роздерти; 
розірвати, порвати, подер
ти 

razdlatl, -am - роздати; роз
ПОА/ЇЛИТИ 

razdljellltl, -Іm - розділити, 
поділити, роздати 

rlizdllo, -jela, m. - · відА/Їл 
rizdloba, z. - под1іл, роз,АJі

лення 
razdlrlatl, -em - роздирати, 

рвати 
rlizdjeІJ lak, -ka, m. (mn. -сі) 

- проділ, пробор 
rlizdбblje, s. - період, доба, 

епоха 
rlizdor, m. - розлад, роз

брат; чвара, ворожнеча 
rizdraglAп, -па, -по - весе

лий, збуджений; зворуше
ний 
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razdraglati 

razdraglati, -am - звеселити, 
в11ішити; зворушити, роз-
чулити . 

razdraglati se, -am se - роз
веселитися, в11ішитися 

r&zdralen - роздратований, 
подразнений 

razdraienost, -і, z. - роздра
тованість, схвильованість, 
збудженість 

razdrazPti, -im - роздратува
ти, схвилювати, роздраж
нити 

razdra!Jivati, -ujem - драту
вати, схвильовувати, драж
нити 

razdrailjiv дразливий, 
дражливий, нервовий 

razdrobllti, -lm - роздробити 
razdvaJ lati, -am - роз'єдну

вати, розлучати 
razdvaJ latl se, -am se - ро

з'єднуватися, розлучатися 
razdvojenost, -і, z. - роздвоє

ність 
razdv0J liti, -im - роз'єдна

ти, розлучити, порізнити 
razdvoJIІti se, -im se - розлу

читися, порізнитися роз'єд
натися 

razglablati, -am - розчлено
вувати, розбирати; довго 
говорити 

razglasliti, -im - розголоси
ти, оголосити, об'явити 

razglaAavІatl, -am - розголо
шувати, оголошувати, об'я
вляти 

razgiecШnje, s. - огляд 
razgledJatl, -am - оглянути, 

розгля,ІІjіти, продивитись, 
переглядати 

razg1edavJati, -am - огляда
ти, розглядати 

razglednica, z. - листdвка, 
поштова листівка 
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razgrltatl 

razgioblitl, -im - розчлену
вати, розібрати; детально 
роз'яснити 

razgnjevliti, -im - розгніви
ти, розсердити 

razgnjevllti se, -im se - розг
ніватися, розсердитися 

razgoUcavAnje, s. - оголення, 
викриття 

razgolicavJati, -am ого-
лювати; викривати 

razgollltl, -im - оголити, ви
крити 

razgovljetan - виразний, чіт
кий; зрозумілий 

razgovarlati, -am - розмов
ляти, говорити, балакати, 
бесідувати, гомоніти 

razgovor, m. - розмова, бе
сіда, балачка 

rizgovorni - розмовний 
razgovor1jiv - балакучий, го

віркий 
razgrablitl, -im - розхапати, 

розтяпи 
razgranlatl, -am - розгалузи

ти, розмежувати, відділити 
razgranlati se, -am se - роз

галузитися, розширитися 
razgrani�avlati, -am - розме

жовувати, відмежовувати 
razgrani�je, s. - розмежу

вання 
razgrant�Jiti, -im - розмежу

вати; відмежувати 
razgranjavJati, -am - відга

лужувати; (pren.) розвива
ти 

razgriJsti, -:r.em - розкусити; 
розгризти 

razgrfzlati, -am - розгризати; 
кусати 

razgtnluti, -em - розгорну
ти, розкрити; розгребти 

razgrJtatl, -Cem - розгорта
ти, розкривати; розгрібати 



razflcl se 

razflcl se, -c.tem. se - розійти
ся, розбрестися ;  роз"іхати
ся 

razllalzak, -ska, m .. - роз"ізд 
razllazlitl se, -Іm se - розхо

дитися, розбрідатися 
rШlali!nje, s. - розходжен

ня; розбіжні.сть, роз'їзд 
rizlna, z. - рівень, поверх

ня 
razjarlltl, -lm - розлютити, 

роз'ярити, розізлити 
razJІirlltl se, -lm se ;_ розлю

титися, роз'яритися 
razjasnlltl, -lm - пояснити, 

роз'яснити, розтлумачити, 
з'ясувати 

razjalnjavlatl, -am _; поясню
вати, роз'ясняти, з'ясовува
ти, вЬІясняти, роз'яснювати 

razjalnjenje, s. - роз'яснен-
ня 

razjedlatl, -am - роз'їдати 
razjedinllti, -lm - . роз'єднати 
razjedlnjavlatl, -am . - роз'єд-

нувати 
razjtirlltl, -Іm - розігнати 
raz.Іalgatl, -tem - роз'ясню

вати, розкладати, тлумачи
ти 

raz1az, m. - роз"ізд 
razletlJetl se, -Іm se - розле

тітися 
razU�lak, -ka, m. (Ьоt.) -

волошка 
rlizll�lan, -na, -no і rlizll�lt -

різний, різноманітний 
rlizll�ltGst, -І, z. - різномаюіт

ність 
razlljevlatl, -am - розливати, 

відливати 
rlizllka, z. - різниця, відмін

ність, відМJі.на 
rlizdkfovatl, -ujem - відріз

няти, розрізняти 

razmazlf vatl 

razJ.iltl, -Jem - розлити, від
лити 

rlii1olg, m. (mn. -zl) - при
чина; n� Ьеz rlizloga - не 
без причини; imati uvljek 
st6 rlizlogii - завжди при
чина знайдеться 

rlizlomlak, -ka, m. (mn. -d) -
(mat.) дріб 

razlomІltl, -lm - розломити 
razІOilltl, -Іm - розкласти, 

роз'яснити, розтлумачити 
razltiplati, -am - розбити, 

розколоти 
razltiplatl se, -am se - розби

тися, розколотися 
razljtitpti, -Іm - розлютити, 

розізлити, розгні·вити 
ruljtitlJti se, -Іm se - розсер

дитися, розізлитися; розлю
титися 

rlizmah, m. - розмах 
razmalhatl se, -Aem se - роз

махнутися 
razmahlfvatl, -ujem - розма

хувати 
razm8hnlutl, -em - розмах

нути 
razmaJt, m. (mn. -сі) - від

даль, відстань, проміжок; 
dнтервал 

razm&knlutl, -em - розімк
нути, розсунути, розстави
ти 

razmatriinje, s. - розгляд, 
погляд 

razmlitrlati, -am - розгляда
ти, продумувати, спостері
гати, переглядати, вивчати 

r&zmalzati, -tem - розтерти, 
натерти, розмазати 

razmlizlltl, -Іm - розбалува
ти, розніжити 

razmazlfvatl, -ujem - розти
рати, розмазувати 
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rВzmUen 

razmUen - розбалуваний, 
розніжений 

r&zmlienбst, -І, z. - балува
ність, розніженість 

rlizmede, s. - межа, рубіж 
razmedlfvatl, -ujem - розме

жовувати, відмежовувати 
razndlltl, -Іm - розмежува

ти, відмежувати 
razmekJlatl, -am - пом'якши

ти, розм'якшити 
razmekJavlatl, -am - пом'як

шувати, розм'якшувати 
razmeldavІatl se, -am se -

розм'якшуватися, пом'як
шуватися 

razmeltatl se, -Cem se - роз
кидатися, задаватися 

razmetljlv ___; хвалькуватий 
r8zmilcatl, �em - розмика

ти, розсовувати, розстав
ляти 

razmljenlJti, -Іm - розміня
ти, обміняти, поМJі.няти 

razmljenlitl se, -Іm se - об
МІінятися, розмінятися 

razmlmofl�І se, -dem se 
розминутися, розійтися 

razmlmoi:azlitl se, -Іm se 
розминатися, розходитися 

razmlmoila!�nje, s. - роз
біжність 

r8zmlrlca, z. - суперечка, 
сварка 

r8zmlsllitl, -Іm - обдумати, 
подумати 

razmflljinje, s. - міркуван
ня 

razmfAІJ latl, -am - обдуму
вати, міркувати; мислити 

rizmjena, z. - розмін, обМІін 
razmjenjJfvatl, -ujem - роз

мінювати, міняти 
rlizmjer, m. - розмір; мас

штаб 
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razпOUkOst 

rlizmjerlan, -па, -no - помір
ний; відповідний 

rlizmjemo - відповідно 
razmjestlltl, -Іm - розкласти, 

розм:істити, розставити, 
розподілити 

razmjestlfti se, -Ьn se - роз
МІіститися, розсістися 

rizmjeltAj, m. - розташу· 
вання, розмі�цення 

razmjeitlati, -am - розмd�ца
ти, розташовувати, розкла
дати, розставляти 

razmjeltlati se, -am se - роз
мі�цатися, розсідатися 

razmnoilivinje, s. - розмно
ження 

razmnozavlatl, -am - розво
дити, розмножувати 

razmnoiaivlatl se, -am se -
розмножуватися 

razшnOzlitl, -lm - розмножи
ти 

razпuIOzlitl se, -lm se - роз
множитися 

raznЮtlatl, -am - розмотати, 
розгорнути 

razmotavlatl, -am - розгор
тати, розмотувати 

raznЮtrlitl, -lm - розгляну
ти, спостерегти, продумати; 
переглянути, вивчити 

razmtslltl, -lm - розплутати, 
вияснити 

razmrslfvatl, -ujem - розплу
тувати, виясняти 

razmtsklatl, -am - розтро�ци
ти, розбити до�центу 

raznlІJetl, -esem - рознести; 
розтаскати 

riznoЬOJlan, -па, -по - різно
кольоровий, пістрявий 

raznodflan, -па, -no - різно
манітний 

raznollkбst, -І, і. - різнома
нітність 



raznorodlan 

razпOrodlan, -па, -по - різно
рідний, різний 

razпOsat!, m. рознощик, 
розсильний 

razпOslltl, -Іm - резносити; 
розтаскувати 

raznostr8nit!lan, -оа, -по -
різносторонній 

raznovrsnбst, -І, z. - різно
манітність 

razпOvrsltan, -оа, -по - різ
норідний, різноманітний 

raznj�ien - розніжений 
r�znjeienбst, -І, z. - розніже

ність 
r�jezlltl, -Іm - розніжити, 

зворушити 
r�jezlfti se, -lm se - розні

житися; зворушитися 
razot!Aran - розчарований 
razocarAnje, s. розчару

вання 
razOCВrlatl, -am розчару-

вати 
razot!aravlatl, -am - розчаро

вувати 
rвzOnoda, z. - розвага, заба

ва 
rвzOnodlltl, -lm - розважи

ти, забавити 
razonodllti se, -lm se - роз

важитися, забавитися 
razonO«tJivatl, -ujem - забав

ляти, 'ІІЇ.шити, розважати 
razonO«tlivati se, -ujem se -

розважатися,  т.ішитися, за
бавлятися 

razorlan, -оа, -по - нищів
ний, руйнівний 

razorJiti, -Іm 
спустошити, 
знищити 

razoruZaпje, s .  
єн ня 

розорити, 
зруйнувати, 

роззбро-

razorМJati, -am роззброї-
ти, обеззброїти 

razrJeilfvatl 

razorUiJati se, -am se - роз
зброїтися 

razoruzavJati, -am - роззбро
ювати, обеззброювати 

razoru!liviзti se, -am se -
роззброюватися 

rвzOtkriJti, -jem - розкрити 
razotkrivlatl, -am - розкри

вати 
razra(fuoJati, -am - розраху

вати, вирахувати 
razra(fuoJatl se, -am se - роз

рахуватися 
razrat!unavJatl se, -am se 

розраховуватися 
rlizrada, z. - розробка 
razradJitl, -lm - розробити, 

виробити 
razradJivati, -ujem - розроб

ляти, виробляти 
razred, m. - клас, розряд 
razrednIJk, m. (mn. -сі) -

класний керівник 
razredJivati, -ujem - класи

фікувати 
razrez, m. - розріз, зріз; ро

зверстка 
rШeJzati, -zem - розрізати, 

прорізати 
razrezJivati, -ujem - розріза

ти, прорізати 
razrijedJiti, -Іm - розрідити 
razrijedJitl se, -Іm se - роз

рідитися 
razrijeAliti, -lm - вирішити, 

розв'язати; звільнити; raz
rljeAlti dUZпostl - звільни
ти з посади 

razrjedJivatl, -ujem - розрі
джувати 

razrjedlivatl se, -ujem se -
розріджуватися 

razrjeiJivatl, -ujem - вирішу
вати, розв'язувати; звіль
няти 
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razrjeJnlca 

razrjelnlca, z. - акт про пе
редачу посади; довідка про 
звільнення 

razrok - косоокий 
razruAlltl, -lm - розтрощити; 

розорити, розрушити 
rizOm, m. - розум; розсу

док; zdrAv ri.zOm - здоро
вий розум, глузд 

ri.zOmlan, -na, -no - розум
ний , доладний, тямущий; 
розсудливий 

razumljevAnje, s. - розумdн
ня 

razumljevlatl, -am - розуМJі
ти, тямити 

raziunlJetl, -ljem - зміркува
ти, зрозуміти, розуміти 

raziunljett se, -ljem se - ро
зумітися, розбиратися 

razilm;,jlv - зрозумdлий, до
,Шдливий, ЯСНИЙ 

raziunljlvo - зрозуміло, ясно 
razuvjeravlatl, -am - переко

нувати в протилежному 
razuvjeravlatl se, -am se -

переконуватися в проти
лежному 

razilvjerlltl, -Іm - перекона
ти в протилежному 

razilvjerlltl se, -lm se - пере
конатися в протилежному 

ri.zuzdAn розгнузданий, 
розпущений 

ri.zvallna, z. - руїна 
razva. 1ш, -tm - розвалити, 

розкйдати, розбити 
razvatlltl se, -Іm se - розва

литися, розпастися 
razvaljlfvati se, -ujem se -

розвалюватися, розпадати
ся 

razvedravlatl, -am - розчища
ти, прояснити 

razvedrlltl se, -lm se - проя
сніти, випогодитися 
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razvrstavlati 

razvesellltl, -lm - розвесели
ти, порадувати 

razvesellltl se, -lm se - зра
діти, розвеселитися 

razveseljavlatl, -am - розве
селяти, радувати 

razvelstl, -dem - розвести; 
роз'єднати 

razvelstl se, -dem se - роз
лучитися, розійтись 

razvelzatl, -iem - розв'язати 
razvezlfvatl, -ujem - розв'я

зувати 
razvldlJetl, -lm - обстежити, 

досл;ідити, вивчити 
razvfdlati, -am - обстежува

ти, дослІіджувати, вивчати 
razv1Jlat1, -am - розгортати, 

розмотувати, розвивати 
razvljen - розгорнений, роз

винений, розмотаний 
razviltl, -jem - розвинути, 

розгорнути, розмотати 
razvlai!lltl, -Іm - розтягати; 

витягати; затягувати 
razvod, m. - розлучення, 

розмежування 
razvodlltl, -Іm - розводити, 

розлучати; роз'єднувати 
razvOdlltl se, -lm se - розво

дитися, розлучатися 
razvodnllti, -lm - розбавити 

водою 
razvodnjavlatl, -am - розба-

вляти водою 
razvбJ, m. - розвиток 
razvozptt, -Іm - розвозити 
ri.zvrAt, m. - розпуста 
ri.zvratlan, -па, -по - розпус-

ний 
razvratnljk, m. (mn. -d.) -

розпусник 
razvi'stlati, -am - розкласти, 

розпомлити 
razvrstavlatl, -am - розкла

дати, розподіляти 



razvU:lci 

razvU:lci, -tem - розтяmути, 
витягнути; затягнути 

raz, ·і, z. - жито 
rаzа1ІШ, -Ьn - розжалобити, 

опечалити 
razaI\iti se, -im se - розжа

лобитися, засумувати 
raialostliti, -im - засмути

ти, опечалити 
rаіаІоАсеп засмучений, 

опечалений 
razІaпJ, -пJа, m. - рожен; 

jlmje па raznju - ягня на 
рожні ; spfemU rliianj, а 
zec u Aumi - ділити шку
ру невбитого ведмедя 

razeп - житній 
ra:Z.njic, m. - маленький ро-

жен; шашлик 
rda, z. - dржа 
rdlati, -am - іржавіти 
rdav - іржавий, поганий 
re, m. (muz.) - ре 
reagfrlati, -am - реагувати 
reakcija, z. - реакція 
reakcionar, m. - реакціонер 
reakcioпilrlaп, ·Па, ·ПО - реаК· 

ційний 
r�tiv\an, -па, -по - реактив-

ний 
reaktor, m. - реактор 
reiiJlan, ·Da, ·ПО - реальний 
realist(a), m. - реаліст 
rea1Jzactja, z. - реалізація 
realizlam, -ma, m. - реалізм 
realtzirlati, -am - реалdзува-

ти 
relilnбst, ·і, z. - реальність 
rebro, s. - ребро; s пеЬа ра 

u rebra - раптом, зненаць
ка 

rebus, m. - ребус 
recenztja, z. - рецензія 
recenzfrlatt, -am - рецензу-

вати 

redovit 

recept, m. - рецепт 
recitactja, z. - деклі�мація 
recitfrlati, -am - декламува-

ти 
recenlca, z. - речення, фра

за, вислів 
relci, -<'!em - сказати; tak6 

reci - так би мовити; reci 
cisto і bistro - говорити 
коротко d ясно; medu пата 
(budt) rесепо - між намі 
кажучи; rekla-kliza1a - ка
жуть; казанина, балачки 

red, m. (mn. -ovi) - ряд, ше
ренга, черга, порядок, шар, 
лад, лава; dnevnl red - по
рядок денний; u redu! -
в порядку; reda radi - для 
годиться ; про людське око; 
па meni je red - моя чер
га; прийшов на мене час; 
doci па r�d - дочекатися 
своєї черги; u prv6m redu 
- перш за все; svi оо Rda 
(svi redom) - всі до одно
го; Всі ПІідяд; red vofnj� -
розклад їзди (руху) 

redakctja, z. редакція 
redaktor, m. редактор 
redtgfrlati, -am - редагува-

ти, відредагувати 
redliti, -im - прибирати, на

ряджати, чепурити 
redliti se, -im se - прибира

тися, наряджатися, чепури
тися 

rednl - порядковий; rednl 
brбj (gram.) - порядковий 
чисмвник 

redoslljed, m. - порядок 
red6vlan, ·Па, ·ПО - регуляр

ний, черговий, звичайний 
redovit - звичайний, рядо

вий; регулярний, постійний 
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redovnїlk 

redovnilk, m. (mn. -сі) - мо
нах 

reducirJati, -am - редукува
ти, скорочувати 

redilk.cija, z. редукція, 
скорочення 

referat, m. - реферат, допо
відь 

referendum, ; ·:i.. - референ
дум 

referent, m. - доповідач, ре
ферент 

referirlati, -am - доповідати, 
реферувати 

refleks, m. - рефлекс 
refJeksija, z. - рефлексія 
reflektfrJati, -am - рефлекту-

вати; претендувати 
reflektor, m. - рефлектор, 

прожектор 
refGrma, z. - реформа 
reformirJatl, -am - реформу

вати 
refren, m. - рефрен 
regeneracija, z. - регенера

ція, відновлення 
regenerfrlati, -am - віднови

ти, відновлювати, відроди
ти, відроджувати 

dglonAIJan, -na, -по - регіо-
нальний 

reglonallzJam, -ma, m. - ре
гіонаЛІЇзм 

reglstJar, -ra, m. - реєстр 
reglstracija, z. - реєстрація,  

прописка 
reglstratura, z. - регістрату

ра 
reglstrirJatl, -am - реєстру

вати, зареєструвати 
regrOt, m. - призовник 
rtgulйrJan, -па, -по - регу

лярний 
regi:alltor, m. - регулятор 
regu.l:irlati, -am - регулюва

ти 
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reпdgen 

rehablUtfrJatl, -am - реабілі
тувати 

rehabliltaclja, z. - реабіліта
ція 

rekapltuJacija, z. - рекап�і.ту-
ляція 

Rket, m. (sport.) - ракетка 
reklaima, z. - реклама 
reklamacija, z. - рекламація, 

претензія, вимога 
reklamirJatl, -am - рекламу

вати 
rek.llmni - рекламний 
rekonstruirJati, -am - рекон

струювати 
rekonstrilk.cija, z. - рекон

струкція 
rekonvalescencija, z. - оду

жання, видужання 
rekord, m. - рекорд 
rekordJaп, -na, -no - рекорд-

ний 
rekorder, m. - рекордсмен 
r�ktor, m. - ректор 
rekvirfrlati, -am - реквізува-

ти 
rekvlzlt, m. - реквізит 
relacija, z. - зв'язок, відно

шення; співвідношення 
ri1ilatlvlan, -па, -no - реля

тивний, відносний 
relej, m. - реле; локальна 

трансляційна станція 
re:Іglja, z. - релdгія 
rei.jef, m. - рельєф 
remek-dj��o, s. - шедевр 
r�men, m. - ремінь 
remenlr, m. - лимар 
remetlftl, -im - порушувати 
remlniscenclja, z. - реміні-

сценція 
remGnt, m. - ремонт 
remontfrlati, -am - ремонту

вати 
rem0rker, m. - буксир 
rendgen, m. - рентген 



renesansa 

renesansa, z. ренесанс 
renovirlatl, -am - відновити, 

відновлювати 
renta, z. - рента 
rепtаЬПІап, ·па, ·ПО - рента

бельний, висідний 
reпtabflnбst, -1, z. - рента

бельність 
reorgantzaclja, z. - реорrа

нізація, перебудова 
reorganizirlatl, -am - реор

rаНІізувати, перебудувати 
rep, m. (mn. -ovi) - хвіст; 

Ьеz glavё І repa - без по
чатку і кінця ; pOdlgnutl 
rep - підіrнути хвоста 

ripa, z. - ріпа 
reparacija, z. - репарацdя 
repatrljaclja, z. - репатріа-

ція 
repertolr, m. - репертуар 
repltka, z. - репМка 
reportaza, z. - репортаж 
reportёr, m. - репортер 
represiШje, z. mn. - репре-

сія 
repriza, z. - реприза 
reproducirlatl, -am - відтво

рювати, відтворити 
reprodilkcija, z. - репродук

ція ;  відтворення 
republi�ki республікансь-

кий 
repilblika, z. - республіка 
reputacija, z. - репутація 
resllti, lm - прикрашати 
rёsбr, m. - відомство; ком-

петенція 
restauriranje, s. - реставра

ція 
restaurirlatl, -am - реставру

вати 
rёAёtka, z. - rрати, решіт-

ка 
reAeto, s. - решето; prOAao 

kroz slto І re!leto - стріля-

rёza 

ний rоробець, пройшов во
rонь і воду; mdsti J.liJ"ca u 
re!leto - носити воду реше
том 

retorl�\aп, -па, -по - рито
ричний 

ritrospektivlaп, -па, -по - ре
троспективний 

reumaOzlam, -ma, m. - рев
матизм 

rev\aп, -па, -по - запопадли
вий; щирий; старанний, 
ревний 

revanA, m. - реванш 
retu!Іirlati, -am - ретушува

ти 
revaпAirlati se, -am se - від

платити, відплачувати; від
дячити 

rev\atl, -em - ревіти, ревти 
revers, m. - розписка; кви

танція 
revidfrlatl, -am - ревізувати; 

переrлядати, переrлянути; 
передивлятися, передиви
тися 

revlja, z. - журнал 
rёvlzlja, z. - ревізія 
revnбst, -1, z. - запопадли-

вість, щирість; старан-
ність, ревність, пильність 

revo:t, m. - бунт, обурення 
revoJtir\atl, -am - обурити, 

збунтувати; викликати про-
тест 

revoluclja, z. - революція 
revoluclonar, m. - револю

ціонер 
rivolucloniirlan, ·Da, ·DO -

революційний 
revolver, m. - револьвер, пі-

столет 
rez, m. (mn. -ovi) - поріз, 

· розріз; лезо 
reza, m. - запор 
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rilzak 

rilzak, -ska, -sko - гострий, 
різкий, їдкий, кислий 

rezan/cl, -аса, m. mn. - лок
шина, лапІJJа 

ri/zatl, -fem - різати, зріза
ти, перерізувати; батува
ти, відрізувати; перетина
ти 

rezЬ&rlja, z.  - різьба, граві
рування ; різьблені вироби 

rezblirlJti, -im - вирізьблюва-
ти 

rezi!rva, z. - запас, резерв 
rezervliclja, z. - броня 
rezervlrln - заброньований 
rezervfr/ati, -am - бронюва-

ти, заброНІОвати 
rezi!rvnl - резервний, запас-

ний 
rezervolr, m. - бак 
rezideпcija z. - резиденція 
rezignlicija, z. - резигнація;  

покірність дол:і 
rezlmi!, -а, m. - резюме, під

сумок 
rezimir/atl, -am - підсумува

ти, підсумовувати 
rezoЬ1cija, z. - резолюція 
rezoniфtl, -am - міркувати; 

розумувати 
reza1tlit, m. - результат, на

слідок; підсумок; добуток 
ra/ati, -im - гарчати, рича

ти 
reHja, z. - постановка, ре-

жисура 
rент, m. - режим 
reflsi!r, m. - режисер 
rІЬа, z. - риба; шOrskli riba 

- морська риба; slatkovod
nA riba - річкова риба; 
zdriv kao riba - здоровий 
як тур 

rihlir, m. - рибак 
n"Ь/ati, -am - терти; шкреб

ти, мити, чистити 
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rltmika 

ribic, m. - рибак, рибар 
riblzla, z. смородина 
ribljl - риб'ячий · 
rlbпjlik, m. - став для роз

ведення риби 
ribolGv, m. - рибна ловля, 

рибалка 
rlbolov/ac, -са, m. - рибак 
riclnus, m. - рицина, кастор-

ка 
ridJati, -am - ридати 
rid - рудий 
rijec, z. - слово; a&nA rij� 

- слово чесТІі; odНati rij� 
- висловитися;  prekriitl 
rij� - порушити слово; 
doci оо rІJесІ - висловити
ся;  prizni! rljeci - пус'І'і 
слова; ОсІ rljea сі& rije61 -
від слова до слова, дослів
но 

rijecca - сл:івце 
riJeldak, -tka, -tko - рідкий 
rijeka, z. - ріка 
riji!Aliti se, -im se - позбути-

ся, наважитися 
rijetko - рідко 
rika, z. - рев, ропання 
rilkatl, -Cem - ревіти, ревти; 

гарчати, ричати 
rilo, s. - рило 
rima, z. - рима 
Rim - Рим 
rlпg, m. - ринг 
ris, m. (mn. -ovi) - рись; ljiit 

kao ris - лютий як рись 
rl/sati, -Aem - змальовувати, 

малювати 
riskantlan, -па, -по - ризико

ваний 
risldrlati, -am - ризикувати 
rit/am, -ma, m. (mn. -movi) -

ритм 
ritlati se, -am se - брикати

ся 
ritmlka, z. - ритМІіка 



ritпlutl se 

rltnlutl se, -em se - брякну
тися 

rivAI, m. - суперник; конку
рент 

dvantet, m. - конкуренція, 
суперництво 

rlzik, m. - ризик 
riznfca, z. - ризниця, скарб-

ниця 
riia, z. - рис, риж 
rje8ca, z. - річка, річенька 
rje8t - красномовний 
rjei!ltбst, -1, z. - красномов-

ство, красномовність 
rjei!nllk, m. (mn. -сі) - слов

ник 
rjeA&vlatl, -am - постановля

ти, ухвалювати; вирішува
ти 

rje§avlatl se, -am se - збува
тися ; вирішуватися 

rjelenje, s. - рішення ; ухва
ла; відгадка 

ri)b, m. (mn. -ovl) - раб 
roba, z. - товар; крам ; ви-

ріб 
roblja, z. - каторга 
robijU, m. - каторжник 
roblnja, z. - рабиня, невіль-

ниця 
rOЬnI - товарний 
roЬot, m. - робот 
roblOvatl, -ujem - жити в 

рабстві, бути рабом 
roЬOvlAsnllk, m. (mn. -сі) 

рабовласник 
rOd, m. (mn. -ovl) - рід 
rOda, z. - лелека, чорногуз; 

бусол 
.ООІаn, -па, -по - родючий, 

плодючий, врожайний; до
рідний 

rl)dblпa, z. - рідня; сім'я, 
родина; родичі 

rodblnskl - родинний 

romantlka 

rOdhllte, s. - родильний бу-
динок 

rodllja, z. - поро,11/ілля 
rOdlteJjl, m. mn. - батьки 
rOdlteljski батьюівський 
rodlltl, -lm - народити, по-

родити; вродити, принести 
врожай 

rodPtl se, -Іm se - народи-
тися 

rodnI - рідний 
rodoljOb, m. - патріот 
rodoljublv - патріотичний 
I'OdoljObJje патріотизм 
rl)dAk, m. - родич 
rodaklnja, z. - родичка 
rCitfendAn, m. - день наро-

дження 
iixtenl - рідний 
rodeпje, s. - народження 
rog, m. (mn. -ovl) - ріг; 

mrik kao u rogu - темно 
ХОЧ В ОКО стрель; dІЩ rog 
za svljeeu обдурити 

rogat - рогатий 
rogoilna, z. - рогожа 
roj, m. (mn. -evl) - ро.и 
rOk, m. (mn. -ovl) - строк; 

термін; період; ispltпl rok 
- Jспитний період; odsluzl
tl v6jnI rok - в.ідслужити 
у війську 

rokltatl, -Cem рохкати, 
хрюкати 

romAn, m. - роман 
romanlst(a), m. - романіст 
romaпopislac, -са, m. - ро-

ман:іст 
romansa, z. і romimca, z. -

романс 
romimtli!lan, -па, -по - р<> 

мантичний 
romantllk, m. (mn. -сі) - ро

мантик 
romantlka, z. - романтика 
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romantizlam 

romantizlam, -ma, m. - ро
мантизм 

rominJlati, -am - накрапати, 
romonliti, -im - журчати, 

дзюрчати; гомоніти, шеле
стіти 

ronillac, -оса, m. - водолаз 
ronliti, -im - пірнати 
фpldnja - рабиня, невіль-

ниця 
l'Opski - рабський 
ropstvo, s. - рабство, каба-

ла, полон 
rosa, z. - роса 
roitilj, m. - жаровня 
rotaclja, z. - оборот, кругоо-

біг 
rotkvica, z. - редиска 
rбv, m. (mn. -ovi) - рів, ка

нава; окоп, траншея 
rovarliti, -im - рити, копати; 

вести підривну роботу 
rovati, rujem - рити, копа

ти 
rt, m. (mn. -ovi) - мис, ріг 
riib, m. - край, рубець, кай

ма ; blti na nibu pri)pAsti 
- бути на краю безодні 

nilbac, -рса, m. - хустка, ху-
стина 

rii.blalj , -lja, m. - карбова-
нець 

riiblje, s. - білизна 
rilbrika, z. - графа, рубрика 
nii!lak, -ka, m. (mn. -kovi) -

обід 
nii!lati, -am - обідати, пообі

дати 
rili!ica, z. і riicka, z. - ручка, 

держак 
rilcni - ручний 
rilcnilk, m. (mn. -сі) ,...;._ руш

ник 
nida, z.  - ру да 
rildir, m. - шахтар, лірник 
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rUkAv 

rildirski - гірничий; rudlr
skii indilstrija - 11ірнича 
промисловість 

rudarstvo, s. - гірництво 
riidnicki - рудний, 11ірничий, 

гJрничий 
riidnilk, m. (mn. -сі) - руд

ник, шахта 
nigiinje, s. - наруга, насміш

ка, глум, знущання 
niglati se, -am se - насміха

тися, глузувати, знушатися 
niglo, s. - посміховисько, 

потвора, потворність; izvrci 
se niglu - стати посміхо
виськом 

rugoba, z. - гидота; потвора 
ruho, s. - одяг 
riiJlan, -na, m. - вересень 
nїjanskI - вересневий 
nika, z. - рука; biti pri пісі 

- бути під рукою, на по
хваrі; rUku ni srce - по
клавши руку на серце; na 
brzu riiku - нашвидкоруч; 
u nAjmanjO. riiku - шоб 
не сказати більше; raditi 
na svoju n1ku - на свій 
страх і риск; Ісі za nikOm 
- таланити; ilzёti u svoje 
riike - взяти у свої руки; 
dici riike (od cega) - від

мовитися, умити руки; di
ti (komu) s1i)bodnё riike -
дати волю, розв'язати ру
ки; imati pi:me riike p0sla 
- бути зайнятим, заклопо
таним ; sjediti skritenih ril
kO. - сид'іти склавши ру
ки; rilkama і nogama -
руками d ногами 

rilkiiv, m. - рукав; ostati 
kratkih rukavii - залиша
тись на цідилку; sipati kao 
iz rukava - сипати як з 
рукава 



rukitvlca 

rukavlca, z. - рукавІЩЯ 
rUkoljub, m. - поцілунок ру

ки 
rUkomet, m. - хазена, руч

ний м'яч, rандбол 
riikopls, m. - рукопис; по

черк 
nikoplsni - рукописний 
rukOtvorlna, z. - кустарний 

виріб, ручна робота 
rukjOvatt, -uJem - керувати, 

управляти 
rukJovatl se, -ujem se - віта

тися за руку 
nikovet, -І, z. - жмут 
rukovodlJlac, -оса, m. - ке

рівник 
rukovodlltJІ, -Іm керувати, 

завідувати 
rukovOdstvo, s.  керівниц-

тво, керування 
rUksaJk, m. (mn. -cl) - рюк

зак 
niija, z. - орава; натовп; 

збіrовисько 
riim., m. - ром 
rШnen - рум'яний 
rumelnJetl se, -nlm se - за-

червонітися, зашарітися 
RUm.ODlja, z. Румунія 
RUm.Onj, m. - румун 
RUm.Onjka, z. - румунка 
rUm.Onjski румунський 
nino, s. - руно; вовна 
riipa, z. - діра, нора; про

лом, ополонка, лаз; zavйB 
se u mllijO riipu - захова
тися у мшuачу нірку 

rіІрВ�. m. - хустка, носова 
хусточка (xycnmкa) 

riipl&st - дірявий 
Riis, m. - росіянин 

38 Menac - Koval: Rjetnik 

Rhslja, z. - Росія 
Rhsln, m. - русин 
rhsfnski - русинський 

i'zati 

riiskl - російський; Riiska 
SovjetskA Fi!deratlvna 
Socljallstt�kA Republlka 
(RSFSR) - Російська Ра
дянська Федеративна Со
ціалистична Республіка 
(РРФСР) 

Rilskinja, z. - росіянка 
riiienje, s. - зруйнування 
rillievina, z. - руїна 
rіііІІІас, -оса, m. - руйнів

ник 
mlilla�ki - руйнівний, нищів

ний 
riiilltl, -im - розоряти, руй

нувати, валити, обвалюва 
ти, зносити 

riiilltl se, -lm se - валитися, 
розвалюватися, провалюва

тися 
nita, z. -рейс; рута 
rutlna, z. - рутина, досвід, 

уміння 
rutlnlrlin - звичний, досвід

чений 
rШ, m. (mn. -evl) - rубна по

мада 
rU!a, z. - троянда 
rU!Jan, -na, -no - неrарний, 

некрасивий, rидкий, по
творний 

rUZlast - рожевий 
ruZп�. z. - потворність 
tva�. m. - борець 
tvanje, s. (sport.) - бороть

ба, змаrання 
tvJatl se, -am se - боротися, 

ЗJ4аrатися 
hatt, Неm - іржати 
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s, sa salv.Sta 

s, s 

s, sa ( +  G., І .) - з, із, зі 
sabfrlati, -em - збирати, на

бирати, складати 
sibllst, -І, z. - примара, ма

ра 
sibIAzlan, -nl, z. - спокуса 
sablliznP,tl, -Іm - спокусити, 

зваблювати 
siblja, z. - шабля 
saЬot4Za, z. - саботаж 
saЬOtl!r, m. - саботажник 
sablratl, -erem - набрати, зі-

брати, скласти 
safma, z. - дріб 
saaivlati, -am - збереrrи, 

оберегrи 
sa�. s. - соти 
sada і sid - нині, тепер 
sadaAnjl - нинішній, тепе-

рішній, поточний, сього
часний 

sadainjOst, ·І, z. - сучасність 
sadlitl, -Іm - садити, саджа

ти 
sidrZAJ, m. - сміст, вміст 
saddavlati, -am - утримува-

ти; містити 
sadrilna, z. - вміст 
sat!l!nje, s. - посадка 
sljg, m. (mn. -ovl) - килим 
sagІЬlati, -am і -Ijem - на-

хиляти, нагинати, згинати, 
вигинати; горбити, rнути 

sagfЬjatl se, -am se і -ljem 
se - нахилятися, нагина
тися ; горбитися 

saginJlati, -em - згинати, на
гинати; нахиляти 

sagnatl, -am - загнати, зігна
ти 

sagnlutl, -em - нагнути, на
хилити, вигнути, зіrнути 
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sagnluti se, -em se - нагну
тися, нахилитися, пригну
тися 

sagnJllti, -Jem - зігнити, про
гнити 

sagradllti, -Іm - збудувати, 
побудувати; спорудити 

sВhnlutІ, -em - сохнути, ви-
сихати, худнути 

sihrana, z. - похорон 
sahrlinlltl, ·lm - поховати 
sahranJlfvati, -ujem - ховати 
saJІam, -ша, m. (mn. -movt) 

- ярмарок, базар 
sakat - покалічений, пошко-

джений 
sakatlltl, -Іm калdчити 
sak.O, -а, m. - піджак 
sВkrllti, -jem - сховати, за-

ховати 
sВkriltІ se, -jem se - схова

тися, заховатися 
sakrfvlatl, -am - ховати, за

ховувати 
sakupltl, -Іm - зібрати, на

брати; накопичити 
sakuplfti se, -Іm se - зібра

тися; З)Катися, стяrнутися 
sakйpJJlati, -am - збирати, 

набирати; нагромаджува
ти; накопичувати 

sakйpIJlatl se, -am se - зби
ратися, змикатися, стиск& 
тися 

satlima, z. - ковбаса 
sa _ata, z. - салат 
sllo, s. - сало 
salOn, m. - салон 
silva, z. - салют 
salutirjatl, -am - салютува

ти 
salv.Sta, z. - серветка, сал

фетка 



sim 

sam - сам, самий; sim sam
cat - · один-однісінький, 
сам-саміоінький 

samІac, -са, m. - холостяк, 
одинокий чоловік 

simllGst, ·І, z. - спічуття, 
жалість, жалощі 

samlIJeti, -eJjem - змолоти, 
розтерти в порошок 

simo - 11ільки, лІШІе; slmo 
da - аби 

sашОСа, z. самотність 
samog1asnifk, m. (mn. -сі) 

(gram.) - голосний звук 
samokrltlka, z. - самокрити

ка 
samoljilblv - самолюбний, 

себелюбний 
saшOIJDMJe, s. - самолюб

ство, себелюбство 
samoobrana, z. - самозахист 
samoobrazovlnje, s. - само

освіта 
samoodrectenje, s. - самови

значення 
samoopredjeIJenje, s. - само

визначення 
samoposlu!fvlnje, s. - само

обслуговування 
samopouzd4nje, s. - самов

певненість 
samopoirtvovanje, s. - само

пожертва 
samoprlj�gor, m. - самовід· 

даність 
slmoswan, -na, -no - само

сrійний 
samostlilnGst, ·І, z. - само

сrійність 
slmostln, m. монастир 
slmosvjesltan, -na, -no - са

мосвідомий 
samosvladavІDJe, s. - само

владання 
simotlan, -na, -no - самот

ній, одинокий 

38* 

s8nkclja 

samoilЬoJlca, m. і z. - само
вбиця 

samoub6jstvo, s. - самовбив
ство 

sam0uk - самоук 
samofiprlivan самовряд-

ний; saшOOpravne Ddluke 
- сз��оврядні постанови; 
SamOUprlivnl odnosi - Са· 
моврядні відносини; samO.. 
uprlvnli organlzliclja - - са
моврядна організація; sa
mouprlivnli prava - само
врядні права; sam0uprlivnl 
sp6razuпi - самоврядна 
угода 

samoupravljl�, m. - учасник 
самоврядування (само-
управління) 

samoilpravlJІDje, s .  - само
врядування, самоуправлін
ня 

samouvjeren - самовпевне
ний 

sam!Ovatl, -ujem - самотіти, 
жити одиноким 

samovolja, z. - сваволя, сва
вілля; самодурство 

slmov01jJan, -na, -no - само
вільний, самоправний, са-. 
мочинний 

samozidovOO.Jlan, ·na, -по 
самовдоволений 

sin - сон; мрія; tza sna 
спросоння; hvitl me sin 
- сон мене бере (хилить, 
клонить) ; zimskl sІШ - зи
мовий сон; zВnijeti se u 
snove - замріятися 

sanatGrlj, m. - санаторій 
sandlila, z. - сандамя,  сан

даля 
sandujk, m. (mn. -сі) - скри

нька, скриня, сундук, яІЦИк 
sanШ!tski - санітарний 
s8nkclja, z. - санкціJІ 
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sankclonirlati 

sankclonirlati, -am - санк-
ціонувати 

sinta, z. - крижина 
.ШJArski - замріяний 
sanJlatl, -am - мріяти, бачи-

ти у сні 
sanJlv - сонний, заспаний 
sanjlvo - спросоння 
•Jklati se, -am se - ковза-

тися на санках 
sAnJke, z. mn. сани 
siobr&aj, m. - рух, тран

спорт 
saobraeaiJlac, -са, m. - регу

лювальник руху 
siobraCAJni - транспортний; 

siobraCAjnl znik - дорож
ний знак 

saobraaatl, -am - курсувати, 
робити рейси; бути в оббі

rу 
sa0nlce, z. mn . - сани 
saopclivlati, -am - повідом

ляти, доносити, оповіщати 
saope�nje, s. - повідомлен

ня, звістка 
saopcptt, -Un - сповістити, 

повідомити, донести 
sapi!r, m. - сапер 
sapleti, -nem - зв'язати, за

в'язати; спутати 
saplnJJati, -em - зв'язувати, 

аав'.ауватв; спутувати 
sapOn, m. - мило 
sapunast - мильний 
sapiшlati, -am - милити, на-

милювати 
sapOnskl - мильний 
slira, z. - халява 
sarkAsti�Jan. -na, -no - сар-

кастичний 
sarkazlam, -ma, m. - сар

казм 
.uuea. -ІJе&ш� - вирубати, 

зрубати, схосити, зрізати 
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8'tnlca 

sasluAlinje, s. - опитування, 
допит 

sas1uAlatl, -am - вислухати; 
опитати, допитати 

sasluUvlati, -am - допитува
ти, опитувати; вислухувати 

sastaJlatl se, -em se - сходи
тися, збиратися, зустріча-
тися 

sastanlak, -ka, m. (mn. -сі) -
збори; побачення; зустріч 

sastaltl se, -nem se - 3ійти
ся, зібратися, зустрітися 

slistav, m. - склад, сполука; 
структура; КОМПОЗІЩЇЯ 

sastavlltl, -im скласти, 
компонувати 

sastavІJlatl, -am складати, 
компонувати 

slistlivnl - складовий; з'єдну
вальний 

slistoJlak, -ka, m. (mn. -сі) -
компонент, елемент, скла
дова частина 

sastoJJatl se, -im se - скла
датися, полягати 

saslOtl, -pem висипати 
sasvlm - зовсім, повністю, 

цілком 
saAIІti, -ІJem - зшити, поши-

ти 
sit, m. - годинник; година; 

урок; kollkб Je 8'tl? - ко
тра година?; sit Jde niprl
Jed - годинник поспішає; 
sit Іdе nitrAg - грдинник 
відстає 

sat�Ilt, m. - сател.іт, супут
ІПІК 

satlra, z. - сатира 
satlsfakclja, z. - сатисфак-

ція, винагорода 
satJerlatІ, -am - заmати . 
satkJatl, -am - виткати 
8'tnlca, z. - розклад, розпис 



slttrltl 

utrlti, -em - розгромити, 
стерти, зім'яти 

slv, вvІ, вv! - цілий, весь, 
повний, увесь; вv6m 8114-
gGm - чимдуж, щосили, з 
усієї сили 

5'vez, m. - союз; savez k� 
milnlвtA JugOвІAvІJe (SКJ) 
- Союз комуніс'І'ів Юrо
славії (СКЮ) ; S8vez SЬvjet
sklh SocljallstlВdh Repta
bllkA (SSSR) - Союз Ра
дянських Соціалістичних 
Республік (СРСР) 

saveml - союзний; Satvezna 
RepbbUka NJema�ka 
(SRNJ) - Німецька феде
ративна РеспублІіка 

savemІlk, m. (mn. -cl.) -
спільник, союзник 

saveznUtvo, s. - союзництво 
savfJlati, -am - зmнати, за-

rинати; 
згортати; 
mнати 

звивати; mути; 
виmнати, пере-

sltvІJtl, -Jem - зіmути, зви
ти, переmути, увіmути, 
уmути, виmути, згорнути 

savjest, -І, і. - совість, сум
лІіння; lmatl &to savjest -
мати чисту совість; grffnja 
savjestl - муки сумління 

savjesJtaп, -па, -по - сумлін
ний, старанний; совісний 

savjet' - рада; ridnl�ki вa
vjet - робітнича рада 

savjet' порада; tnilltl 
вavjet - питати поради 

savjetnf/k, m. (mn. -сі) - по
радник, радник 

savjetodAvJan, -па, -по - до
радчий 

savjetovAnje, s. - нарада 
savjetlovatl, -ujem - радити, 

порадИТН, дати пораду 

вalfvlJetl se 

savJetІovat1 ве, -uJem se -
радитися 

savl4dJatl - побороти, пере
бороти 

savlac!Jfvatl, -ujem пе-
ресилювати; переборювати; 
справлятися 

sltvrieп - довершений, ціл
ковитий, досконалий; непе
ревершений 

savnatvo, s. - доскона-
лість, довершеність 

s4zlv, m. - скликання 
sazfvJatl, -am. - скликати 
sazn&nje, s. - пізнання, уява, 

думка (про щось) 
sUD.latІ, -am - дізнатися, 

узнати, пізнати (щось) 
sazmivJatl, -am. - .А6знавати

ся, узнавати, пізнавати 
Uzrletl, -em - дозріти, ви

зріти, назріти, доспіти; 
змужніти 

sazrljevAnje, s. - дозрівання, 
визрівання 

sazrljevlati, -am - дозрівати, 
спіти, достигати, визріва
ти, мужніти 

wІvatl, -ovem - скликати 
salalj�vlatl, -am - жалdти, 

милувати 
sidallftl se, -lm se - змилу

ватися, зжалітися 
sa!alj�je, s. - жалощІі., убо

ЛJі.вання, співчуття 
sШt - стиснутий, стисне

ний, стягнений 
sia!Jett, -mem - стиснути, 

придавити; стяmути 
sia!tmJatl, -am. - стискати, да

вити, стягувати 
sa!fvUetl se, -Іm se - зжити

ся, прижитися 
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saiivljavlati se 

saZl.vijavlatl se, -am se - зжи-
ватися, прИ)КИватися 

scena, z. - сцена 
sceпlrlj, m. сценарій 
seAnsa, z. - сеанс 
sebe - себе; dOCI k sebi -

отямитися, опам'ятатися ; 
izvl.n sеЬе - С8М Не ПрЕ 
собі, сам не свій 

�bii!lan, -na, -по - еrоїстич
ний, себелюбний 

s�bii!пOst, -і, z. - егоїзм, се
белюбство 

si!bli!пjAk, m. - егоїст, се
белюбець 

secirlatl, -am - анатомувати 
s�dam - сім; �dam stotina 

- сімсот 
sedamdeset - сімдесят 
sedamdesetІ сімдесятий 
sedamnaest сімнадцять 
sedamnaesti - сімнадцятий 
sedilr, m. - лимар 
sed10, s. - сідло 
&edml - сьомий 
sedmica, z. - тиждень; сім-

ка 
sedmorlca - семеро 
�dmoro - семеро 
seka, z. - сестричка 
sekclja, z. - секція, вімілсп-

НЯ 
sekretiir, m. - секретар 
sekretartca, z. - секретарка 
sekretarijlt, m. - секрета-

ріат 
�kta, z. - секта 
sektaA, m. - сектант 
�ktor, m. - сектор 
sekiшda, z. - секунда 
�kundйr\an, -па, -по - вто-

ринний, секундарний 
selekclja, z. - відбір 
selidba, z. - переселення, 

переїзд 
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shviiclati 

selfiti se, -im se - кочува
ти; переселятися, виїжджа
ти 

se:o, s. - село 
selja6kI - селянський 
seljiifk, m. (mn. -сі) - селя-

нии 
seljliitvo, s. 
semafOr, m. 

семафор 

селянство 
світлофор, 

semestlar, -ra, m. - семестр 
semlnAr, m. - семінар 
sendvli!, m. бутерброд 
�nf. m. - гірчиця 
sentimeпtlllaп, -па, -по - · 

сентиментальний 
senzacija, z. - сенсація, фу

рор 
senzaclonillan, -па, -по 

сансаційний 
se0bn, z. переселення 
�oskI - сільський 
septemblar, -ra, m. - вере-

сень 
sertja, z. - серія 
servЩan, -па. -по - послу

жливий; люб'язний; запо
бігливий, раболіпний 

servis, m. - сервіс ; обслуго-
вування 

sestra, z. - сестра 
s�strii!пa, z. - двоюрідна се

стра 
�strtc, m. - двоюрідний 

брат 
sezoпa, z. - сезон 
sfera, z. - сфера 
shema, z. - схема 
shematii!lan, -па, -по - схе-

матичний 
shematizirfatl, -am - схема

тизувати 
shvliCAnje, s. - розуміння, 

сприймання 
shviiclatl, -am - розуміти, 

усвідомлювати, сприймати 



shvitlftl 

shvitfiti, ·im - усвідомити, 
сприйняти, змnркувати, 

збагнути, зрозумІіти, розі
брати 

shvatljiv - дохідливий, зро
зумілий 

si, m. (muz.) - аі 
sifct, -dem - злізти; зійти; 

спуститися, з�хати 
stdro, s. - якір 
signlU, m. - rасло, сигнал; 

signll za odstйplnje 
відбій 

slgnaUzfrfati, ·am - сигналі
зувати 

signAlnl - сигнальний 
slgOrfaп, -па, -по - достовір

ний, безпечний, безтурбот
ний, надійний, певний 

sigOmo - безперечно, без-
сумНІі.вно, звичайно; певно, 
напевно, обов'язково 

sigUrп6st, z. - безпека 
siJA�. m. - сіяч 
sljallca, z. - лампочка (елек-

трична) 
siJlati, -em - сіяти, блищати 
slje�fanj, -пjа, m. - січень 
sij�aпjskl - аічневий 
sljed - сивий 
sljedfjetl, ·lm - сивіти 
sijeio, s. - посиденьки, ве-

чорниці 
sijeno, s. - сіно 
sljevfatl, -am блискати, 

спалахувати 
sijevnfutl, -em блиснути, 

спалахнути 
slkftatl, -Сет - шипіти 
sПа, z. - сила; sila te!e (fiz.) 

- сила тяжіння;  vlAA sila 
- вища сила 

silfan, па, ·по - сильний, 
міцний, моrутн:ій 

sllafzak, ·ska, m. - спуск, 
сходження; вюШд, висадка 

sЬIOvlac 

silazflti, ·im - злазити, схо
дити, спускатися, з�іжджа
ти 

siledilja, m. - насильник, 
хумrан 

sПfltl, ·im - силувати, при
мушувати, приневолювати 

sillfti se, -im se - старати
ся, напружуватися; сильні
шати 

sП6m - СИЛО�Djць 
silos, m. - силос 
sЩovatl, -ujem - гвалтувати 
sUovlt - міцний, моrутній; 

буйний, поривчастий, рвуч
кий 

simb61, m. - символ 
simЬOit�fan, -па, -по - сим

волічний 
simbollzirfatl, -am - симво

лізувати 
simfonlja, z. симфонія 
simpatl�fan, -па, -по - сим

патичний 
simpatlja, z. - симпатія 
simptlflcirfatl, -am - спро-

стити, спрощувати 
simpt6m, m. симптом 
simul,clja, z. - симуляцІія 
simulirfati, -am - симулюва-

ти; удати, удавати 
simultin - одночасний, син

хронний; simil.ltlino pmo
di!пje - синхронний пере
клад 

sin, m. (mn. -ovl) - син 
slndikiilnI - профспілковий 
sindiklt, m. синдикат, 

профспілка 
sinhronlzfrfatl, -am - син

хронізувати, узrоджувати 
sln� - вчора увечері 
sinonimfan, -па, -по - сино

німічний, однозначний 
sin6v\ac, -са, m. - племінник 

(син брата) 
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sJnovtca 

sinovlca, z. - племінниця 
(братова дочка) 

sintaksa, z. синтаксис 
slntetlfkl синтетичний 
sintaa, z. - синтез 
sfnluti, -em - блиснути, за

сяяти 
slplati, -am і -ljem - сипати, 

висипати 
sfplitl, -І - накрапати 
slpkav - пухкий, розсипча-

стий, сипкий, крихкий 
sfpnja, z. - задишка, астма 
slr, m. - сир 
slRna, z. - гудок; сирена 
sirofe, -ta, s. - сирота 
stromalh, m. (mn. -sl) - б.і-

долаха, сіромаха, злидень 
sirOmdlan, -na, -по - неза

можний, бідний, убо:rий, 
неімущий 

stromalenje, s. - зубожІіння 
stromallltl, -Іm - бідніти 
stromaltvo, s. - бідність, 

злидні, злигодні, нестатки, 
злиденність, убозство 

sirota, z. - сирота 
sirOtlnja, z. - біднота; бід

НІість 
slrov - сирий; sirov6 ieljezo 

- чавун 
sirovina, z. сировина 
sllsatl, -sam І -Aem - ссати, 

смоктати 
sisavJac, -са, m. - ссавець 
sistem, m. - система 
slstemlttlflan, -па, -по - си-

стематичний, планомірний 
slstematlzfrlati, -am - систе

матизувати 
slstematski - систематичний, 

системний 
slt - ситий; bitl sit - бути 

ситим, мати досить; slt gia
dnu ne vjeruje - ситий 
голодного не розуміє 
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SJecІinjene Лmerifke Dtiave 

sitJan, -na, -no - м�. 
дрібний; sltan oovac -
дрібНІі гроші 

sitnica, z. - подробІЩЯ, дріб
НІЩЯ, дріб'язок 

sltnifav - дріб'язковий 
sitnll, m. - дрібні гроші, 

дріб'яки 
sitnobunoaskl дрібнобур-

жуазний 
slto, s. - сито 
sltuacija, z. - ситуація,  об-

становка 
siv - сірний 
siZe, -а, m. - сюжет 
sJlllhati, -Aem - зійти, злізти 

з коня 
sJt\t, m. - полиск, сяйво 
s.JAdlan, -па, -no - яскавий, 

сяючий, розюішний 
sJllltl, -am - сяяти, ясніти, 

аіяти 
sj�fivo, s. - клинок 
sj��nje, s. - пам'ять; згад

ка, спомин 
sj��latl se, -am se - згаду

вати, пам'ятати 
sj�a. stjefem - сікти, руба

ти, відрубувати; вирубува
ти, відтинати 

sj�dalo, s. - сідало 
sj�dlati, -am - сідати, розсі

датися 
sjedine, z. mn . - сивина 
sjedfnliti, -Іm - з'єднати, 

сполучати 
sjedfnliti se, -Іm se - об'єд

натися , сполучитися 
sjedfnjavlati, -am - з'єдну

вати, єднати, сполучати 
sjedfnjavJatl se, -am se - об'

єднуватися, єднатися, спо
лучатися 

Sjedlnjene Лmerifke Dtzave 
(SAD) - Сполучені Штати 
Америки (США) 



sjedlnj.Sпje 

sjedlnj.SПJe, s. - з'єднання 
sji!dllte, s. - сидdння; рези

денція 
sjedliti, ·lm - сидdти; sji!dlti 

пі dvlje stoUce - сидіти 
на двох сmльцях 

sji!dnlca, z. - засідання 
sjeklra, z. - сокира 
sji!me, -па, s. - сім'я 
sjemeпje, s. zb. - насіння 
sji!пa, z. - т.інь 
sji!nlca', z. - бесідка, альтан-

ка 
sjenlca2, z. - синиця 
sjenllk, m. (mn. -сі) - сінник 
sjeпovlt - rінистий, тінявий 
sJi!lsti, -dnem - сісти 
sjlta, z. - нудьrа, печаль, 

туга, журба 
sji!tlan, -па, -no - тужний, 

тужливий, тоскний, журли
вий 

sji!tlitl se, -Іm se - згадати, 
нагадати 

sji!tva, z. - сівба, засів; kk· 
kvA sji!tva, takvA ii!tva -

що посієш, те й пожнеш 
sjetvenl - посівний 
sjlver, m. - північ 
sji!vern1 - північний; sji!ver

nl р61 - північний полюс 
sjeveroisto�ni північно-

-східний 
sjeveroistok, m. - північний 

схід 
sjeverozapad, m. - північний 

захід 
sjeverozapadnI північно-

·зах:ідний 
sk&lkatl, <em плиrати, 

стрибати, скакати; зіскаку
вати; перескакувати 

sk&Ia, z. - шкала 

skimenlitl se, ·Ьn se - остов
піти, скам'яніти 

sklapAnje 

s'kandAI, m. - скандал, беш
кет 

skanJlfvati se, -ujem se - не 
зважуватися, вагатися, бу
ти нерішучим 

sklla, z. риштовання, 
риштування; барж.а 

ski!psa, z. - скепсис 
skepti�lan, -na, -no - скеп

тичний 
skeptljk, m. (mn. -сі) - скеп-

тик 
sldca, z. - начерк, нарис, ес-

юіз 
slddrlati, -am - робити ескіз 
skfdAпje, s. - зняття 
slddlati, -am - знімати, ски-

дати, стягати; skfdatl kipu 
pred ·kim - скидати шапку 
перед ким 

sldje, і. mn. - лижі 
skiJAA, m. - лижник 

skijUkJ - лижний 
skiJlatl se, -am se - займати

ся лижним спортом 
sldnJuti, -em - стягти, зня

ти, скинути, роздягти 
sldltati se, -tam se і -Cem 

se - тинятися, волочитися 
skftnlca, z. і m. - мандрів

ник; бродяга; волоцюга 
skitnl�kl - бродячий 
skftnja, z. - блукання, ман

дри 
skllldlan, -па, -no - ставний, 

доладний; співзвучний, 
гармонійний 

sklldiAte, s. - склад 
sklinJAnje, s. (gram.) - від

мінювання, відмdна 
sklinJ !ati, -am - забирати, 

відносити, ховати; (gram.) 
відмінювати 

skl8plnje, s. - укладання 
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skhiplati 

skhipjati, -am - складати, 
закривати, укладати; мон
тувати 

skЩzak, -ska, -sko - слизь
кий 

skliznluti, -em - сковзнути 
ski�n - прихильний, схиль

ний 
skli)niSte, s. - притулок, схо

вище 
sklonliti, -im - забрати, від

нести, сховати 
sklonliti se, -im se - схова

тися, ухилитися 
skli)nGst, -і, z. - схильність, 

потяг, покликання, при
страсть 

sklopliti, -im - скласти, за
крити, укласти, змонтувати 

sk� liti, -im - стрибнути, 
плигнути, сплигнути; ско
чити, перескочити 

skok, m. (mn. -ovi) - стри
бок 

ski)r - скорий 
skoгaAnji - недавній, повий, 

прийдешній 
ski)rbut, m. - цинга 
skoro - незабаром, швидко, 

скоро 
ski)гUp, m. - вершки, сме

тана 
sk\Ovati, -ujem - скувати 
skracenje, s. - скорочення, 

вкорочення 
skraclfvati, -ujem - скорочу

вати, вкорочувати 
skraclivati se, -ujem se - ко

ротшати, скорочуватися 
skratliti, -im - скоротити, 

вкоротити 
skrbnilk, m. (mn. -сі) - опі

кун 
skrenluti, -em - звернути, 

повернути; skrenuti pazoju 
звернути увагу; skrenu-
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skitplj� 

ti s puta - збитися з 
шляху 

skreltati, .Cem - звертати, 
відхилятися; повертати; 
видвертати 

skretnicar, m. - стрілочник 
skrilti, -jem - сховати, захо

вати; притаїти 
skrfvjati, -am - ховати, при

таювати 
skrfvlati se, -am se - хова

тися, заховуватися, таїтися 
skrlven - захований, потай

ний 
skrfvliti, -im - викривити, 

зігнути, провинитися 
skrOJ liti, -im - викроїти 
skri)mІan, -na, -по - скром

ний, невимогливий 
skri)mnGst, -і, z. скром-

ність 
skri)viAte, s.  схованка; 

сховище 
skrOz - наскрізь; skrOz na

skroz - скрізь наскрdзь 
skupulozlan, -па, -no - скру-

пульозний, педантичний, 
совісний 

skuhlati, -am зварити, 
зготувати 

skilhlati se, -am se - звари-
тися, зготуватися 

skulptura, z. - скульптура 
skiip' дорогий, цінний 
skup2, m. (mn. -ovi) - гру-

па, зибрання, сходка 
skupa - спільно; разом 
skupliti, -im - зібрати, згреб

ти, накопичити 
skupliti se, -im se - зібра

тися, стиснутися;  сісти 
(про тканину) 

skitplja�, m. - збирач, ко
лекціонер 



skU.pljAnje 

skU.ptjAnje, s .  - збір, збиран
ня, скупчування, колекціо
нування 

skU.pІJ latl, -am - збирати, 
скупчувати, накопчувати, 
складати, згрібати, колек
ціонувати 

skU.pІJ latl se, -am se - тов
питися, збиратися,  стиска
тися, сідати (про тканину) 

skU.po - дорого; skU.po pla
tltl - переплатити; попла
титися 

skup0cjeп - коштовний, до
рогоцінний, цінний 

skup0ca, z. - дорожнеча 
skup§tlna, z. - збори, скуп

щина, асамблея; gOdl§пja 
skiip§tina - річні збори; 
narodпii skiip§tina - на
родна скуmцина 

skiit, m. - пола 
skiiter, m. - скутер 
slib - кволий, слабкий, не

мічний, хворий; поганий; 
sliba strana - слабка сто
рона; �vjek slibih iiviicii 
- нервова людина 

siAblc, m. - слабосила л�о
дина; безвільна, малодуш
на людина 

slibliti, -im - знесилювати, 
марніти, слабнути 

sUibo - погано; злегка; не
регулярно 

slibokrvlan, -па, -по - мало
кровний 

sJaЬoktvпбst, -і, z. - недо
крів'я 

sliЬOst, -і, z. - слабк.ість, 
безсилля, безсиЛІість 

slabiшjav - слабосильний, 
хворобливий; худорлявий 

slacica, z. - гірчиця ; гірчич
ник 

Slavenka 

sUlldak, -tka, -tko - солод
кий; милий, приємний 

s1adllti se, -im se - ласувати 
s!adokU.sJac, -са, m. - ласун, 

гастроном 
slidolt!!d, m. морозиво 
siagAnje, s. - погоджеНІість; 

набір, відповідність 
stagiir, m. - складач; набір

ник 
slalgati1, -zem - складати; 

збирати; набирати 
slalgatl2, -zem - збрехати 
slalgati se, -fem se - зго

джуватися , ладити, ладна
ти; відповідати ; s1agatl se 
kao pis і micka - жити 
як юіт з собакою 

s:ima, z. - солома; mlatitl 
pr!\Zпu slimu - точити ля
си, теревені правити 

sJamІati, -am - зламувати, 
ламати; розбивати; умов
ляти 

slil.n - солоний 
s1anlna, z. - сало, шпик 
slaпje, s. - пересилка; по-

силка; посилання 
slAp, m. (mn. -ovi) - водопад 
slist, -і, z. - сододощі ; насо

лода 
s!asticiimlca, z. - кондитер

ська 
sliti, §iljem - слати, поси

лати, відсилати, видпра
вляти 

slatki§, m. - ласощі 
slitko - солодко, мило, при-

ємно 
sliva, z. - слава 
sЩvІап, -па, -по - знамени

тий, славетний, славнозвіс
ний, славний 

s:iaveп, m. - слов'янин 
Slavenka, z. - слов'янка 
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slavёnskl 

slavёnskl слов'янський 
siavina, z. - кран 
sJavist(a), m. - славіст 
slavistika, z. - славістика 
slivJiti, -im - прославляти, 

святкувати, славити, тор
жествувати, вшановувати 

s'avolji1biv - честолюбний 
slavo1jOblje, s .  честолюб-

ство 
SiavonJac, -са, m. - славо-

нець 
SiavOnija, z. Сла:qонія 
slavtij, m. - соловейко 
sielci se і sll!gnuti se, -gnem 

se - зібратися, осісти, зле
жатися 

sledliti, -im - заморозити 
sledJiti se, -im se - замерз

нути, обмерзІJУТИ; обледе
ніти 

sllt, m. {mn. ovi) - зліт, збір 
slezena, z. - селезінка 
s'tlcfan, -na, -по - схожий; 

подібний; викапаний 
sllcliti, -im - скидатися, бу

ти схожим 
sllcnOst, -і, z. - схожість, по

дібність 
slljedёcl - наступний, чер

rовий 
slljedJlti, -im - слdдкувати, 

стежити; слідувати 
sUJelgati se, -fem se - зби

ратися, злежуватися, осі
дати 

sПjep - сліпий; незрячий;  
slijepo crijevo - апендикс, 
сліпа кишка; saljepl putnik 

заяць (пасажир без 
квитка) 

slljeplitl, -im склеїти, злі-
пити 

slijeva - зліва 
slljevlnje, s. - злиття, зли

вання 
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SiovёniJa 

slljevІati, -am - зливати, від
ливати 

slljevJatl se, -am se - зли
ватися 

sПka, z. - малюнок, пор
трет; фото; картина; кадр 

si.ikйnje, s. - малювання 
sllkAr, m. - живописець, ху

дожник 
slikйrstvo, s. - живопис, ма

лювання 
sUkfatl, -am - малювати; 

змальовувати 
slikovit - мальо�ничий, ко

лоритний, барвистий, обра
зний 

s1ina, z. - слина 
sЩtl, -jem - злити, видлити 
sЩti se, -jem se - злитися 
sloЬOda, z. - воля, свобода 
s16bodlan, -na, -по - вільний, 

незалежний, розв'язний 
(перен) ; s6Ьоdпб vrijeme 
- дозвілля 

slobodoljublv - волелюбний 
si.(jg, m. (mn. -ovi) - склад 
s16ga, z. - злагода, зrода, 

єднання, дружба; Zivjetl u 
slozl - жити в злагоді, ла
дити, ладнати 

slбj, m. (mn. -evi) - проша
рок, шар, пласт 

s16m, m. - злам, провал, 
провалля 

slomJiti, -im - зламати, зло-
мити, поламати 

slqo, m. · (mn. -ovi) - слон 
slbvйcki - словацький 
S1ovйlk, m. (mn. -сі) - сло-

вак 
Slovenlac, -са, m. - слове

нець 
Slovёnija, z. - СловенІія; So

cljaUstickй RepuЬ-iika s10-
vёn1Ja Соціалістична 
Республіка Словенія 



Slovenka 

Slovenka, !. - словенка 
slovenskl - словенський 
slovlitt, -im вважатися 
sl6vo, s. - л.ітера, буква 
sl6!lan, -na, -по - дружний, 

одностайний, згодний 
s}6ien - складний, складе

ний 
sІO!liti, ·im - скласти, на

брати, укласти; зібрати 
sJO!liti se, -im se - згодити

ся; примиритися; зжитися 
sloiiv - складаний 
.iuaj, m. - нагода, випа

док; випадковість; справа 
(судова) ; u svakom s:ui!aju 
- у всякому випадку; pii
k:Ьn siuaJem - цілком ви
падково 

slui!iiJlan, -na, -по - випад
ковий 

sluajпo - випадково 
sJui!lijn6st, -І, z. - випадко-

вість 
sluga, m. - слуга, служник 
sIUh, m. - слух 
slUAiii!, m. і sliiiallac, -оса, m. 

- слухач 
sluAallca, !. - наушники 
sІUAlatt, -am - слухати, при-

слухатися, вислухувати; 
слухатися 

slU.tlltl, -im - передчувати, 
передбачати, відчувати, до
гадуватися 

slutnja, !. передчуття, 
здогад, передбачення 

s.Jiiz, -і, !. - слиз; мокрота 
sliliba, !. - служба 
sIU!Ьen - службовий, офі

ційний; slil!Ьenl pfit - ві
дрядження, командировка 

slU!Ьenllk, m. (mn. -сі) -
службовець 

slil!Ьenlca, !. - службовка 

smljeh 

siйiliti, -im - служити, ча
ствувати, прислуговувати 

sljedbeDІlk, m. (mn. -сі) -
послідовник, наслідувач 

sijepOoi!J.ca, !. скроня 
sljep0ea, !. - сАШота 
smaknlutt, -em - стратити, 

скарати 
smanJIІtt, -im - змеюuити, 

убавити 
smlinJ IІtt se, ·lm se - спа

сти, змеюuитися 
smanJ Іivatl, -ujem - змен

шувати, убавляти 
smanJ Іfvatl se, -ujem se -

зменшуватися, спадати 
smatrlatl, -am - вважати, 

визнавати 
sm�, s. - сміття 
smM - коричневий, брунат

ний 
smekAlati, -am - пом'якши

ти, зм'якшити, зм'якнути 
smanj6пje, s; - скорочення 
smekAavlatl, -am - пом'як

шувати, зм'якшувати 
smekAavlatl se, -am se - по

м'якшуватися, лаmдиіти 
sm6\stl, -tem - змести, виме

сти, сконфузити, збити, за
вадити, перешкодити 

sm6\sti se, -tem se :...... скон-
фузитися, збитися, зніяко
віти 

smet, m. - замет 
sm6tlatt, -am - перешкоджа

ти, заважати; скидати 
sm6ten - розгублений, зні

яковілий, сконфужений 
sm6tnja, !. - перешкода; 

розгубленість 
smiJlati se, -em se - смdя

тися, реготати 
smJJeh, m. - сміх; pUc:ati od 

smljeha - заходитися від 
сміху, реготати; шtarltl 
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smlJenlltl 

(prisnutl) u smlJeh - за
сміятися; nlje ml do sml
jeha - не до сміху 

smlJeniltl, -Іm - змінити, за
мінити, підмінити 

smljel\ak, -ka, m. - усміх 
smljel!an, -na, -no - СМJіш

ний, кумедний, комічний 
smljel!ati, -am - змішати, 

переМІішати, переплутати 
smІJelliti se, -im se - по

сміхатися, ".'СМіхатися 
smllJovati se, -ujem se -

змилуватися, зжалитися 
smion - сміливий, смілий 
smfrllti, -Іm - вгамувати, 

заспокоїти, втихомирити 
smfr!lti se, -im se - заспо-

коїтися, утихомиритися, 
вгамуватися 

smlr!fvati, -ujem - гамувати, 
вгамовувати, заспокоюва
ти 

smlr!fvati se, -ujem se - за
спокоюватися, вгамовува
тися 

smislao, -Іа, m. - смисл, 
глузд, розум, толк; схиль
ність; nirna smlsia - це 
нерозумно; u prenesenom 
smfslu - у переносному 
значенні; u prAvOm smfslu 
у прямому значенни 

smlsllltl, -im - надумати, 
замислити придумати 

smflIJ !atl, -am - придумува
ти, замишляти; видумува
ти 

smllljeno - навмисно, нав
мисне 

smjlIOst, ·І, z. - сМІіливість, 
відвага 

smJІna, z. - зм:іна 
smJenj\fvatl, -uJem - зміню

вати, зміняти; звільняти 
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smrkavlatl se 

smjer m. (mn. -ovi) - на
прямок, напрям, направлен
ня 

smjirlan, -na, -по - смирен-
ний, скромний, смирний 

smjesa, z. - суміш, сплав 
smjesta - негайно, одразу ж 
smjest!itl, -Іm - поселити, 

в:м1істити, помістити; вла
штувати 

smjestliti se, ·im se - помі
ститися, розміститися, по
селитися; влаштуватися 

smjelk!ati se, -am se - усМІі.
хатися, посміюватися 

smJвtІati, -am - розМJіщува
ти, садити; поселяти; вла
штовувати, поМJіщати 

smjelt !atl se, -am se - по-
міщатися, розМJіщуватися; 
поселятися 

smjl!ltlj, m. - приМJіщення, 
розМJіщення, поселення 

smІJetІ, -IJem - сМІіти, на
смілюватися 

smo�Іttt, -tm - змочити, по
лити 

smo�lltl se, -Іm se - промок-
нути, змокнути 

sml)�nlca, z. - комора 
sml)kva, z. - інжир 
smola, z. - смола 
sml)ltak, -tka, m. (mn. -сі) 

згорток 
snЮt\ati, -am - згорнути, 

звинути, змотати 
sml)tra, z. - огляд 
smra�!Іtl se, -im se зать-

маритися, потемніти 
smrad, m. - сморід 
smtdlJeti, ·lm - смерд.іти, 

тхнути 
smtdljlv - смердючий 
smreka, z. - яловець 
smrkliv!atl se, -а se - смер-

кати, вечоріти 



smrknlutl se 

smrknluti se, -е se - смерк
нути, повечерdти 

smrAAvlJetl, -im - схуднути, 
змарніти 

smП, -1, z. - смерть; osudltl 
na smrt - засудити на 
смерть; glMatl smПІ u оВ 
- дивитися смерті у вічі 

smrtlan, -na, -no - смертель
ний; smЇ'tD;I k8zna 
смертна кара; zadatl smrt
nl udarac - завдати смер
тельного удару 

smПnІlk, m. (mn. -сі) 
смертник 

smrtnOst, -І, z. - смертність 
smrvllti, -im - розкришити, 

розбити 
smп:avlatl, -am - заморожу

вати; морозити 
smrzavlati se, -am se - мер

знути, замерзати 
smi'znj\1tl se, -em se - ви

мерзнути, вимерзти, за
мерзнути 

smiiCenOst, -1, z. - збенте
ження 

smuc11vat1, -uJem - бентежи
ти, турбувати, збивати з 
толку 

smfit!, m. (m."1. -evl) (zool.) -
судак 

smlitiltl, -im - збентежити, 
стурбувати, збкrи з толку 

smlitJlt1, se, -im se - зніяко
віти, сконфузити�:я 

smutljlvlac, -са, m. - бунті
вник, баламут; заколотник 

smutnja, z. - інтриrи; kll
men smutnje - яблуко 
незгоди 

snabdljevlnje, s. - постачан
ня, забезпечення 

snabdljev\atl, -am - забезпе
чувати, постачати 

snivlati se 

snabdljevlatl se, -am se 
забезпечуватися, постача
тися 

snabdlJetl, -ljem - забезпе
чити, постачити 

snabdlJeti se, -ljem se - за
безпечитися 

snabdjevA(!, m. - заrоrівник 
snal61 se, -t!em se - знайти 

вmШд, не розгубитися; зо
рієнтуватися 

snaga, z. - сила, снага; нас
нага, міцнисть; konjskii sna
ga - кінська сила; ridnii 
snaga - робоча сила; bltl 
na srnizi - бути в змоЗІі, 
бути спроможним; iznad 
svojlh snagA - через силу; 
stupiti па snagu - вступи
ти в силу; vlastltlm snaga
ma - самотужки 

snaьa, z. - невістка 
snaiazliti se, -im se - знахо

дити вихід, не губитися;  
оріентуватися 

snalazljlvOst, -1, z. - сприт
ність, винахідлівість 

sna:aazljlv - дотепний, мет
кий, спритний 

snШan, -na, -по - сильний, 
міцний, коренастий 

snljeg, m. - сніг; plldii snijeg 
сніг dде; marltl kao za Ianj
skI snljeg - потрібен як 
торішній сніг 

snimlak, -ka, m. (mn. -сі) -
знімок, фотокартка 

snimllnje, s. - зйомка, зи�
мання; snimAnje filma -
Ісінозйомка; snimlnje zvii
ka - звукозапис 

snfm/atl, -am - знімати 
snfmliti, -im - зняти 
sniv/atl, -am - бачити уві 

сні; мріяти, фантазувати 
sniv/ati se, -am se - снитися 
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snfzlltl 

snfz/lti, -im - знизити, пони
зити, спустити 

snilliv/atl, -am - знижувати, 
понижувати, спускати 

sni!enje, s. - зниження 
snl)p, m. (mn. -ovi) - сніп 
snos/ltl, -im - зносити; пере-

носити, терпіти; snosltl tr6-
!lkove - брати на себе ви
трати 

sпiildlltl se, -Іm se - зажу
ритися, засумувати 

snjН/an, -па, -по - сніrовий, 
сніжний 

sб(І)1, -І, f. - оіль 
s6Z, -, m. (muz.) - соль 
.ОЬа, f. - кімната; b61nlfkli 

�Ьа - палата; ridna sОЬа 
кабінет, робоча �імната; 
spavaa �Ьа - спальня 

sDbos11klr, m. - маляр 
Юcljalnl - соціальний; ЮсІ

jаІпо oslguranje - страхка
са, соціальне страхування 

socljallst(a), m. - соціаліст 
socljallstiW - соціалістич

ний 
socljaa}zlam, -ma, m. - соці-

алізм 
�an. -па, -по - соковитий 
s6da-v0da, f. - содова вода 
SOfJja, z. - Софія 
s6k, m. (mп. -ovl) - сік 
80kna, f. - носок 
sDkO(I), m. - сокіл 
вokoI/iti, -Іm - підбадьорю

вати, заохочувати 
sDПdlan, -па, -по - сол,ідний, 

грунтовний, серйозний 
вoUdamOst, -І, z. - солідар

ність 
sЬІІІtІ, -Ьn - солити; насолю

вати; підсолювати; s0Пti 
pimet - замилювати очі 

s61Dk:a, f. - сільниця 
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spavatl 

sDm, m. (mn. -ovl) (zool.) -
сом 

sondirlatl, -am - зондувати 
80prAn, m. - сопрано 
sortfr/ati, -am - сортувати 
s6va, z. (zool.) - �ва; пугач 
sovhoz, m. - радrосп 
s6vjet, m. - рада 
s6vjetski - радянський 
spid/atl, -am - спадати, опа-

дати, падати, спускатися 
spahlja, m. - поміщик, вели

кий землевласник 
spaj/atl, -am - з'еднувати, 

сполучати; паяти; зІUивати; 
згуртовувати, скріплювати 

spaj/atl se, -am se - з'едну-
ватися, згуртовуватися ; 
скріплюватися 

spalllti, -Іm - спалити 
spalj/fvatl, -ujem - спалюва-

ти 
spa1jfvanje, s. - спалення 
sparina, f. - духота, задуха 
spis, m. - порятунок; n&DA 

tl spisa - спускайся на 
ДНО 

spasavlati, -am - рятувати, 
врятовувати 

spasav/atl se, -am se - ряту
ватися 

spasllaW - ряrівний, рят:і
вничий 

spas/ltl, -Іm - врятувати 
splis/ltl se, -lm se - врятува

тися 
spi/stl, -dnem - спасти, опас

ти, спуститися; схуднути 
spavaonlca, f. - спальня 
spavlati, -am - спати; spi,va 

(ml) se - на сон клонить; 
spavatl kao tl)p (Uo zlUdln) 
спати як убитий (як зарі
заний) 



spk!JИ.lan 

spkljllJan, -na, -no - спеці
альний 

specljМlst(a), m. - спеціаліст 
spedjaUzfr/atl, -am - спеці

ал�ізувати 
specijallzfrlatl se, -am se -

спеціал�ізуватися 
specljalnOst, -1, z. - спеціаль-

ність 
spiker, m. - диктор 
spПja, z. - печера 
spirl1Іan, -na, -по - гвинто

вий 
spls, m. - акт, документ, ді

ло, твір 
splslak, -ka, m. (mn. -kovl) -

список, опис; перелІік, вІідо
місrі. 

spj�v. m. (mn. -ovl) - по
ема; вірш; ПіснЯ' 

spj�v/atl, -am - напісати пое-
му, вірш; скласти пісню 

spll�e. z. mn. - помиї 
splfW, m. - пліт; паром 
spt.avar, m. - плотар 
splavaiatje, s. - сплав, спла-

влювання 
splelstl, -tem - зв'язати, спле

сти; заплутати 
spl�tka, z. - ІІАІі.тка, інтрига 
sp1etkar, m. - ПЛііткар, ін

триган 
spletkarlltl, -Іm - інтригува

ти; займатись плітками, 
клепати 

spocetka - спочатку 
spltj, m. (mn. -evl) - суміш, 

замикання, сполука 
spoJ/itl, ..ьn - сполучити, 

з'еднати; згуртувати; спая
ти 

spoj/ltl se, -Іm se - сполучи
тися, з'еднатися 

spi)kOj/an, -па, -no - споюій
ний 

spi)kOjпo - споюіііно 

39 Menac - Koval: Rjefnik 

&pOsoblan 

spokojstvo, s. - споюій 
spt\I, m. (mn. -ovi) - стать 
sp6lnl - статевий 
spЬljalпOst, -1, z., v. vanj!ltina 
spЬljalnjl і sp6ljnjl, v. vanj-

ski 
sp6mi!n, m. - пам'ять, спо

гад 
spi)mi!n-ploёa, z. - меморіаль. 

на дошка 
sp0menllk, m. (mn. -сі) -

пам'ятник, монумент 
spomen/utl, -em - згадати 
spomen/uti se, -em se - зга-

дати 
spomtnj/ati, -em - згадувати 
sp6na, z. - пряжка 
•.,Ontiin - спонтанний, сти

,сrйний 
sp0pad/atl, -aril - нападати, 

накидатися 
spopa/stl, -dnem - напасти, 

накинутися 
sp6r1, m. - спір, суперечка 
sp6r2 - повільний, забарний, 

забаглІівій, копіткий 
sp6r/an, -па, -по - спірН!ій 
sp6razOm/an, -na, -no - уз

годжений, домовлений 
sporazUm/jeti se, -ljem se -

домовитися, узгодити 
sporazwnljevlati se, -am se -

домовлятися, узгоджувати 
sp6ri!d/an, -na, -no - побіч

ний, другорядний 
spЬr/ltl, -Іm - сперечатися; 

затримувати, гальмувати, 
заперечувати 

spi)ro - поволі, повільно 
sp0rt, m. (mn. -ovl) - спорт 
spЬrtaA, m. - спортсмен 
spi)rtskl - спортивний 
spЬsoblan, -na, -no - здат-

ний, здібний, спроможний; 
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sposobnost 

spЬsoban za rid - працез
датний 

spЬsobnOst, -і, z. - здатність, 
здібність, хист 

spota/cl se, -knem se - спіт
кнутися, оступитися 

spotlc/ati se, -t!em se - спо
тикатися, оступатися 

spi)znaja, z. - пізнання 
spriva, z. - інструмент; зна

ряддя 
spfdlatl se, -am se - знуща

тися, насміхатися 
spfdnja, z. - знущання, на

руга 
spret!avlatl, -am - боронити, 

переІІІКОД)ІС.ати, зава:ж.ати 
sp�ma, z. - підготовка, під

готовленість, кладовка; ос
нащення 

sprfmJan, -na, -no - готовий; 
підготовлений 

spremlatl, -am готува-
ти, заготовляти; прибирати, 
ладнати 

spremlatl se, -am se - готу
ватися, ладнатися 

spremJiti, ..Jm - підготувати, 
заготувати; прибрати 

spr�mnOst, -і, z. - готовність, 
підготовленість 

sprftan, -na, -по - спритний, 
вправний, меткий 

spr�tnOst, -1, z. - спритність, 
вправність 

sprezlnje, s. (gram.) - дієвід
мінювання 

spreJzatl, -zem (gram.) 
дієвідмінювати 

sprljatelJ lltl, -lm - подру:ж.и
ти, здру:ж.ити 

sprljatidjJitl se, -lm se - по
дру:ж.итися, здру:ж.итися 

sprljate1jJivati se, -ujem se -

ЗдРужуватися 
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sravnJitl 

sprlj�Jltl, -lm - переІІІкоди
ти, створити переІІІкоду 

sprljeda - спереду, попереду 
sprovod, m. - похорон, по

хоронна процесія 
sprovodDIJk, m. (mn. -сі) -

прово:ж.атий, конвоїр 
spriid, m. (mп. -ovl) - мілина 
spusфti, -Іm - спустити, опу

стити; знизити, понизити 
spusфtl se, -Іm se - спусти

тися, злізти; опуститися; 
знизитися 

spUJtlnje, s. - спуск, посад
ка 

spUJtlati se, -am se - спуска
тися, опускатися ;  зни:ж.ува
тися 

sputlatl, -am - замотати ; за
в'язати 

sputavfati, -am - замотува
ти; зав'язувати 

spuzva, z. - губка, мочалка 
srim, m. - сором, стид; 

srim me je - мені сором
но; sr� te ЬіІо! - сором 
тобі 

sramezljlvOst, ·І, z. - соро
мливість 

sramlftl se, -lm se - сороми
тися 

sramota, z. - стид, ганьба, 
сором 

srimotlan, -na, -по - ганеб
ний, безславний, безчесний 

sramoфtl, 4111 - соромити, 
ославляти, ославлювати; 
ганьбити, безчестити 

srastlatl, -am - зростатися ; 
загоюватися 

srasJti, -tem - зростися , за
гоїтися 

sravnlltl, -lm - звірити, зіс
тавити; вирівняти, порів
няти 



sravnJlfvati 

sravnjlfvati, -ujem - звіряти, 
зіставляти; вирівшовати, 
рівняти 

Srblja, z. - Сербія ; SoctJa
Dsti&A Republlka SrbІJa -
Соціалістична Республdка 
Сербія 

Srblln, m. (mn. -і) - серб 
srce, s. - серце; diratl u sr

ce - зачепити за серце 
(за живе) ; od sveg srca -
від щирого серця, з усього 
серця ; telka srca - з важ
ким серцем 

sN!an - хоробрий, мужній 
sraml - серцевий 
sN!lka, z. - серцевина 
srdat!lan, -па, -no - сердеч-

ний, привітний, щиросер
дний 

srdlt - серднrnй, злий, гнів
ний 

sfdPtl, -Іm - гнівити, серди
ти, злити 

sfdlJ.tl se, -Іm se - сердитися, 
злocrnrncя, злиrnся, АЮТИ· 
тися, гніваrnся, гнівітіся 

srebm - срібний 
srebro, s. - срібло 
sreea, z. - щастя ; Ьnatl sre

Cu - таланити, щастити; 
па sreeu (sdCOm) - на
щастя ; svi sreca - усе 
щастя 

sredlna, z. - середина, сере
довище, м'якоть, м 'якуш 

sredllte, s. - осередок, сере
дина; центр 

sredlJ.t:I, -Іm - впорядкувати, 
розібрати, владнати 

srednjl - середній; srednJii 
Akola - середня школа 

srednjoevrGpskї - середньо
європейський 

srednjoikcЩac, -са, m. 
учень середньої школи 

39* 

srednjoikolsld - належний 
до середньої школи 

srednjovjNtGvni - середньD 
вічний 

sredOzeпшl - середземний; 
Sredoz· "DnG more (geogr.) 
- Сер. дземне море 

sredstvo, s. - зааіб; prlj� 
voznG sredstvo - зааіб пе
ресування 

sredenje, s. - впорядкування 
sred:fvlnje, s. - розбір, впо

ря <\КОВування 
sredlfvatt, -ujem - впорядко

вуваrn 
sreІstt, -tnem - зустріти 
sretІan, -na, -no - щасливий; 

sretan pilt! - щасливої до
роги; sdtnli Ni)vli �! 
- з Новим роком! 

srЩtatt, ..Cem - зустрічати 
sdtno - благополучно, щас

ливо 
srlj�da, z. - середа 
sfna, z. (zool.) - сарна, дика 

коза 
smdl�. m. (zool.) - сарна 

(самець) ; дикий козел 
sri)dlan, -na, -no - спорідне

ний; схожий 
sr&lnljk, m. (mn. -сі) - рідня, 

родич 
srOdstvo, s. - спорідненість; 

рідня 
sf'p, m. (mn. -ovi) - серп 
srplanJ, -nja, m. - липень 
sipanjskl - липневий 
Si'pklnja, z. - сербка 
si'pskl - сербський 
srpskohrvltski - сербохор-

ватський 
sriil\itl, -Іm - розвалиrn, об

валити, руйнувати, повали
ти 
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sriilJitl se 

sriiAIІti se, -Іm se - розвали
тися, зірватися; завалити
ся, провалитися, упасти 

si'i, -1, z. - юістковий мозок; 
.серцевина; стрижень; сут
ність 

stabЩan, -па, -no - стабіль
ний, стійкий 

stabi.izirlati, -am - стабіАІі.зу
вати; зміцнити 

stablo, s. - дерево, стовбур 
stablJika, z. - стебло, стеб-

линка 
staclOnAr, m. - стаціонар 
stidiJ, m. - стамя 
stidion, m. - стамон 
stido, s. - стадо, отара, rурт, 

табун, череда, ватага 
stagnliclJa, z. - застій 
stija, z. - конюшня ; хл�ів 
staja1Іlte, s. - стоянка; зу-

пинка 
stJ8Jat1, -ojlm - коштувати 
stakllr, m. - скляр 
staklen - скляний 
stak!fnka, z. - банка; склян-

ка 
staklo, s. - скло 
stalJak, -ka, m. (mn. -сі) -

підставка, штатив 
stlilJaп, -па, -по - сталий, 

постійний, незМІінний 
stalaza, z. - етажерка 
sti1ez, m. - стан 
stli.Iofeп - витриманий, спо

юійний, урівноважений 
stambeп - житловий; квар

тирний 
stin, m. (mn. -ovi) - кварти

ра; житло, оселя ; tkalaW 
stin - ткацький верстат 

staпlr, m. - пожилець, меш
канець; квартиронаймач 

stanariпa, z. - квартплата 
stiпdard, m. стандарт, 

)КИТТЄВИЙ рівень 
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stadnskl 

stAndardlan, -па, -по - стан
дартний 

standardlzirJati, -am - стан
дартизувати 

stinlca, z. - станція ,  вокзал, 
пункт, стоянка, зупинка; 
кл:ітина 

stinka, z. - коротка зупин
ка; перерва; пауза 

stanІOvati, -uJem - прожива
ти, мешкати 

staпovilte, s. - становище, 
точка зору, позиція, по
rАЦ 

staпOvnilk, m. (mn. -сі) 
)І{Итель, мешканець 

stanovnfltvo, s. - населення, 
народонаселення 

staпje, s.  - стан, становище; 
l)psadпo staпje - облога ; 
zdravstveпO staпje - стан 
здоров'я ; biti u staпju -
бути у стані;  blti u drugOm 
stanju - бути вагітною 

staпj/ivati se, -ujem se - ста
вати тоншим 

stir - старий; старезний; 
перестарілий; старовинний; 
ветхий; і stlro і m Іdо -
і старе і мале 

stirJac, -са, m. - старик, ста
рець 

stiirlnje, s. - старанність; 
піклування, турбота 

staratelj , m. - опікун, попе
читель 

stirlati se, -am se - стара
тися, дбати; турбуватися, 
піклуватися 

stirica, z. - бабка, бабуся, 
лdтня ЖІінка 

starina, z. - древність, ста
ровина; старовинний пред
мет 

starlпskl - старовинний, дре
вній 



starj�lna 

starje§lna, m. - глава, ста
рійшШІа; старший 

stirlJetl, -Іm - старіти, дря
хАІіти 

starosjedlflac, -оса, m. - ту
бі.лець; старожил 

starosJedlla&i - тубільний; 
м�ісцевий, тутешн:ій 

stirodrfvlan, -па, -по - ста-
родавн:ій, старовинний, 
древній 

stirost, -І, z. - старість; вік 
stiirt, m. - старт 
stirtlati, -am - стартувати 
staru.dlja, z. - мотлох, дРан-

тя 
stis, m. - стан, зріст, фігу

ра, постать 
st&slt - рослий, високий, 

ставний, поставний 
stiiltl, -пеm - стати; зупини

тися; перестати; поча
ти; stiitl па felo - очоли
ти 

statlst(a), m. - статист 
statistl�, m. - статистик 
statistlka, z. - статистика 
status, m. - статус 
statot, m. - устав, статут 
stlv, m. (mn. -ovl) - ставлен-

ня, позиція; погляд 
stivlitl, -Іm - поставити, по

класти, ді.ти; stiivltl па gla
slnje - поставити на rо
лосування; stivltl u p6gon 
- пустити в хdд; stlvltl il
vot па kocku - поставити 
життя на карту; stlvltl 
pred gotov fln - постави
ти перед фактом 

stavIJlatl, -am ставити, 
класти, ,4Іівати, накладати 

staza, z. - стежка, доріжка 
sЩІ, m. - стаж 

stlmulans 

stеІСІ, -knem і -t!em - заро
бити; придбати; заслужи
ти; набути 

stefAj, m. - банкротство 
stegno, s. - стегно 
stegnlutl, -em - затягнути, 

стягнути; стиснути, здави
ти 

stenografija, z. - стеногра-
фія 

stenografirJati, -am - стено-
графувати 

stenjlnje, s. - стогін 
stenj Jati, -em - стогнати 
stepa, z. - степ 
stepenlca, z. - сходинка 
stepenUte, s. - східці, сходи 
stere0tlplan, -па, -по - сте-

реотипний 
sterПJan, -па, -по стериль-

ний 
sterlUzirfati, -am стерилі-

зувати 
stelzati, -zem - затягувати, 

стягувати; стискати, зда
влювати 

st�i, -gnem - догнати; при
бути, під'їхати; досягнути; 
,АJі.йти, поспіти; вистачити, 
встшнути 

stid, m. - стид, сором 
stfdlJetl se, -im se - со

ромитися 
stidlJiv - соромливий 
stidljivOst, -1, z. - соромли-

вість 
stlh, m. (mn. -ovi) вірш 
stihija, z. - стихdя 
stihljskl - стихійний 
stljena, z. - скеля; брила 
stii, m. - стиль 
stillzfrlatl, -am - стилізувати 
stlmulaclja, z. - заохочення 

льовий; стильний 
stimulliclja, z. - заохочення 
stlmulans, m. - стимул 
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stimulfranje 

stimulfranje, s. - стимулю
вання, заохочування 

stimulirJatl, -am - стимулю
вати, заохотити, заохочу
вати 

stlpeпdlja, z. - стШІеН,4іія 
stlpendlst(a) , m. - стШІендіат 
stisfak, -ka, m. - стиснення, 

потиск, стискання; stisak 
nlke - рукостискання 

stlska, 2:. - тиснява, давка, 
колотнеча 

stiskfatl, -am - стискати, за
тискати ; жати, потискува
ти, здавлювати 

stiskJati se, -am se - стиску
ватися, збігатися; здавл10-
ватися 

stlsnfuti, -em - стиснути, по
тиснути, затиснути, стис
нути 

st1snfutl se, -em se - здави
тися, збігтися; стиснутися 

stiJJati, -am - заспокоїти, 
втихомирити 

stiJJatl se, -am se - заспокої
тися; стихнути, затихнути; 
втихомиритися 

stUavJati, -am - заспокоюва-
111, втихомирювати 

stl§livlati se, -am se - заспо
коюватися; стихати, тихну
ти, затихати, вщухати; вти
хомирюватися 

stlJzati, -!em - приїжджати, 
під'їжджати, прибувати, 
поспівати, встигати 

stj&:lnje, s. - надбання 
stJ�lcati, � - заробляти, 

набувати, здобувати, дба-
ти, заслуговувати 

stJ�ca, f. - клоп, блощиця 
stjuardЬa, f. - С"ПОардеса 
sto - сто 
st�, m. - тварШІНИК 
st� - тваринницький 
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stradlatl 

s�stvo, s. - скотарство, 
тваринництво 

stog, m. - скирта; копа 
stogOdUnjlca, z. - сторіччя 
stolВd - стоїчний 
stoj�cke - стоячи 
st�ka, z. - скот, скотина, 

худоба 
stol, m. (mn. -ovl) - стіл, 

верстак 
stoIJac, -са, m. - стілець 
sto'Шr, m. - столяр 
stoIArskl - столярний 
stoiBc, m. - табурет 
stoUca, z. - стілець; sj�dltl 

пі dvlje stoUce - симт-і на 
двох сrільцях 

stбlnJAlk, m. (mn. -сі) 
скатерть 

stoljece, s. - століття, сто
річчя 

stopa, z. - стопа, слід, фут, 
віршовий розмір; lcl Bjlm 
st�pama - �ти чиїми сли
дами (по чиїх слідах) ; sUJ� 
dltl u stopu - dти слід у 
сЛІід (крок за кроком) 

stopalo, s. - стопа 
stopJiti, -lm - злити, з'єдна

ти 
stopJitl se, -lm se - злитися, 

з'єднатися 
stop0stotJan, -па, -по - сто-

процентний; стовідсотко-
вий 

stornfrJati, -am - скасувати; 
відмІіюпи 

stostruk - стократний 
stotl - сотий 
st�tlna, f. - сотня, сто 
stotlnka, f. - сота доля 
stotfnJ Jak, -ka, m. - біля сот-

ні 
stnUtlati, -am - страждати, 

терпіти; постраждати 



strih 

striiJI, m. - страх, побоюван
ня, переляк; s� me je 
- лячно, страшчо; strlJi І 
tripet - страх і трепет 

strahopoltovuje, s. - блаrо
rовіння, глибока повага 

strahota, z. - жах, острах, 
страшна справа 

strahlovatl, -uJem - побою
ватися, боятися, страшити
ся 

strahOvit - страшний, жах
ливий, грізний 

strln - чужий, сторонній, 
dноземний, зарубіжний 

strlina, z. - бік, сторона, 
сторінка; аа strline - збо
ку; di'tatl ае ро stnШJ. -
цуратися; триматися осто
ронь 

stranJac, -са, m. - чужозе
мець, dноземець, чужинець, 
чужий 

strluilca, z. - сторінка 
strinka, z. - парrія 
strlnklnja, z. - dноземка, чу-

жинка, незнайомка 
stdnputlca, z. - бічна об'ї

зна дорога, неправильний 
шлях 

strast, -І, z. - пристрасть, 
запал 

strlsltan, -na, -no - запаль
ний, гарячий 

stl"Utven - жагучий, при
страсний, завзятий, палкий 

striastvenllst, -1, z. - завзяття, 
.жаrучісn., паАІСЇС'І'Ь 

•trailan, -na, -no - страш
ний, жахливий; стрuітли
вий; потворний 

strUUo, s. - опудало; стра
ховисько 

strUliti, ·lm - лякати, стра
шити 

stn)g 

strВJ1Jiv - боязливий, ляк-
ливий, боягузливий 

strliino - лячно, страшно 
strat�glja, z. - стратеІІі.я 
stritilte, s. - місце страти 
striva, z. - страх, жах 
strli!a, z. - сторожа, охоро-

на, варта, караул, вахта; 
рЬ�Іі strlia - почесна 
варта 

straвr, m. - вартовий, ка
раульний 

strallirJiti, ·lm - сторожити, 
вартувати, чатувати 

straumJ.ca, z. - будка; ка-
раульне приміщення 

strUnjl - задній 
st�Jati ае, -Іm ае - збіrrися 
striha, z. - стріха 
strЬnen, m. - стремено 
strepJlti, -Іm - боятися, стра-

шитися 
strepnja, z. - страх; побою

вання; острах 
stresJati, -am - обтрушувати, 

скидати 
streslti, -em - обтрусити, 

скинути 
streslti ае, -em se - обтруси

тися; ЗдрJU'НVТИСЯ 
strilc, m. (mn. <evl) - дя· 

дько, стрий 
strІІa, -Іеm - стригти, ІША· 

стриrати 
strij�Іa, z. - стріла 
striJ�Іlac, -са, m. - стрілець 
strlj�IJІnje, s. - розстріл 
strij�IJlati, -am - розстрілю-

вати; стриляти 
sthn - крутий, стрімкий, 

пря.мовісний 
stnnlna, z. - круча; крутий 

схил; урвище 
•tric - строrий, суворий, 

ВИМОГЛИВИЙ 
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strDgGst, ·І, z. - стросість, 
ВИМОt'ЛИВЇСТЬ 

stroj, m. (mn. -evl) - маши
на, механізм; станок, ше
ренга; plsaci stroj - дру
карська машинка 

strOjAr, m. - машиніст, ме
ханік 

strojogradnja, z. - машино
будування 

strDp, m. - стеля 
strop0Atlat1 se, ·am se - зва

литися, обвалитися; грюк
нутися 

strov'1Jitl se, ·lm se - пере
кинутися, звалитися; бах
нутися 

stiplatl, -am - запхати, за
пихнути, навалити, звали
ти, засунути 

stfplJett se, ·lm se - потер-
nіти; почекати, перечекати 

strplj�Je, s. - терпіння 
stipljlv - терпл.ячий 
stipljlvбst, ·І, z. - терпля-

чість 
stfAJltl, ·lm - стирчати, стри· 

мі ти 
strii:�lan, -na, -no - спеціаль

ний, фаховий; strii.�na Ak6-
1a - спеціальна ІПКола 

strii:�nJAlk, m. (mn. -сі) -
спеціаліст; знавець 

str6g, m. (mn. -ovl) - ста
нок, рубанок 

strogAr, m. - токар 
stnilgatl, -fem - стругати, 

зчищати 
stnija, z. - струм; струм!інь, 

течія 
stniJlatI, ·lm - текти, проті

кати, струітися 
stnijlnje, s. - струм, про'І1і

:кання 
striik, m. - стан, корпус, та

м.я 
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stvВrala&I 

strii.ka, z. - профеоія, спе-
ціальність, фах; галузь 
(науки) 

strukt'lira, z. - структура 
strii.na, z. - струна 
sttvlna, z. - падло, стерво 
stiiЬe, z. mn. - східці, дра-

бина 
stiibllte, s. - сходи, сХІідці 
studi!n, ·І, Z. - ХОЛОД 
studen�, -og, m. - листопад 
stUdent, m. - студент 
stUdentskl - студентський 
st'iidlj, m. - навчання; уч-

бові заняття 
stiidlja, z. - наукова праця, 

монографія 
stiidllo, -ja, m. - студія 
studfrlatt, -am - студіювати, 

вивчати; розглядати; ВЧИ· 
тися (у вузі), розумувати 

st6p, m. (mn. -ovl) - стовп, 
колона, опора; stiip sramO
ti! - ганебний стовп 

stйpJac, -са, m. - стовпець; 
графа 

stiiplanJ, -nja, m. - степінь, 
стуnінь, градус 

stйpJatt, -am - ступати, про
стувати, крокувати, входи
ти, вступати, поступати 

stiiptca, z. - западня 
stйpJitl, ·fm - вступити;іt'Іі· 

pttl ua snagu - увійти в 
силу; st'lipltl u slMЬu -
поступити на роботу; stli
pltl u Atrijk - застрайку
вати 

stviir, -І, z. - річ, штука; 
справа; stvir �istt - спра
ва чес'І1і; prlj� ni stvAr 
- перейти до справи; u 
stvart - в .Аdйснос'І1і, на
справ,АjЇ 

stvu.Ia&I - творчий 



stvarallac 

stvarallac, -оса, m. - творець 
stvВralaJtvo, s. - творчk:ть 
stviirJan, -na, -no - ,АІійсний, 

реальний, фактичний, 
справжній 

stvarlatl, -am творити, 
створювати, утворювати 

stvamбst, -1, z. - ява, дійс
ність, реальність, явність 

stvor, m. � створіння, істо
та 

stvorlftl, -lm - створити, ут
ворити, зробити 

stvrdnJutl se, -em se - ствер
мти, затвер,АІЇ.ти; зачерстві
ти 

stvrdnJavfatl se, -am se 
твердіти; черствіти, кляк
нути, дубіти 

suautor, m. - співавтор 
su�sJednllk, m. (mn. -сі) -

співбесідник 
subJekt, m. - предмет; суб'

ект 
subJektІvlan, -na, -по - суб'-

єктивний 
suЬ6rlac, -са, m. - соратник 
suЬota, z. - субота 
subvaictja, z. - субвенція, 

субсидія 
subvenclonirfatl, -am - субси

дувати, фінансувати 
siicot, -І, z. - співчуття 
s6d, m. (mn. -ovl) - суд, три

бунал; судження, думка, 
.міркування; p�datl sudu 
- віддати по суду (під 
суд) 

sйfdac, -са, m. - суддя 
.Udlr, m. - 3іткнення, су

тичка 
sudarfatl se, -ат se - зштов

хуватися, стикатися 
sudarlftl se, -Ьn se - зшто

вхнутися, зіткнутися 
sudblna, z. - доля; талан 

sujevjerJe 

sudЬOnosJan, -na -no - вирі
шальний, зrубний, фаталь
ний 

sudlonІJk, m. (mn. -сі) - уча
сник, співучасник 

sudlltl, -Ьn - судити, мірку
вати, гадати 

sudJelovlnje, s. - співучасть 
sudJe1Іovat1, -uJem - брати 

участь; бути співучасни
ком 

sddnlca, z. - зал суду 
sildskf - судовий 
silfiks, m. (gram.) - суфікс 
sugerfrlatl, -am - навівати, 

навіяти, натякати, натякну
ти, вселити, вселяти 

sugatlja, z. - натяк, навіJО. 
ваня, намова, суrестія 

suglaslan, -na, -no - зr�ідний 
suglaslf tl se, -Іm se - поrо

дитися, зrодитися 
suglasnlfk, m. (mn. -сі) (gram.) 

- приrолосний; zv6Ьil su
glasnlk (gram.) - дзвінкий 
приrолосний; �vu�nl su
glasnlk (gram.) - rлухий 
приrолосний 

sug'1asnOst, -1, z. - зrода, зла
rода 

suglalavfati se, -am se - по
rоджуватися, зrоджуватися 

sugovOrnІJk, m. (mn. -сі) -
співбесідник 

sugra&tanlln, m. (mn. -І) - зе
мляк 

sUh - сухий, черствий; ху
дий ; змарнілий; sUhe iljfve 
- чорнослив; sUhO gr6ide 
- ізюм; sfiho шЬо - коп-
чене м 'ясо; siihO zllto -
чисте золото 

sujevjerlan, -na, -no - забо
бонний 

sujevjerje, s. - забобон 

617 



sulkati 

sulkati, -&m - сукати; за
кручувати, засукувати 

sUkceslvlaп, -па, -no - послі
довно повторюваний; пос
ЛІідовний 

silknen - сукняний 
sUkno, s. - сукно 
sUknja, z. - спідніця 
sйkob, m. ·- сутичка, зіт

кнення;  doci u sUkob -
мати сутичку 

sukoblftl se, -im se - зустрі
тися, зіткнутися, зштовхну
тися 

sukobljlivJati se, -am - зус
трічатися, стикатися, зшто
вхуватися 

sUkrlvfac, -са, m. - співучас
ник у злочині 

sillud - придуркуватий, не
доумкуватий, химерний 

siima, z. - сума 
suпШІаtІ, -am - підсумува

ти, підсумовувати 
sUmпja, !. - підозра, сум

нів; nimA sumnje - немае 
сумніву 

stimnJJati, -am - сумнівати
ся, підозрівати 

silmnjii!av - підозрілий 
sU.mnjli!lfti, -lm - підозрюва

ти 
sU.mnjlv - сумнівний, підо

зрілий 
siimorlan, -na, -no - похму-

рий, понурий 
sfunpor, m. Gcem.) - сірка 
sfunpoml - сірчаний 
sUшrak, m. - сутінок; пріс-

мерк 
suшirodnJAlk, m. (mn. -сі) 

співвітчизник 
s6nce, s. - соJЩе 
sUn.cobrln, m. - парасоль 
sUпcokrft, m. - соняшник 
sUni!an - сонячний 
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silpruga 

s6ni!Jati se, -am se - лежати 
на сонці, опалюватися, за
горяти 

suoUvJati, -am - давати оч
ну ставку 

suOi!lltl, -im - дати очну 
ставку 

s1iodgovGrJan, -па, -no - спі
льно відповідальний 

suodgovomGst, -11 z. - спіль
на відповідальні.сть 

soodnos, m. - співвідношен
ня 

suosjeCAnJe, s. - співчуття 
su0sJeeJati, -am - співчува

ти, уболівати 
supa, z. - суп, юшка 
silpAmllk, m. (mn. -сі) - су

перник 
silplrnПtvo, s.  супер ни-

ЦТВО 
superoksid, m. (kem.) - пе

рекис 
suprotlan, -па, -no - супро

тивний, противний, проти
лежний 

suprotno - супротивно, про
тилежно, врозріз 

SU.protnGst, -1, z. - протиле
жність, контраст 

suprotstavpti, -im - проти
ставити 

suprotstavlfti se, -Ьn se -
опертися, вчинити опір 

suprotstavljlnje, s. - проти
ставлення 

suprotstav1Jlati, -am - про
тиставляти 

suprotstavIJlatІ se, -am se -
опиратися, чинити опір, 
противитися 

silpruJg, m. (mn. -zi) - чо
ловік, дружина 

silpruga, z. - ж.інка, дружи
на 



suputnilk 

suputnllk, m. (mn. -сі) - су
путник, подорожній 

silridnilk, m. (mn. -сі) - спі
вробітник 

suradnja, z. - співробітющ
тво 

suradlfvatl, -ujem - співро-
бітничати 

siirov - суворий 
siirovost, -1, z. - суворість 
susjed, m. - сусід 
susjeda, z. - сусідка 
susjedlan, ·Па, ·ПО - суМЇЖ· 

ний, сусідній; сусідський 
sйsjedstvo, s. - сусідство 
suspendfrjatl, -ат - тимчасо

во усунути з посади 
siisret, m. - побачення, зу

стріч 
silsreltatl, -Cem - зустрічати 
si1sreltat1 se, -Cem se - зус

трічатися 
susdtljlv - завбачливий, за

побіrливий 
silstaJlatl, -em - втомлюва

тися ; знесИЛІОватися 
sustalost, -1, z. - перевтома 
SU.stanlr, m. співмешка-

нець 
silstaltl, -nem втомитися; 

знесилdти 
sйstav, m. - система 
sust�gnjutl, -em - затримати, 

утримати, затиснути 
sus�lzatl, -zem - затрімува

ти, утримувати, затискати 
silstl�, -gnem - доrнати, на

стиrнути 
silstilzati, -iem доrаняти, 

настиrати 
sailan, -na, -по засушли-

вий 
siiAen - сушений 
sйИnje, s . - сушіння, в'я

лення, копчення 

silzblltt 

sidlca, z. - сухоти 
sUAIJ.tl, -Іm - сушити, засу

шувати; в'ялити; коптити, 
висушувати; sйllti na dl
mu - коmити; sUAlti na 
zrliku - в'ялити 

sUAliti se, ·lm se - висихати, 
сушитися; в'ялитися; коп
титися 

suAtina, z. - суть, єство, сут
ність 

sйton, m. - присмерк; CYJ11· 
нок 

siitra - завтра 
sutradAn - назавтра, на АРУ· 

rий день 
SU.tralпjl - завтрашний 
SU.tralnjlca, z. - завтрашній 

день 
suvenlr, m. - сувенір 
suveren, m. - суверен 
suvereпo - суверенно, неза-

лежно, самос'І1ійно 
suvfAlak, -ka, m. - надлишок, 

надмір 
SU.vlllan, -na, -no - зайвий, 

непотрібний, надмірний 
suvlli! - надто, занадто, за

баrато, надмірно 
suvlasnllk, m. (mn. -сі) - спів

власник 
suvremen - сучасний, сьоrо

часний; одночасний 
suvremenllk, m. (mn. -сі) -

сучасник 
silza, z. - сльоза; ПtІ (rO!dti) 

ме - лити (ронити) сльо
зи; siize ridosnlce - сльо
зи радості 

suzbfjAnje, s. - прИдушення, 
подолання 

suzЬijfatl, -am - прИдушува-
ти, долати 

silzbllti, -jem придушити, 
подолати 
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silzdrian 

silzdrian стриманий, ви-
триманий 

suzdrtlatl, -im - стримувати, 
утримувати, затримувати 

suzdrzlatl se, -im se - стри
матися, сдержатися, утри
матися 

suzdrZavlati, -am - стримува
ти, утримzr:атп, затримува
ти 

suzdrZavlatl se, -am se 
стримуватися, утримувати
ся 

suzdffljlv - стриманий; ви
триманий 

suzltti1, -lm - звузити 
si'izliti2, -im - сльозитися, пу

скати сльозу 
sШlanj, -nja, m. - в'язень, 

полонений, раб 
sii!Anjstvo, s. - неволя, по

лон; ув'язнення 
su!avlati, -am - звужувати 
su!avlati se, -am se - вужча

ти, звужуватися 
svii - вся 
sviiclji - належний всяко-

му, кожному 
sviidba, z. - весілля 
sviidbenl - весільний 
sviidlfti se, -im se - посва-

ритися, полаятися 
svadtjiv - сварливий; схиль

ний до суперечок 
sviidlatl se, -am se - свари-

тися, лаятися 
sviida, z. - сварка; лайка 
sviigda - завжди, повсякчас 
sviigdje - скрізь, всюди, по-

всюди 
sviikaklav, -va, -vo - різний, 

всякий, всілякий, різно
манітний 

sviiklko - безумовно, неод
мінно, обов'язково; u sva-
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svёmlr 

kO d�ba - у всякий час, 
завжди 

svW - будь-який, всякий, 
кожний, кожен; svW № 
- щохвилини 

svakida§nji щоденний, 
повсякденний, буденний 

svakodni!vni щоденний; 
повсякденний 

svakodni!vno - щоденно 
svakojAk - всілякий, вся

кий; різноманітний 
svalliti, -im - звалити, ско

тити 
svaljJivati, -ujem - валити, 

звалювати 
svanuce, s. - світанок 
svanlutl, -е - розвиднітися 
svarpti, -im - зварити, пере-

варити 
svist, -і, z. і svlistika, z. -

своячка 
svii§ta - все; всяка всячина 
svit, m. (mn. -ovi) - сват; 

ict u svatove - йти на 
весілля 

svё - все; svё nJidbolje 
всього найкращого, на все 
краще; svё u Aesnaest -

щодуху; uza sve to - при 
всьому тому; uciniti svё і 
svii - зробити все мож
ливе; sa svlm tim - з 
усім тим 

svecan - урочистий, парад
ний; святковий 

svecanOst, -і, z. - торжество 
svecenllk, m. (mn. -сі) - свя

щенник, піп 
svejedno - все рівно, одна-

ково 
svёklar, -ra, m. - свекор 
svёkrva, z. - свекруха 
svёmir, m. - всесвіт 



svi!mlrskl 

mmlrskl - всесвітній 
svi!mcКJan, -па, -no - всемо-

гутній 
svemogiic всемогутнш 
sven8rodnl - всенародний 
sveobUhvatjan, -па, -no 

всеосяжний 
sveopCI - заrальний 
svesaveznl - всесоюзuий 
svelstl, -dem - звести; зімк-

нути; скоротити, змеНUІИти 
svelstl se, -dem se - звес

тися (до чого) 
svestran - різносторонній, 

всебічний 
sv�t - святий, священний 
svetlnja, z. - святиня 
svi!tkJovatl, -ujem - святку-

вати; справляти 
svi!tkovlna, z. - торжество 
sveia81Unl - університетсь

кий 
sveut!IJilte, s. - університет 
svi!lzak, -ska, m. (mn. -scl) -

випуск, брошура 
svelzatl, -zem - звязати, за

в'язати 
svi!zlanJ, -nja, m. (mn. -njevl) 

звязка; пачка; стос, 
жмут 

svi - всі 
svibjanj, -nja, m. - травень 
svibanjskI - травневий 
svidlJett se, -Іm se - сподо-

батися 
svfctlati se, -am se - подо

батися 
svfJlatl, -am - звивати, скру

чувати, згинати, змотувати 
svljeca, z. - свічка 
svijeenjІJk, m. (mn. -сі) -

свічник; канделябр 
svljest, -І, z. - свідомість; 

bltl prl svljatl - бути у 
(повній) свідомосrі; tzgilbi-

svjetlonІJk 

tl svijest - втратити сві
домість, знепритомНІі.ти 

svljet, m. - світ; docl пі 
svljet - прийти на світ, 
народитися; пі za lto па 
svljetu - ні за що у світі 

svijetJao, -Іа, -Іо - світлий; 
сяючий 

svljetllitl, -Іm - світити, осві
тлювати; блищати, аі·яти 

svljet1lltl se, -lm se - світи-
тися 

svijetlop.iiv - блакитний 
svf.la, z. - шовк 
svПen - шовковий 
svfnlutl, -em - скрутити 
svfnja, z. (zool.) - свиня 
svlnjarstvo, s. - свинарство 
svlnjetlna, z. - свинина 
svlnjogojstvo, s. - свинар-

ство 
svirlt!, m. - музикант 
svirala, z. - сопілка 
svirJatl, -am - вигравати, 

грати; гудіти, СВИСТІіти 
svirka, z. - музика, гра 
svl&Oka - звисока 
sviltatl, -Се - розвиднятис я ;  

світати 
svilti, -jem - звити, зігнути, 

змотати 
svjedtК&nstvo, s. - свідоц

тво, атестат 
svjed�nje, s.  свідчення 
svjedCКJltl, -Іm - свідчити, 

доводити 
svjedodzba, z. - атестат, по

свідчення, довідка; mitu
rllnl svjedodzba - атестат 
зрілосТІі 

svjedoJk, m. (mn. -сі) - сві
док 

svji!sno - свідомо, навмис
но, нарочито 

svji!sJtan, -па, -по - свідомий 
svjetlonІJk, m. (mn. -сі) -

маяк 
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svjeШJka 

svjetiljka, z. - ліхтар, лам-
па, світильник 

svjetlo, s. - світло, сяйво 
svj�tlosDI світловий 
svj�t10st, -І, z. світло, 

сяйво 
svjetlilcAпje, s. - мерехrін

ня, блимання 
svjet1ilclati (se), -am (se) -

миготіти, мипіти, блимати, 
маячити, маячіти, мерех
rіти 

svj�tski - всесвітній, світо
вий 

svj�z - прохолодний, сві
жий , гожий 

svje!ina, z. - свіжість, про
холода 

svlat!lonlca, z. - роздягальня 
svlat!lttl, -Іm - роздягати, 

стягувати, знімати 
svlat!lltl se, -Іm se - роздя

гатися 
svladlatl, -am - подолати, 

перемогти, опанувати, впо
ратися; пересилити, впра
витися 

svladlatl se, -am se - стри
матися 

svladavlatl, -am - перемага
ти, опановувати, пересилю
вати, долати, вправлятися 

svladavlatl se, -am se - стри
муватися 

svi)d, m. (mn. -ovl) - дуга, 
арка 

svodlltl, -lm - зводити, ско
рочувати 

svOdlltl se, -Іm se - зводи
тися 

sv6J свш; svojOm nl-
kOm - власноручно; u 
svoje vrljeme - своєчасно 

svojatlatl, -am - привласню
вати 
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svrstavlatl 

svojeglav норовливий, 
примхливий, впертий 

svojev01Jlan, -na, -по - ева• 
вільний, самовильний, са
моправний 

svojevremeno - своєчасно 
svojevrsltan, -па, -по - своє-

рідий 
svojina, z. - власність 
svojstven - властивий, при

таманний 
svojstvo, s. - властивість, 

притаманність 
svбjta, z. - рідня 
sv6ta, z. - сума 
svraclatl, -am - заходити, за

їжджати, навідуватися , вбі
гати 

svraфtl, -Іm - зайти, заїха
ти, навідатися, заглянути, 
вбігти 

svraka, z. - сорока 
svtblJetl, -lm - свербіти 
svi'dlAnje, s. - буріння 
svl'dllatl, -am - бурити, вер-

тіти 
svi'dlo, s. - свердло, свердел 
svrgavlatl, -am - скидати, ва

лити 
svrgnuce, s. - скинення, по

валення 
svi'gnJutl, -em - скинути, по-

валити 
svl:'ha, z. - ціль, призначення 
svtnlutl, -em - звернути, по

вернути; відгвинтити 
svi'slshodlan, -па, -по - до

цільний 
svtstlatl, -am - розподілити, 

вЮІІикувати, вистроїти 
svrstlatl se, -am se - по

строїтися, вишикуватися 
svrstavJatl, -am - розподі

ляти, шикувати, строїти 



svrМvlati 

svriavlatl, -am - юінчати, 
заюінчувати, завершувати 

svrAeltak, -tka, m. (mn. -сі) 
- кінець, закінчення, за
вершення 

Jarlatan 

svtAllti, -im. - юінчити, заюі.н
чити, завершити 

swlct, <em - роздягнути; 
стягнути, зняти 

svild і svUdA - всюди, по
всюди 

s, s 

Aab1ona, z. - шаблон 
�blonskl - шаблонний 
АІЬ, m. - шахи; di'tatl u 

AМlu - тримати під посrій
ною загрозою 

AМlist(a), m. - ШЮСІЇСТ 
Aihovsld - шаховий 
Aika, z. - кулак; dtiatl u 

АасІ (u Aakama) - трима
ти в кулаці, у жмені; ма
ти в кишені ; dijedtl Шоm 
І kapom - Аілити повни
ми пригорщами; рUпа Ai
ka br&de - (мати) повні 
жмеНІі · щастя 

AaJ, m. (mn. -ovl) - шарф, 
шаль, кашне 

АаІа, z. - жарт, витівка, ви
гадка, дотеп; ляси; арrПskА 
АаІа - перше квітня ; квіт
невий жарт; AaJu пі strA
nu - го.АІі жартувати ; �d
nlo vrfiig AaJu - жарт жар
том, а хвіст набік 

Al:tica, z. - чашка 
АіІІІtІ se, -Іm se - жартува

ти, шуткувати, вигадувати 
AaJter, m. - білетна каса, 

віконце 
AaJjlv - жарrівливий, коміч

ний, пустотливий 
�. m. - ляпас 
AampanJlac, -са, m. - шам

панське 

Aamplon, m. (sport.) - чем
піон 

AamplonAt, m. (spoгt.) - чем-
піонат 

Aampon, m. - шампунь 
Aansa, z. - шанс 
Аара, z. - лапа 
AipAt, m. - шепіт 
Aapnluti, -em - шепнути 
Aapltati, -Cem - шептати, ше-

�;хотіти 
Aara, z. - узор; орнамент, 

малюнок 
AarAf, m. - гвинт, гайка, 

шуруп 
Aarat'litl, -im. - гвинтити 
Ааrап, m. (zool.) - короп 
Aairlatl, -am - розмальовува-

ти, фарбувати; писати ка
ракулями; бруднити 

Aaren - строкатий, пістря
вий, барвистий, квитчас
тий, кольоровий 

AareniJo, s. - строкатість, пі
стрявість 

Aarenlitl, -im. - цяткувати, 
розфарбовувати, розмальо
вувати 

Aarenllti se, -im. se - рябіти 
AarJah, m. (med.) - скарла

тина 
AarU.tAn, m .  

пройдисвіт 
шарлатан, 
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IUav 

IUav - придуркуватий, не
доумкуватий, пршпелепу
ватий 

iator, m. - палатка, шатро 
llv, m. (mn. -ovl) - шов 
R�r. m. - сахар, цукор 
�ml - цукровий; l�emA 

ЬOI!st - .41іабет 
li!f, m. - начальник, завиду

вач 
Rplati, -am - шкандибати, 

кульгати, шкутильгати 
Rpav - кривий, кульгавий 
li!pavlac, -са, m. - кривий 
lepfrliti se, -im se - шику-

вати, чванитися 
Rprtlja, z. (razg.) - непово-

ротка, незграбна людина 
AЬnaest - шістнадцять 
Rsoaestl - шістнадцятий 
*st - шість 
Rstar, m. - циркуль 
Иstl - шостий 
lestorica - шестеро 
Rstoro - шестеро 
АеИr, m. - капелюх 
Aetalllte, s. - місце для про-

гулянок; бульвар 
�tati se, -tam і .Cem se -

гуляти, проходжуватися 
ietnja, z. - прогулянка, гу-

ляння 
leva, z. - жайворонок 
Aezdeset - шістдесят 
lezdes!tl - шістдесятий 
ІІЬа, z. - лозина, хлист, 

прут 
ІІЬІаtі, -am - шмагати, пе

ріщити, сікти, бити, хльос
тати, хворостити 

ІІЬіса, z. - сірник 
AUra, z. - шифр 
lifrlrln шифрувальний, 

шифрований 
Іlfrfrlati, -am - шифрувати 
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Aikara, z. - нетрі, гуща, ча
гарник 

ІІІо, s. - шило; vratltl ІіІо 
za ognjllo - заплатити тим 
же 

lt1J lak, -ka, m. (mn. -сі) -
лезо; вершина гори; вістря 

IПJast ....:... загострений, гост
ро:юінцевий, шпичастий 

ІЩІftі, -im - гострити, точи
ти, відточувати вістря ;  за
стругувати 

AinJ!l, m. (vojn.) - шинель 
lfplak, ·ka, m. (Ьоt.) - ши

пшина; pok&zatl lfpak 
показати дулю 

llparica, z. (razg.) - дівчин
ка-піАЛІіток 

llpka, z. - хворостина, па
лиця, брусок 

llprilg, m. (mn. ·zi) - хаща, 
гущавина; чагарник 

llprlfje, s. zb. - куші , хмиз; 
чагарник 

AlptAr, m. - албанець 
Alptlrka, z. - албанка 
llptArskl - албанський 
lfrl!nje, s. - поширення, роз-

ширення, розповсюдження 
Airina, z. - ширина, широ

чінь, (geogr.) широта 
liritelj, m. - розповсюджу

вач 
Іfrllti, -im - ширити, поши

рювати, розповсюдувати 
lfrlltl se, ·im se - ширшати, 

простягатися ; розширюва
тися 

llrok - широкий, просторий 
lirom - навсrіж; навкруги, 

повсюди; lirom (clJe:Og) 
svljeta - по всьому світу 

lfllnje, s. - стрижка, під-
стрижка, 

IWirka, z. (Ьоt.) - шишка 



iiilati, -am - стрИП'И, під
стригати 

ilimli, m. (zool.) - летюча 
мшпа 

Atlti, -Jem - пппи, зпmвати 
ilvaCI - швейний, швацький; 

iivaCI str6J - швейна ма
шина 

ifvlnje, s. - шиття 
AkВldjllnje, s. - лоскіт 
ik8k1Jlatl, -am і -

кота ти 
ik8kljlv - лоскотливий, дра-

жливий 
iklre, Z, mn. - НОЖІЩЇ. 
iklrt, m. - брак 
ikartirlati, -am - бракувати 
iklljav - косий, косоокий; 

прищурений 
ildlJIІti, -Іm - косити (очі), 

прищурюватися 
iklJ&:lati, -am - давати осіч

ку, :клацали 
iklJ&:nfuti, -em - дати осіч

ку, клацнути 
AkDdlltl, -Іm - шкодити, пош

коджувати, вадити 
іkбІа, z. - школа, училище; 

osnбVDA Ak61a - початкова 
школа; sddn.Ji іkбІа -
середня школа; \'lsoki ik6-
la - вища школа, �інсти
тут; striima іkбІа - про
фесійна школа, технікум 

ikDlovlnje, s. - навчання 
ikl)Ijovatl, -ujem - вчити, да

вати освіту 
ikl)1lovatl se, -ujem se - вчи

тися 
ikl)lskl - шкільний, учбовий, 

навчальний; ikl)Jskl dr6g -
шкільний друr, співучень; 
Jkl)lska gікІШа - навчаль
ний рік 

ikбljka, z. - ракоВШІа 

40 Menac - Кoval: Rjefnik 

Aofirlatl 

ikrge, z. mn. - зябра 
ikrlnja, z. - скриня, сундук, 

скринька 
ikrlpa, !. і ikrfpllnje, s. 

скрегіт, скрип, рип, скри
піння 

ikrfplatl, -am і -ljem - скри
піти, хруст.іти; ikrfpatl zй. 
blma - скреготати зубами 

ikr6b, m. - крохмаль 
ikrOblltl, -Іm - крохмалити 
iki't - скупий, скнарий 
iktftac, -са, m. - скнара, ску-

пердя 
ikrtlirllti, -lm - скупитися 
ikrtбst, ·І, z. - жадоба 
ilager, m. - модна пісня, ме-

ло.А;ія 
іІ�, m. (mn. -ovl) - баржа 
AIJfm, m. (mn. -ovl) - шлем, 

шолом 
iljlva, z. (Ьоt.) - слива 
iljlvljk, m. (mn. -сі) - сли

вняк; сливовий сад 
AIJtvovlca, z. - сливовшхя 

(горілка зі слив), слив'янка 
Aljiika, z. (zool.) - бекас 
AIJDпlak, -ka, m. - гравій, 

щебінь 
imlllka, z. - грим, помада 
Amlnklatl se, -am se - гріму

ватися 
imi'k, m. (mn. -ovl) - поже

жний шланг, насос 
imtlkatl, <em - шморгати 

носом, нюхати, втягувати 
носом 

Amrkavlac, -са, m. (razg.) -
хмаркач; молокосос 

Amtknjutl, -em - шморrнути 
носом, нюхнути, вт.яrнути 
носом 

lnlcla, v. odrezak 
AЬflr, m. - шофер 
Aoffrlati, -am - шоферувати, 

вести машину 
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16k, m. (mn. -ovl) · - шок 
lovinlz/am, -ma, m. - шові

нізм 
lpaga, z. - шпагат 
Apanj6llac, -са, m. D.спа-

нець 
lpanjOlski - іспанський 
lpekulaclja, z. - спекуляція 
ipekUlant, m. - спекулянт 
lpekulfr/atl, -am - спекулю-

вати 
ipijfin, m. - І1ІІІИГУН 
ipljunaza, z. - шпигунство 
lpljunfr/atl, -am - шmпува-

ти 
lpl1ja, z. - печера 
іріпаt, m. (Ьоt.) - шпінат 
lplrlt, m. - спирт 
iprica, z. - пmриц 
lti V. lto 
Іtі.Ь, m. (mn. -ovi) - штаб 
itafeta, z. (sport.) - естафе-

та 
itika, z. - милиця 
ldkor, m. (zool.) - щур, па

цюк 
itMa, z. - ХЛ!ів, конюшня 
ltimpa, z. - друк, преса, пе

чать 
itamparlja, z. - типографія 
itimplati, -am - друкувати, 

надрукувати 
it�, m. (mn. -ovl) - кий, па-

лиця, ціпок 
itapic, m. - цурка 
ltedionica, z. - ощадна каса 
itedila, m. - ощадлива, еко-

номна людина 
it6dlJeti, ·im - жалувати, 

щадити, милувати; еконо
мити; зберігати, заоща
джувати 

ltedljiv - економний, ощад
ливий, ощадний, бережли
вий 
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ltMnl - ощадний; ltМDA 
knjШca - ощадна книжка 

it6dnja, z. - збереження, збе
рігання, заощадження 

it�dnJІlk, m. (mn. -сі) - пли
та 

lti!ne, -ta, s. - цуценя, щеня 
iti!ta, z. - витрата, пошкод· 

ження; шкода; blti na lte
ti - мати збитки; prettpje
ti lti!tu - зазнати втрат; 
naknaditi lti!tu - поповни
ти втрачене 

lti!tlan, -па, -по - шкідли
вий 

lteto�fnstvo, s.  шюідни-
цтво, шюідливість 

iteto�lna, z. - шкідник 
ltlcenlca, z. - підопічна, під

захисна 
lticeni/k, m. (mn. -сі) - mід· 

опічний, підзахисний 
itimung, m. - настрій, ат-

мосфера 
itip/ati, -am - щипати 
ltlpnluti, -em - ущипнути 
itirka, z. - крохмаль 
itirkan - крохмальний 
itirlфttl, -am - крохмалити 
ltit, m. (mn. -ovl) - щит 
ltftliti, ·im - сприяти, захи-

щати, відстоювати, борони· 
ти 

itivo, s. - текст, матеріал 
для читання 

lt6 - що; lto bilo dil ЬіІо 
- будь-що-будь; it6 da ra. 
dl - що він мае робити; 
lto dMji! - дедалD.; lto pri· 
je - чим швидше; lto se 
mi!ne ti�e - що мене сто
сується; що ж до мене; як 
на мене; lto mu drlgo -
що йому мило, дорого; lto 
g6d - що тільки, все що 

lt6f, m. (mn. -ovl) - сукно 



stogod 

stogod що-небудь 
stokavlac, -са, m. - штока

вець 
stokiivski штокавський 
Atoklivstina, z. - штокавсь

кий діалект 
St6kho1m, m. - Стокгольм 
stOno - як; st6no kМ1і -

як то кажуть; AtOno rlJ� 
- як то звичайно говори

ться 
stosta - дещо 
AtjOvatl, -uJem - поважати, 

шанувати 
stovlie - навіть, аж 
AtrliJk, m. - страйк, заба

стовка; AtrllJk glitlu - го
лодовка; stupltl u AtraJk 
- забастувати, застрайку
вати 

AtrajkU, m. - страйкар, за
бастовщик 

itraJkИkl - страйковий, за
бастовщик 

AtriJklatl, -am і AtriJklovatl, 
-ujem - страйкувати, бас
тувати 

AtraJkolomlac, -са, m. 
штрейкбрехер 

sttclilJka, z. - шприц 
itrclatl, -am - обляпувати; 

бризкати 
ittcnІutl, -em - бризнути 
Atr�ber, m. зубрило; ка-

р'єрист 
Atr6pot, m. - шум, стукіт, 

тупіт 
stuciinJe, s. - ікавка 
ituclatl, -am - ікати 
AtUcnlutl, -em - ікнути 
AtUka, z. (zool.) - щука 
subara, z. - хутряна шапка 
Auga, z. (med.) - парші, ко-

роста 
iugav - коростявий 
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Avedskl 

AuІJlati se, -am se - підкра
датися 

s\:ona, z. - ліс 
s6mlan, -па, -по гомінли-

вий, шумний 
sЇlmlir, m. - лdсник 
iumarlak, -ka, m. (m:i. -<:І) -

rай, л1ісок 
sumlirstvo, s .  - лісоводство 
Aйmlltl, -lm - шуміти, гомо

ніти; suml ml u uslma -
шумить (дзвенить) у вуху 

AЇlmski - лdсний 
Аішd, rn .  - брак у мистець-

кому творі 
A6nka, z. - шинка, окорок 
supa, z. - сарай, шопа 
suplaІJ, -ІJа, -ІJе - порожній 

всередині; дуплистий; тру
хлявий 

iuptjina, z. - дупло, поро
жнеча; usna Aupljina (anat.) 
- вушна раковина; trbui
na іuрфпа (anat.) - брю
шна полость 

AЇlrjiilk, m. (mn. -сі) - шу
рин, шуряк 

AurJaldnja, z. - ж.інка брата, 
сестра чоловіка 

AЩ!j�tlatl, -am - шепеляви
ти 

suitanje, s. - шелест, ше
лес11іння, шур�іт 

SU.Atlatl, -Іm - хрус11іти, ло
потати, лопотіти, шару.АІіти, 
шелес11іти 

Austav - шпилячий 
sutlJetl, -lm - мовчати 
Autki! - мовчки 
sutlJlv - мовчазний, безсло-

весний 
sutпJa, z. - мовчання 
Svedska, z. (geogг.) - Швеція 
Avedskl - шведський 
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Sve&mlln 

Svedaпlln, m. (mn. ·І) -
швед 

Svedlnka - шведка 
Avllja, z. - швачка, кравчи

ха 
ivlrcer, m. - контрабандист 

tlllolg 

Svlcarlac, -св, m. - швейца
рець 

Svlcarka, z. - швейцарка 
SvicArskl, z. (geogr.) - Швей

царія 
ivlcArskl - швейцарський 

т, t 

ti - адже, же, ж, та 
tabakera, z. - портсигар 
t•ban, m. - ступня, підошва 
tlibla, z. і ta&ela, z. - дошка, 

вивіска; плитка; таблІЩЯ 
tabl�ta, z. - таблетка 
t•ЬІІса, z. - табЛІЩя 
tAЬor, m. - табір 
tid і t•dA - тоді, отоді 
�dalnjl - тодішній 
tAj - цей, оцей, той; tl)ga І 

tOga dlna - в такий-то 
день 

tAJJan, -па, -по - таемний, се
кретний; підпільний 

tajU!stven - таемничий, за
гадковий 

t11Jl1t1, ·lm - таїти, прихову
вати, замовчувати 

tAJna, z. - таємНІЩЯ, секрет, 
тайна, мrістерія 

tAjпo - потай, таємно; по 
секрету 

T•Jiand, m. - Таіланд 
T•Jvan, m. - Тайвань 
ШJav, ·va, ·VO - такий, ота

кий 
takmac, m. - суперник 
u.kmlМr, m. - учасник зма

гання 
u.Jmd(!!nje, s. - змагання 

u.Jmd(!Jltl se, ·lm se - зм:а

rатися; конкурувати 
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taknJutl, -em - торкнутися, 
доторкнутися ; (перен.) за
чепити 

tikk.б - отак, так, таким чи
ном; tikkб rШ - так би 
мовити; k&kб-�kб - як-не
будь, якось 

takode(r) - теж, також, так 
саме 

takozvanl (tzv.) - так званий 
(т. зв.) 

tns&, z. - такса 
tiksl, ·Ja, m. - таксі 
tikt, m. - тактовність, такт 
t•ktt(!Іan, ·па, -по - так-

тичний 
Шtlka, z. - тактика 
�Jlac, -оса, m. - заложник 
tills, m. - v. val 
talulnje, s. - хвилювання, 

колихання 
talulatl se, -а se - хвилюва

тися, коливатися, коли
хатися 

�Ient, m. - покликання, 
:хист, талант, талан, дар 

�tlran - талановитий 
Talijln, m. - dталіець 
Talijlnka, z. - італійка 
taDJІnskl - італійський 
taUoJg, m. (mn. ..zi) - rуща 



ta.J.oilitt se 

ta.J.oilltl se, ·і se - осаджу
ватися; осідати; відклада
тися 

taIJlge, z. mn. - віз, підвода 
tama, z. - тьма, пітьма, те

мнота, темрява; морок 
tamlan, -na, -по - темний, 

похмурий 
tamanJiti, -im - знищувати, 

винищувати 
tambura, z. - тамбур 
tamJan, m. - ладан 
t8mnica, z. - тюрма, в'язни

ця 
tamno - темно 
tamlnJeti (se), -пі (se) - те

мніти, темнішати, меркну
ти, хмарніти 

timo - там; туди; kad dmo 
- як раптом; kirta timo 
і nitrAg - квиток ту ди і 
назад 

timoAnjl - тамтехній 
tinJak, ·ka, -ko - тонкий 
tane, -ta, s. - куля, ядро 
tanjir і tanjor, m. - тарілка 
tanjlric і tanjiuic, m. - блюд-

це 
tanJliti, ·lm - робити тон

шим, витончувати 
tapecfrlati, -am - обклеюва

ти, обклеїти, оббивати, об
бити 

tapete, z. mn. - uшалери, 
обої 

tiipklatl, -am - тупо11іти, rу
по'І1іти 

tapAlatl, -am - плескати, по
плескувати 

tarffa, z. - розцінка, тариф ; 
ставка 

TASS - ТАРС 
tist, m. - тесть 
TaJkent, m. - Ташкент 
taAt - марний; пустий; ні

кчемний 

tekstUDІ 

tiAta, z. - теща 
tdtma, z. - суета 
tlita, m. - тато 
Tatarlin, m., (mn. ·і) тата-

рин 
Titlirka, z. - татарка 
titarskl - татарський 
tava, z. - сковорода 
tavan, m. - горище 
tavamca, z. - стеля; балка; 

сволок 
te (vezn.) - Іі, та 
tЄAtJar, -ra, m. - театр 
tbtrAilan, -па, -no - театра-

льний 
ti!�j, m. (mn. -evi) - курс 
ti!�lan, -na, -no - смачний, 

ласий; плавний 
t�nбst, ·і, і. смачність; 

плавність 
teJcl, �m - проrікати, те

кти, відбуватися 
tegl�I - в'ючний 
ti!glllti, ·lm - таскати, тягну· 

ти; багато працювати 
tegoba, z. - тягар; трудНІість, 

утруднення 
Ti!heran, m. (geogr.) - Теге

ран 
tehni�Ar, m. - технік 
tehni�ki - технічний; tehni�-

kб crtanje - креслення 
tehnika, z. - техніка 
tehnologija, z. - технолоuія 
t�k' - тільки, 'І'ЇЛЬКИ-ШО, 11і· 

льки-но 
tёk', m. - апетит; dt}bar tёk! 

- приемного апетиту! 
teka, z. - зошит 
tekovina, z. - завоювання, 

надбання, досягнення 
t�kst, m. - текст 
tekstll, m. - текстиль 
tekstilni - текстильний 
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tekoc1 

tekOci - текучий; рідкий, по
точний, плинний; tekOCJ ra
i!iin - поточний рахунок 

tekilclпa, z. - рідина 
ti!ie, -ta, s. - теля; zlitno te.. 

Іе - золоте теля; gledati 
kao tele u Altrena vnita -
дивитися, як теля на нові 
ворота 

teteel - телячий 
telefon, m. - телефон 
telefonfrlati, -am - телефо-

нувати, подзвонити, дзво
нити 

telefonogram, m. - телефо
нограма 

telefonski - телефонний; te
lefonskA govOrnica - теле
фонна кабіна; telefonski 
lmenlk - телефонний до
відник; telefonskA centra:a 
- телефонна станція 

telegraf, m. - телеграф 
telegraffrlatl, -am - телегра

фувати 
teJegram, m. - телеграма 
telekomunikaiclje, z. mn. 

телезв'язок 
telepatija, z. - телепаrія 
teleskop, m. - телескоп 
teletlпa, z. - телятина 
televlzija, z. - телебачення 
televizor, m. - телевізор 
televizijski - телевізійний 
tema, z. - тема 
tematika, z.  - тематика 
temelj, m. - фундамент, ба-

зис, база, основа, підстава; 
srilillti do temeJja - зни
щити дощенту; polagati (u
daratl) teme.je - закладати 
основу (фундамент) 

temeljit - фундаментальний, 
основний, грунтовний; ко
рінний 
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teret 

temeljlfti, -im - базувати, 
обгрунтовувати 

temperament,  m. - темпера
мент 

t�mperatiimi - температур
ний 

temperatura, z. - температу
ра 

tempirana bomba - бомба 
уповільненої дії 

t�mpo, m. - темп 
tendencija, z. - тенденція 
t�ndenci0zlan, -na, -no - тен-

денційний 
tenls, m. (sport.) - теюіс; 

stolnl tenls (sport.) - на
сТІільний теніс 

tenisAi!, m. -тенісист 
tenisai!ica, z. - тенісистка 
teniski - тенісний ; tenisko 

іgгаІї!Іtе - тенісний корт 
t�nk, m. - танк 
tenkist(a), m. - танкіст 
tenor, m. (muz.) - тенор 
teolOgija, z. - теолоrія 
teari!m, m. - теорема 
teoretti!ar, m. - теоретик 
teoretizfrlati, -am - теорети-

зувати 
tearetski - теоретичний 
tearija, z. - теорія 
t�platl, -am - белькотати, ле

петати, заїкатися , сюсюка
ти 

t�pavlac, -са, m. - заїка 
tepilh, m. (mn. -si) - килим 
terapija, z - терапія 
terasa, z. - тераса 
teri!n, m. - площадка, грунт, 

земля; млянка роботи 
teret, m. - тягар, ноша; ван

таж ; ріо mt Je teret s ledA 
- неначе ropa з плечей 
(плеч) ; bltl па teret - бу
ти тягарем 



teretnl tinJlati 
������������������������ · 

teretnl вантажний; teret-
nl vlik - товарний поїзд, 
вантажний поїзд; teretDI 
vagGn - товарний ваrон, 
вантажний ваrон 

teretnJІlk, m. (mn. -сі) - вру-
зовик, вантажна мапmна 

terltGrij, m. - територія 
tennln, m. - термін 
termlnologija, z. - терміно-

лоІ1ія 
teпnOfGr, m. - грілка 
ternЮmetlar, -ra, m. - тер

мометр, градусник 
tennonukleiirlan, -na, -no -

термоядерний 
terGr, m. - терор 
terorlst(a), m. - терорист 
terorlzfrlatt, -am - тероризу-

вати 
terpentln, m. - скипидар 
tesar, m. - тесляр 
telsatt, -Aem - тесати, обте-

сувати 
tbt, m. (mn. -ovi) - тест 
testirfati, -am - тестувати 
testament, m. - заповіт 
te§ko - тяжко, важко; teAka 

atletlka - важка атлетика 
te§U lndilstrija - важка 
індустрія; s tHkGm mii
kGm - з великим трудом ; 
teAko da - навряд 

tdkoea, z. - труднощі ; ут
руднення; скрута 

teta, z. - тітка 
tetiva, z. - зв'язка, тетива, 

сухожилля 
tetka, z. - '11ітка 
tetoAIJ.tt, -Іm - голубити 
tetovfrlatt, -am - татуювати 
tetilratl, -am хитатися, 

волочитися 
tetrijeb, m. - тетерев, тете

рюк 
teza, z. - теза 

tbga, z. - прилавок; вер
стат 

te!a, z. - вага; тяжіння; sha 
tete - сила тяжіння 

telfak1 , -Ak:i, -Ako - важкий, 
тяжкий, скрутний, сутуж
ний , обтяжливий 

teZiilJГ, m. (mn. -сІ) - хл�ібо
роб, землероб 

tetlna, z. - вага; speclfl� 
tetina - питома вага 

tetІ§te, s. - центр ваги 
tetlltl, -Іm - важити, тяжі· 

ти, добиватися, домаrати
ся, прагнути 

tetnja, z. - потяг, прагнення 
ti1 - ти 
tl1, m. (muz.) - сі 
tiJcatt, ..fem - торкати, чіпа

ти 
tilcatl se, ..fem se - торкати

ся, стосуватися ; Ato se me
ne tiU? - а яке мені /!J,ло, 
а мен який клопит? t6 me 
se ne tІ�е - мене це не 
торкаеться, мені це й не 
болить 

tlfus, m. - тиф 
tifusAr, m. - тифозний хво 

рий 
tiglar, -ra, m. - тигр 
tlh - тихий, спокійний; Т"ІhІ 

ocUn (geogr.) - Тихий о-
кеан 

tlho - нишком, стиха, тихо, 
споюійно 

tijelo, s. - rіло; dUAGm І tl
jelom - душею і тілом 

tiJeslan, -na, -no - '11існий, щі-
льний, вузький 

tijesto, s. - тісто 
tlkva, z. - гарбуз, кабак 
tinta, z. - чорнило 
tlntlrica, z. - чорнильниця 
tinJlatl, -а - жевріти, тліти 
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tip 

tip, m. (mn. -ovi) - тш� 
tipiclan, •Па, ·ПО - ТШІОВИЙ 
tipizirlatl, ·am - типізувати, 

стандартизувати 
tlpka, z. - клавіш 
tlpkitcica, z. - друкарка 
tlpkJati, -am - друкувати 
tlp0graf, m. - тш�оrраф 
TJrana, z. - Тирана 
tlranJin, m. (mn. ·і) - тиран 
tlrьtja, z. - тиранія 
tiranizirJatl, ·am - тиран.ізу· 

вати, тиранити 
tirli, m. і tirata, z. - тираж 
tiskara, z. - типографія 
tiskJati, -am - друкувати, ТИ· 

снути 
tlskJati se, ·am se - штовха

тися, товпитися ;  проштов
хуватися 

tlskanica, z. - формуляр, 
бланк 

tlsuca, z. - тисяча 
tlsuci і tisucni - тисячний 
tisucugodilпjl - тисачоліт-

ній, тисячорічний 
tilina, z. - тиша, спокій: 
tfltlatl, ·lm - жати, давити; 

пригнічувати; мучити, тур
бувати 

tltrAj, m. трепет, дрижання, 
трем11іння 

titrJati, -am - тремтіти, дри-
жати, коливатися 

tltula, z. - титул, звання 
tj�dlan, -па, m. - тиждень 
tj�dni - тижневий: 
tjMniJk, m. (mn. -сі) - що-

тижневик 
tji!tovje!ba, z. - rІі.мнастика 
tj�me, -па, s. - 11ім'я 
tj�rJati, -am - гнати, ганяти; 

заохочувати; tj�ratl mik па 
kопас - дріб'язково напо
лягати, вперто дошукувати
ся; tjkatl v&lu u svGj 
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tlКlak 

Dilln - лити воду на свUі 
млин 

tjeskoba, z. - 11і.снота; сму
ток, журба, печаль 

tjesnac m. - протока, пере
шийок 

tjestenina, z. - лироби з тіс
та; макаронин вироби 

tjЩitl, -lm - в11ішати, зас
покоювати 

tj�Allti se, ·lm se - втішати· 
ся, заспокоюватися 

tk�, m. і tkaIJac, -са, m. -
ткач 

�ja, z. - ткаля 
tkAnina, z. - тканина, ма

нуфактура 
tldlonica, z. - ткацька май-

стерня, ткацький цех 
tklitl, -am - ткати 
tkivo, s. - тканина 
tkD, koga - хто; tkD mi:t 

drAgo - хто-небудь, будь
-хто; ЬіІо tkD - хто-

-
не

будь, будь-хто; tkO g&I -
абихто, будь-хто 

Шlсеп - пригноблений, по
неволений 

tШcllti, -Іm - давити, толо-
чити; гнобити, притkняти 

tlik, m. - тиснення ,  тиск 
tШ, s. - грунт; земля, тло 
tmlna, m. - темрява, морок, 

темі нь 
tmШІап, -па, -по - похму-

рий, хмарний; пасмурний 
tб - це 
toaleta, z. - туалет 
tоЬоіе - мов, нібито, ніби, 

наче, неначе 
tobo!njl - мнимий, уявний; 

так званий 
tlКlak, -ka, m. (mn. -kovi) 

v. kotac 



t«К\ап 

t�Jaп, -ua, -no - точний, аку
ратний, пунктуальний, пра
вильний, вправний 

tot!\iti, -im - лити, розлива
ти, наливати; продавати 
розmmочно 

tiltka, z. - крамка; пункт; 
pЬlaznA t�ka - вихідний 
пункт 

t�o - точно, вірно, вчас
но, правильно 

t6�6st, -1, z. - точнІість, аку
ратність, вірність 

tok, m. (mn. -ovi) - течія, 
перебіг, курс; u toku - в 
ході; протягом 

tOklr, m. - токар 
TokiJo, -Ja, m. (geogr.) 

Токіо 
tolerimclja, z. - толерант

ність; терпимість 
tolerimtJaп, -ua, -no - толе

рантний; терпимий 
tollkl - такий 
tollko - нас'Гільки; с11ільки, 

так 
toljaga, z. - ломака; палJЩЯ 
Щm, m. (mn. -ovi) том 
t&l, m. (mn. -ovi) - тон 
t6na, z. - тонна 
ton\utt, -em - тонути, пото

пати; погружатися 
tqp, m. (mn. -ovl) - гармата; 

spavati kao ti)p - спить як 
убитий; gliih kao t6p - глу
хий як пень 

t6p\ao, -Ів, -Іо - теПЛИЙ 
top\iti, -im - топити, плави

ти; заливати 
top\iti se, -im se - танути, 

розтавати; плавитися 
topllce, z. mn. - гаряче дже

рело; курорт 
topfina, z. - теплота, тепло 
t6plomjer, m. - термометр, 

градусник 

traglkom&Uja 

topografija, z. - топографія 
topola, z. (Ьоt.) - тополя 
t6p6t, m. - тупіт 
topovnjaЬt, z. - канонерка 
tor, m. (mn. -ovi) - загін для 

худоби 
torba, z. - саквояж; порт

фель; клунок 
torblca, z. - сумка 
tomj\ati se, -am se - заби-

ратися 
to�do, m. - торпеда 
torpiljer, m. - міноносець 
torta, z. - торт 
total\aп, -na, -no - тотальний 
t6talitaraп - тоталітарний 
tovar, m. """" вантаж; ноша 
tovaraije, s.  наванта-

ження 
tovar\itl, -im - навантажу

вати, вантажити 
tov\iti, -im - вгодовувати, ви

годовувати, відгодовувати 
trabimj\ati, -am - марити; 

верзти нісенітницю 
trac\ak, -ka, m. (mn. -сі) 

просвіток 
tradlclja, z. - традиція 
trlldlcionAl\aп, -na, -по - тра

диційний 
trafika, z. - тютюнова крам

ниця 
trig, m. (mn. -ovl) - слід; 

пережиток, відбиток; nl 
triga nl glisa - ні слуху 
НІЇ духу; UCJ U trlig - На
трапити на сл�ід 

trag\atl, -am - розшукувати, 
шукати; розсЛІідувати, роз
відувати 

tragedlja, z. - трагедія 
t�agic\an, -na, -no - трагіч

ний 
traglkomedlja, z. - тра11іко

медія 
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traglkomii!Jan 

traglkomii!Jan, -na, -no - тра
гікомічний 

trajJan, -na, -no - довгочас
ний, тривалий; МІіцний; 
tr&jnA onduJaclja - трива
ла завивка 

trlijJatl, -em - тривати, про
довжуватися; вистачати 

tralk, m. (mn. -kovi і сі) -
просвіток 

trlika, z. - пов'язка, тасьма, 
стрічка 

trliktor, m. - трактор 
traktorist(a), m. - тракто

рист 
trliljav - неохайний, в'ялий; 

нерадивий; обірваний 
trlimvaj, m. - трамвай 
trlimvAjsld - трамвайний 
transfoпnaclja, z. - транс-

формація, перетворення 
transfonnator, m. - транс-

форматор 
transfOzlja, z. - переливання 
translaclja, z. - трансляція 
transparent, m. - транспа-

рант 
transport, m. - транспорт 
transportirlati, -am - транс

портувати, перевозити 
tritnzit, m. - транзит 
trap&, m. (geom. і sport.) 

трапеція 
trlisa, z. - траса 
trlitlna, z. - луг; ви11ін 
tratlni!lca, z. - ромашка 
triiфtl, -im - тратити, вит-

рачати; втрачати; trlitlti 
vrljeme - втрачати час 

trava, z. - трава 
travlanJ, -nja, m. - квітень 
triivka, z. - билина 
triivnja/k, m. (mn. -сі) - га-

зон; лужок 
tniienje, s. - шукання, по

шуки, домагання 
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tr&etni 

trliiliti, -lm - шукати; вишу
кувати, вимагати; просити 

trbuJh, m. (mn. -sl) - чере-
во, живіт 

trbulпi - черевни� 
tri!AnJe, s. - біг 
ti"i!Jati, -lm - бігати, біпи 
tri!kar/ati, -am - бігати ту-

ди-сюди 
tdb/atl, -am - нуждатися, 

потребувати; kako tdba -
як треба, як слід 

tdci - третJй 
treclna, z. - третина 
tdn, m. - мить; u tren i)ka 

- мигцем, миттю; як оком 
змигнути 

trener, m. (sport .) - тренер 
trenln/g, m. (mn. -zl) (sport.) 

- тренування 
trenirJatl, -am (sport.) - тре

нувати 
trenutai!Jan, -na, -no - мит

тьовий, моментальний, ра
птовий 

trenuJtak, -tka, m. (mn. -сі) -
мить, момент 

tdniit/an, -na, -no - момен
тальний, миттьовий, рапто
вий 

trenje, s. - тертя 
tdpavica, z. - вія 
treperenje, s. - трепет; ме-

рех'І1іння, блимання 
treperlJ.tl, -lm - блимати, ме

рех'І1іти 
tr�pnJutl, -em кліпнути, 

моргнути 
tdptAj, m. - трепет; вібра

ція, коливання 
trepJtatl, -Cem - кл.іпати, мор

гати; тріпотіти 
tdsJak, -ka, m. - тріск, гур

юіт 
tdset, m. - торф 
tr�setnl - торф'яний 



iRsklati 

trёsklati, -am - стукати, грю
кати, грИМІіти, хлопати 

tr!sпJuti, -em - стукнути, 
хлопнути, грюкнути, загри
міти 

tresJti, -em - трясти, труси
ти, тріпати; витрясти 

tresltl se, -em se - трястися, 
тремmти 

tr!Aпja, z. (bot.) - черешня 
trg, m. (mn. -ovl) - майдан, 

площа 
trgJatl, -am - рвати, вирива

ти, скубти, смикати 
trgJati se, -am se - рватися, 

обриватися 
trgfnuti, -em - рвонути, ви

рвати, відсмикнути, вихо
пити 

trgnJuti se, -em se - спохва
титися 

ttgovJac, -са - торговець, ку-
11ець; комерсант 

ttgovacki комерційний, 
торговий 

trglOvati, -ujem - торгувати 
ttgovina, z. - тор11івля, ко-

мерція, торг 
ttgovinski - торговий 
tri - три 
tribina, z. - трибуна 
tridesёt - тридцять 
tridesёtl - тридцятий 
tridesetorica - тридцятеро 

(про осіб чоловічої стаm) 
tridesetoro - тридцятеро 
triJebfitt, -im - чистити, лу

щити; очищати 
trljem, m. (mn. -ovi) - аіни; 

вестибюль 
trijeska, z. -тріска 
trijezJan, -па, -по - тверезий 
trijurnf, m. - тріумф, торже-

ство 
trijumfi1Jaп, -па, -по - трі

умфальний 

trOтost 

trijurnfiranje, s .  радоші, 
ра,дJість 

trljurnfirfatl, -am торжес-
твувати, рад1іти, тріумфува
ти 

trlk, m. (mn. -ovi) - фокус 
trikot&ia, z. - трикотаж 
trinaest - тринадцять 
trinaesti - тринадцятий 
triput - втрое, тричі 
trїsta - триста 
trka, z. - пробіг, перегони, 

біганина; koпjskё trke 
скачки 

tvkiic, m. - бігун 
trkiicki - біговий 
trka:1Іlite , . s. - �іподром, ма

неж 
trkom - бігом 
ttlj Jati, -am - терти, розти

рати; протирати, масувати 
tm, m. - шип, колючка, скал

ка, заноза, жало 
ttnJuti, -em - цепеніти, нім.і-

ти, мертвіти, затухати 
tmje, s. zb. - терен 
trofёj, m. - трофей 
trogOdiliпjl - трирічний 
tr�je - трое 
trojica - трое (про осіб чо-

ловічої статі) 
trojka, z. - трійка 
trojni - троїстий 
trokatпi - чотириповерховий 
trokatnica, z. - чотириповер-

ховий будинок 
trokiit, m. - трикутник 
trolёjbus - тролейбус 
t� - млявий, забарливий, 

в'ялий; неповороткий 
tromjesecJan, -па, -по - три

місячний 
tromjesёcje, s .  - квартал, 

три місяця 
tromOst, -і , z. - в'ял.ість, мля· 

вість 
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tronlutl 

tronluti, -em - розчулити 
trDpskl - тропічний 
trOstruk - трикратний, по-

трійний: 
trostruko - втроє, втричі 
trOAlak, -ka, m. (mn. -kovl) -

витрата, кошт; о svom trD
§ku - С'З�ЇМ КОШТОМ 

trDAlan, -na, -no - ветхий, ста-
рий:, старезний 

troAkOvnІlk, m. (mn. -cl.) -
книrа запиаів витрат 

troМnje, s. - витрата, витра
чання 

troAl1t1, -Іm - витрачати, тра
тити, родтрачувати 

trotOAr, m. - тротуар 
trfOvatl, -ujem - труїти, от

руювати 
tГplak, ·ka, -ko - терпкий:, їд

кий 
tГplati, -am - набивати, на

пихати; навалювати 
t�ljlv - терпеливий:, тер

пимий, терплячий 
trpeza, z. - обідній с11іл; тра

пеза; поминки 
tГplJetl, ·Ьn - терпіти; пере

живати, страждати 
ti'pnl (gram.) - пасивний; тr

pnO stainje (gram.) - паси
вний стан 

trs, m. - виноrрадна лоза; 
очерет 

trska, z. - очерет 
trti, trfm і tili!m - терти 
tniba, z. - труба 
tri1ЬA�. m. - трубач, сурмач 
tnibptt, ·Ьn - трубити, rра-

ти на трубі 
triid, m. - труд; зусилля; ne 

ialit1 tnida - не жал�іти 
зусиль; ne vrijedl tnida -

не варто трудитися; UzaIOd 
trdd l muka - даремні зу
силля 
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tnidbenllk, m. (mn. -cl.) -

працівник; трудящий, тру

дівник; діяч 
tnidnlca, z. - ваmтна 
trudnoaa, z. - ваrітн:ість 
tnilei, m. і z. - нниль; розк-

лад 
trilJltti, ·Ьn - rnити, розкла

датися 
tniljenje, s. - rниття 
tninluti, -em - жевріти, тлі

ти, rнити 
tnilo, -іа, -Іо - rнилий, ту

хлий 
triip, m. - тулуб; корпус; 

triip avlona - фюзеляж 
tnipa, z. - трупа; військова 

частина, війско 
tfzйj, m. - ривок, рвучкий 

рух; судороrа 
ti'zlatl, -am - шарпати, сми

кати, вихоплювати 
ti'zlatl se, -am ае - здриrа

тися, вириватися, спохва
чуватися 

ti'zavlca, z. - суперечка, нез
rода 

ti'ilite, s. - торr, ринок 
ti'inlca, z. - базар, ярмарок, 

торr 
ta - тут, отут; ti:t і tamo -

там d тут 
tuberku16za, z. (med.) - ту

беркульоз; сухоти 
tuberkulOzlan, -na, -no - ту

беркульозний 
tuclatt, -am - товкти, толо-

чити 
tilce, -ta, s. - дюжина 
tii�. z. - rрад 
tumjava, z. - бійка 
tulci, <em - бити, сікти, та

сувати 
tulci ае, -�em se - бі11іся; сти

катися 
tud І tildA - туди 



t(id 

tO:d - чужий; сторонний; 
dноземний; ldtltl se tudlm. 
pfrjem - вбиратися у чу
же пір'я 

tudina, z. - чужина, чужа 
сторона; закордон 

tudinlac, -са, m. - чужинець, 
чужоземець, іноземець 

tudllti se, ·lm se - цуратися 
tUga, z. - туга, журба, сум, 

смуток, нудьга, скорбота 
tuglOvatl, -ujem - журитися, 

сумувати, уболівати, нудь
гувати, скучати, горювати 

tulipAn, m. (Ьоt.) - тюльпан 
tiunA�, m. - коментатор, пе

рекладач; коментарій 
twmi�Je, s. - пояснення; 

коментування 
twmi�llti, ·Ьn - розтлумачу

вати, роз'ясняти, поясню
вати, тлумачити 

tumarlati, -am - тинятися, 
блукати 

tO:mor, m. (med.) - пухлина, 
опух 

ti:mel, m. - тунель 
ТішІs, m. (geogr.) - Тун�іс 
tO:p - тупий; tO:pl kO:t (geom.) 

- тупий кут 
tuplltl, -Ьn - тупити, щер

бити 
tupliti se, -Ьn se - тупі.ти, 

притуплятися 
tupOCв, z. - тупість 
tup0g'1av - безтолковий 
ТurІ�Іп, m. (mn. -сі) - ту-

рок 
tUrlst(a), m. - турист 
turistklnja, z. - туристка 
turistl�kl - туристичний 
turizlam, -ma, m. - туризм 
1.fmdr, m. - турнір 
niroblan, -na, -по - похму-

рий 

tv6mt�kl 

turplJlati, -am - працювати 
напильником 

tUrplJa, z. - напильник 
Tiirska, z. (geogr.) - Туреч-

чина 
tiirskl - турецький 
tШ, m. -душ 
tuAfrlati, -am - робити душ 

(комусь) 
tuiirlati se, -am se - прий

мати душ, прийняти душ 
tUtnjava, z. - гуркіт, грююіт, 

грюк, грім 
tutnJIІti, -Ьn - .грИМІЇти, гур

кати, rурко11і.ти 
tO:tor, m. - опікун 
tМAJ.jka, z. - сумна пісня; 

пісня печалі; елегія 
tUllan, -na, -по - журливий, 

.смутний, сумний, печаль
ний, тужний, тужливий 

tillbenl - обвинувальний 
tUlba, z. - скарга 
tUІІІІас, -оса, m. - обвину

вач; dttAvnl tUlllac - про
курор; jivnl tUll1ac - гро
мадський обвинувач 

tUZllaAtvo, s. - прокуратура 
tUІIІti, Ьn - обвинувачувати; 

скаржитися 
tUІIІti se, ·Ьn se - скаржи· 

тися, нарікати, бідкатися 
tvir, ·І, z. - речовина, мате-

рія 
tv6J - твій 
tvбr, m. (zool.) - ховрах 
tv6rlac, -са, m. - творець 
tvbrevlna, z. - витвір, твір 
tvЬrptІ, m. - творити, ство-

рювати, утворювати, роби
ти 

tv6mtca, z. - фабрика, завод; 
tv6mtca automobOI - авто

завод 
tv6m1W - заводський, фа

бричний 
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tvrd 

tvrd твердий, жорсткий; 
зачерствілий, черствий; 
tvrd orah - твердий го-
ріх 

tvtdP,tl, -lm - твердити, пра
вити, запевняти 

tvrdoca, z. - твердість 

ucestalo 

tvrdoglav - упертий, затя
тий; норовистий 

tvtdnja, z. - твердження 
tvi'dava, z. - фортеця, укріп

лення 
tvnka, z. - фірма 
tzv. v. takozvani 

u, u 

u ( + G., А., L.) в, у 
ubacJШ, -lm - викинути 
ubaclfvatt, -ujem - викидати 
ubfJ latl, -am - убивати, уме-

ртвляти 
ublrlatl, -em - збирати, зри

вати 
ubitaclan, -па, -по - згубний, 

вбивчий 
ublltl, -jem - убити, умер

твити; знищити 
ubllti se, -jem se - покінчи

ти з собою, збитися, заби
тися 

ublaiavlati, -am - пом'якшу
вати, заспокоювати 

ublazllti, -lm - пом'якшити, 
заспокоїти 

ubod, m. - укол; укус 
ubog - убогий, злиденний, 

жалюmдний 
ubojlca, m. і z. - убивець, 

вбивця 
uЬOjstvo, s. - вбивство 
uЬOJsti, -dem - уколоти; уку

сити 
ubrajJati, -am - зараховува

ти, включати в число 
ubJratl, -erem - зірвати, зіб

рати 
U.brizgJatl, -am - впорснути 
ubrizgavAnje, s. - впорску

вання 
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ubrizgavJatl, -am - впорску
вати 

ubroJlitt, -lm - зарахувати, 
включити в число 

ubrus, m. - салфетка, сер
ветка 

ubrzan - прискорений 
ubtzlati, -am - прискорити, 

пришвидшити 
ubrzavJati, -am - прискорю

вати, пришвидшувати 
ubrzo - скоро, незабаром 
ubuduce - надалJ, в майбут

ньому 
ucijeпp.ti, -lm - шантажува-

ти 
uctjepliti, -lm - прищепити 
ucjeпa, z. - шантаж 
ucjeпjivAc, m. - шантажист 
ucjeпjJivatl, -ujem - шанта-

жувати 
ucrv1Jlivatt se, -ujem se - чер-

вивіти 
ucas - мищем 
ucenlca, z. - учениця 
ucenїckї - учнівський 
ucenllk, m. (mn. -сі) - учень 
uceпost, -1, z. - вченість 
uceпJalk, m. (mn. -сі) - вче-

ний, учений 
ucenje, s. - навчання, вчення 
ucestalo, -!_а, -Іо - прискоре

ний 



uёеісе 

uёі!ііее, s. - участь, доля, 
пай 

uёПо, s. - учбове приламя 
uёinJak, -ka, m. - ефект, №я, 

вплив; продуктивність 
uёlnlltl, -Ьn - зробити, запо

.А:іяти, змй:снити, виконати; 
uёlnltl krivo - вчинити 
кривду, зло; uёlnltl Uвlugu 
- зробити послугу 

uёlonlca, z. - класне примі-
щення; аудиторія 

itёltelj, m. - вчитель 
uёlteljlca, z. - вчителька 
itёlteljskl - вчительський 
U.ёlitl, -Ьn - учити, вивчати; 

повчати, навчати; розучу
вати; наставляти; uёltl ni
pami!t - завчати 

uёltl se - навчатися, учи
тися ; звикати 

uёvfstlJ.tl, -Іm - закріпити, 
укріпити; усталити, змІіц
нити 

uёvїіСеп - усталений:, зміц
нений:, закріплений: 

uёvriicivAnje, s. - зміцнення, 
закріплення 

uёvriclfvatl, -ujem - закріп
лювати, закріпляти, укріп
лювати, укріпляти; уста
лювати, зміцнювати 

ticl, ddi!m - ввійти, вступи
ти, в'їхати 

dd, m. (mn. -ovl) - кінuї.вка 
udВІшІutІ, -em - вдихнути; 

надихнути 
udaja, z. - заміжжя 
udatjavlatt se, -am se - від

хилятися, віддалятися 
udAljen - вімалений: 
udAljenбst, -1, z. - вімаль; 

відстань, далина; дистан-
ція 

udaIJPtl se, -Іm se - ві№йти, 
вімалитися 

udeiiavlatl 

udar, m. - удар; di'iAvnl 
udAr - державний: пере
ворот; bltl па udAru - бу
ти під ударом 

itdarlac, -са, m. - удар; по
штовх; smttnl itdarac 
смертельний: удар; zhdatl 
teiak udarac - завдати тя
жкого удару 

udarlatl, -am - вдаряти, ши
бати, ляпати, бахкати 

itdarlatl se, -am se - вдаря
тися; стикатися 

udarptt, -Іm - вдарити, шиб
нути, шибонути; бахнути, 
стукнути; udarltl Иg - по
ставити тавро; udarltl t� 
melj закласти фунда
мент 

udarlltl se, -Іm se - вдари
тися, діткнутися , стукну
тися 

udArnl - ударний:, пробій
ний: 

udArnІlk, m. (mn.  -сі) - удар
ник 

udlatl, -am - одружити; ви
дати заміж 

U.dlatl se, -am se - одружи
тися; вийти заміж 

udalvatl, -Jem - одружувати; 
видавати заміж 

udalvatl se, -jem se - одру
жуватися; виходити заміж 

udavlJ.tl, ·lm - задавити, з�
душити 

udavlltl se, -Ьn se - задави
тися, задушитися 

udes, m. - доля, фатум 
itdeslltl, -Ьn - налагодити, 

влаштувати; пристосувати, 
обладнати ;  підігнати 

udeiavlati, -am - налагоджу
вати, влаштовувати, прис
тосовувати; обладнувати; 
підганяти 
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udica 

iidlca, z. - вудка 
udiJeiliti, -Іm - прЦАІі.лити; 

дати милостиню 
udljevlatl, -am - вселяти (ни· 

тку в голку) 
ШІІІо, ·Jela - пай, доля; час· 

типа 
udlJsatl, -iem - вдихати 
udoblan, ·DB, ·ПО - благоус

троений, зручний, комфор
табельний 

udobnGst, ·І, z. - зручність, 
комфортабельність, вигода 

udostojlftl, ·lm - удостоїти 
udovlac, -са, m. - вдівець 
udovlca, z. - вдова 
udovoljaivJatl, -ат - задово-

льняти 
udovoIJIІtl, ·lm - задоволь

нити 
uclrulaije, s. - об'еднання, 

громада, спілка 
udni!lftl ае, ·lm se - об'ед

натися 
udublna, z. - заглибина, за

падина, улоговина 
udubliti se, ·lm se - вдума

тися, заглибитися 
udubIJlfvatl se, -ujem se -

глибшати, заглиблюватися 
udubфШJe, s. - западина, за-

глиблення 
udvlijiiпje, s. - подвоєння 
udvarAi!, m. - ЗаАІЩЯЛЬНИК 
udvlirJati (se) , -am (se) - за-

ЛІЩятися, )Кенихатися 
iidvoje - вдвох 
iidvGrlan, -па, -по - у лесли

вий, підлесливий 
udvostrui!aivAnje, s. - подво

ення 
udvostrui!aivlatl, -am - под· 

воювати 
udv0strui!lftl, ·lm - подвоїти 
UdiЬenІlk, m. (mn. -сі) - під· 

ручник 
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uвOJlltl 

ugaictJati, -am - догоД)Кати; 
погоД)Кувати; настроювати; 
попадати 

iiglao, ·la, m. (mn. ·1ovl) -
кут 

ugaislfti, -Іm - згасити, пога
сити; вимикнути, виключи
ти 

ugaislftl se, -Іm se - згаснути, 
погаснути, потухнути 

Uglnjutl, -em - здохнути, за
гинути 

uglAvnam - в основному 
ugled, m. - зразок, приклад, 

репутація; авторитет 
Ugli!dlan, ·Da, •ПО - ЗНаТНИЙ, 

ВИДНИЙ 
U.giedlati, -ат - побачити, по

мітити 
U.g1edlati se, -ат se - взяти 

приклад 
ugl�tl se, -am se - брати 

приклад 
ugljeп, m. - вугіль, вугілля; 

kimenl iig1Jeп - кам'яне 
вусілля; smMI (mtki) iig
;Jjen - буре вуl1ілля 

ugljenokop, m. - кам'янову
І1ільна шахта 

U.gljlk, m. (kem.) - вуглець 
ugnjutl, -em - увігнути, уг

нути, погнути, вигнути 
ugnjetAi!, m. - гнобитель 
ugnjetaivAnje, s. - гніт, гноб

лення 
ugnjetaivlati, -am - гнобити, 

пригноблювати, гнітити 
ugodlan, •Da, ·DO - ІІрИЄМНИЙ; 

зручний, вшідний 
ugOdlftl, -Іm - догодити; по

годити, домовитися; нала
годити 

0goJen - вгодований 
ug0Jlf.ti, ·lm - вгодувати, від· 

годувати, вигодувати 



ugoJlltl se 

ug0JIJ.tl se, ·lm se - розтовс
rіти, поправитися 

ugЬstlJ.tl, ·lm - вгостити, по
частувати 

ugovarfatl, -am - ДОМОВЛЯТИ· 
ся ; вести переговори; умо
влятися 

ii.govor, m. - угода, умова; 
договір ; контракт; sklopltl 
(zakфi�ltl, potpfsatl) iigovor 

- укласти угоду 
Ogovorlltl, -Іm - домовитися, 

прийти до згоди; умовити
ся 

ilgrablltl, ·lm - викрасти, 
схопити, хапнути 

ogrljJatl, -em - зігріти, опа
лити, нагріти, затопити, ви
топити 

ogrljavfatl, -am - зігрівати, 
нагрівати, затоплювати, ви
топлювати 

ogrllstl, -zem - вкусити, кус
нути 

ugrЬzfltl, ·lm - загрозити, 
поставити під загрозу 

ugllrlatl, -am - всунути, вти
снути, увіпхнути 

ugllrlatl se, -am se - вЛіізти, 
втертися ; втиснутися 

ugliAJltl, ·lm - задушити, заг
лушити; придушити; пода
вити; ugliAltl bйnu - при
душити заколот 

ugli§lltl se, ·lm se - задих
нутися 

ugu§fivatl, -ujem - придушу
вати, подавлювати; заглу
шувати 

iih! (ilzv.) - ух! 
ilhapsfltl, ·lm - арештувати, 

заарештувати 
Ohaplen - арештований 
iiho, s. (mn. ШІ, z.) - вухо; 

nacUJ.ltl ШІ - наставити ву
ха 
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ukfdlatl 

iihoda, m. � z. - шпигун 
uhЬdfltl, -Іm - стежити, шпи

гувати 
Ohrlnjen - вгодований 
Ohvatfltl, -lm - піймати, вп.ій:

мати, спіймати, вхопити, 
схопити; хаІПІути, зловити; 
охопити; зрозуміти; Ohva
tltl u 1811 - піймати на 
брехні; uhvatltl zi rlj� -
піймати на слові; Ohvatltl 
maglu - утекти 

Ohvatlftl se, -Іm se - ухопи
тися, причепитися; Ohvatltl 
se u kOAtac - зійтися вру
копаш 

iiJAlk, m. (mn. -сі) - дядько, 
вуйко 

ujed8np0t - одразу, раптом, 
враз, разом 

ujedfatl, -am - кусатися, ку
сати, жалити; ображати 

ujedfnlltl, -Іm - з'єднати, об'
єднати, згуртувати 

ujedlnjavJatl, -am - єднати, 
· з'єднувати, об'єднувати, 

гуртувати, згуртовувати 
ujedlnjen - з'єднаний, згур

тований, спаєний 
ujedlnj.SПje, s. - з'єднання, 

об'єднання 
ujedno - заодно, разом, спі

льно, водночас, воднораз 
ii.tesi!n - восени 
iajeJstl, -dem - укусити, вку-

сити, куснути 
ujutro - вранці 
Ukaz, m. - указ, декрет 
ukafzatl, -zem - вказати, заз-

начити, показати 
ukazffvatl, -ujem - вказува

ти, зазначати, показувати 
ukfdiinje, s. - скасування, 

відміна 
ukfdJatl, -am - скасовувати, 

відміняти; розривати 
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uk.lnuce 

uk.lnlice, s. - скасування 
illdnlutl, -em - скасувати, 

відмінити; розірвати 
Uldsellitl, -Ьn - заквасити, 

зробити кислим 
UklanJlatl, -am - усувати, від

сторонювати 
UklanJlati se, -am se - сто

ронитися, відсторонювати
ся, ухилятися 

uklonlltl, -Іm - усунути, від
сторонити 

uklonlltl se, -Ьn se - ухили
тися, відсторонитися 

ukljliflitl, -Ьn - включити, 
увімкнути 

ukijuflfvatl, -ujem - вмикати, 
включати 

ukljil�vo - включно 
UkGC!en - закляклий, задубі

лий 
uk�Ptl, -Ьn - затормозити, 

загальмувати; заціпеніти 
ukof Ptl se, -Іm se - затор

мозитися, загальмуватися 
ukoliko - осrільки, сюільки 
ukoplati, -am - закопати, за

рити; похоронити 
ukoplati se, -am se - вкопа

тися, заритися, закопатися 
ukopflatl, -am - включити, 

увімкнути 
ukopaivlatl, -am - включати, 

вмикати 
likor, m. - докір, закид 
ukorlfenje, s. - перепле

тення 
ukortfptt, -lm - переплести 
ukorlfjfvati, -ujem - переп

лdтатн 
ukorІJblltl se, -Іm se - уко

решпися, укріпитися 
ukorjenjlfvatl se, -ujem se -

укорінюватися, укрІіплюва
тися 
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ukrOtliti 

ukorlftl, -Іm - докорити, по-
прікнути; закинути 

Ukosnlca, z. - ппmлька 
Ukoso - навскіс, навскоси 
ukraden - вкрадений 
tJkrajlna, z. (geogr.) - Укра-

їна 
tJkraJІnlac, -са, m. - украї

нець 
tJkrajlnka, z. - українка 
Ukrajlnskl' - український; 

tJ-krajlnskA SSR - Україн
ська РСР 

Ukrajlnsld1 - по-українсько
му, по-українськи 

UkrAs, m. - оздоба, прикра
са, оздоблення 

ukrasliti, -lm - прикрасити, 
причепурити, оздобити 

UkraJstl, -dem - викрасти 
ukraiavAnje, s. - прикра

шення, оздоблення 
ukraМvlati, -am - прикра

шати, вбирати, оздобляти, 
чепурити; мережати, мере
жити 

ilkrlien - прикрашений, оз
доблений, вбраний, мере
жаний 

Ukritko - коротко, словом 
uktclatl, -am - навантажи

ти; посадити (в поїзд і т. 
ін.) 

uktclatl se, -am se - наван
тажитися ; аісти (в поїзд і 
т. ін,) 

ukrcavlati, -am - навантажи
ти; садити (в поїзд і т. 1ін.) 

ukrcavlatl se, -am se - ван
тажитися; сідати (в поїзд 
ІЇ т. ін.) 

ukrcavAnje, s. - посадка; 
вантаження 

iikrlvo - навскоси, вбік 
ukrOtlftl, -lm - приборкати 



ukrstlltl se 

ukrstlltl se, -lm se - пересік
тися; розминутися 

ukrltavJatІ se, -am se - пе
реаікатися; розминатися 

Ukrficen - задубілий, заціпе
нілий, стверМлий 

ukucanlln, m. (mn. -і) - сі
м'янин, домашній, мешка
нець 

Ukuplan, -па, -no - валовий; 
сукупний, спільний 

ii.k.Os, m. - смак, присмак 
iikuslan, -na, -no - смачний; 

лак омий 
u18gll!, m. - вкладник 
ula/gatl, -7.em - вкладати; 

u1agati napore - доклада
ти зусиль 

ulag/fvatl se, -ujem se - під
лабузнюватися, підлизува
тися 

ulaz, m. - вхід; в'їзд; під'
їзд 

ula/zak, -ska, m. - вступ, 
вхід 

idazlttl, -Іm - входити; всту
пати; в'їжджати 

ulazntca, z. - квиток 
uletUetl, -Іm - влетdти, ввір ·  

ва тися 
ііІіса, z. - вулиця 
ііІіl!Іса, z. - вуличка 
ullje/tatl, .Cem - вЛІітати, ври-

ватися 
uЦfevJatl, -am - вливати 
ulljevІatl se, -am se - влива-

.тися 
illlltl, -jem - влити 
iali/tl se, -jem se - влитися 
illlzlca, z. - підлабузник, під-

лиза, підлизник, підлизень 
ulog, m. (mn. -zt) - внесок, 

пай, вклад 
iiloga, z. - роль 
UlбgorJltl se, -Іm se - розта

шуватися, стати табором 
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wmitlati se 

idov, m. - улов 
ulbv/ltl, -Іm - зловити, впій

мати, вхопити; вбити (на 
полюванні) 

uІMlttІ, -Іm - вкласти, вміс
тити 

ultlmatum, m. - ультиматум 
uaOdo - безтямно, безтолко

во; задарма 
ulje, s. - олія; масло (для 

мапmн); mlsUDovo tilje -
маслинова омя; rlЬlje tilje 
- риб'ячий жир; ilJevatl 
illje u vatru - підливати 
масла у вогонь 

uljeplJatl, -am - прикраси
ти, причепурити 

uljeplliv/atl, -am - чепурити, 
прикрашати 

idjez, m. - незваний гість 
idjudJan, -na, -no - шанобли

вий, rречний, чемний, при
стойний, ввічливий 

idjudnбst, -1, z. - ввічли-
вість, пристосність , чем
ність 

fun, m. - розум, ум; imatl 
na Uшu - мати на дVМЦІі; 
smetnutl s funa - випусти
ти з виду 

uпuilkatl, -l!em - вмочати 
funlan, -na, -no - розумний, 

тямущий, кмітливий 
umanJlltl, -Іm - зменшити, 

скоротити; применшити 
umanJІivati, -ujem - зменшу

вати, скорочувати; примен
шувати 

umarlati, -am - втомлювати 
umar/atl se, -am se - втом

люватися 
umatJatl, -am - вгортати, об

гортати, обмотувати, замо
тувати 

umatfatl se, -am se - заку
туватися, замотуватися 
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umalzati 

ilmafzatl, -Іеm - вмазати; ви
мазати, засмальцювати 

umekllatl, -am - зм'якшити, 
пом'якшити 

iJ.meltak:, -tka, m. (mn. .cJ.) -
вставка 

umeJtatl, � - вставляти, 
вкладати 

iJ.metnJutl, -em вставити, 
вкласти 

umlJeAJatl, -am вмішати, 
втягнути, вплутати 

umljeAlatl se, -am se - втру
титися, вм�ішатися, встря
нути 

iJ.mlljat - ласкавий, пестли
вий, лагідний 

umlljavfatl se, -am se - лас
титися, підлещуватися 

iunlrfatl, -em - умирати, по
мирати 

umfrJltl, -Іm - заспокоїти, 
примирити, втішити 

umfrlfti se, -Ьn se - заспо
коїтися, примиритися 

umirfivatl -ujem - заспокою
вати, примиряти, втішати 

umlrOvfltl, -Іm - перевести 
на пенаію 

iJ.mll1Jen - чванливий, заро
зумілий 

iJ.ml§ljeпOst, -1, z. - чванли
Вість, зарозум�імсть 

iJ.miltl, -Jem - умити, змити, 
помити 

iJ.mlftl se, -Jem se - умитися 
umlvaonilk, m. (mn. -сі) -

умивальник 
umfvfatl, -am - умивати, ми

ти, змивати 
umfvJatІ se, -am se - умива

тися 
ilmjereп - поміркований; по

МІірний 
iimjesltan, -па, -по - дореч

ний 
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unajmlJlivatl 

iJ.mjesto ( + G.) - замість 
iJ.mjetlaп, -па, -по - штучний; 

iJ.mjetnO gn6jlvo - штучне 
добриво 

iJ.mlJetl, -ljem уМІіти, зумі-
ти 

ilmjetnica, z. 
артистка 

художниця, 

iJ.mjetnickї - художНІій, ар
тистичний 

iJ.mjetnІlk, m. (mn. -сі) - ху
дожник, артист, митець 

iJ.mjetnost, -І, z. - мистецтво ; 
pnrnljenjenA iJ.mjetnOst -
прикладне мистецтво 

umnozavlati, -am - множити, 
умножати, збільшувати 

mno!liti, -im - помножити 
umoljavJati, -am - просити, 

благати 
umoclltl, -im - вмочити 
iJ.mor, m. - втома; blti па 

umoru - бути при смер-rі 
ііmїkІап, -па, -по - втомле

ний 
wпOrlltl, -im - втомити; вби

ти 
umorliti se, -im se - втоми-

тися . 
umotJati, -am - обгорнути, 

замотати, вгорнути 
umotlatl se, -am se - закута

тися, замотатися 
umJOvati, -ujem - мудрува

ти, розумувати 
ilmrlІJetl, -em - умерти, по

мерти 
umrtvliti, -im - умертвити, 

вбити 
iJ.muknluti, -em - замовкну

ти 
unaJmllti, -im - зняти, най

няти 
шiajmIJllvatl, -ujem най-

мати, знІімати 



unakazlttl 

unakazlltl, -Ьn знівечити, 
спотворити 

umikrsnl - перехресний; u
nlikrsn6 ispltivanje - пе
рехресний допит 

Uпaokolo - навкруги, навко
ло 

unapret1.S0je, s.  - розвиток, 
просування по службі, під
віщення у званні 

unapret1lfvat1, -ujem - про
сувати вперед, розвивати; 
підвищувати в званні, в по
саді 

unaprtjed - наперед, зазда
легідь 

unaprij�dltti, -Іm - просуну
ти, розвинути; підвищити 
в званні, по службі 

uwtt� ( +D.) - напереюір, не 
зважаючи на . . .  

imatrag - назад 
unesrei5Юje, s. - знедолення 
..-s�lltl, -Іm - зробити не-

щасним; обездолити, ска
лічити 

unШc:frjatl, -am - уніфіку
вати 

uniflkl1clja, z. - уніфікація 
Wllf6rma, z. - мундир, об

мундирування 
iml1Jetl, -esem - внести 
unf§tavlatl, -am - винищу

вати, нищити, знищувати 
unl§t�nje, s.  знищення, 

розгром 
tmUtlitl, -Іm - винищити, 

знищити, розгромити 
uпlverzlti!t, m. - універси

тет 
imosjan, -па, -по - прибутко

вий, рентабельний 
unosliti, -Іm - вносити 
1М1ovcavjat1, -am - мквіду

вати, перетворювати в гро
ші 

uozbiIJ lltl se 

im6vcl1t1, -Іm - зліквідувати, 
перетворити в гро:ш!і 

ilnuad, -і, z. zb. - онуки 
imulk, m. (mn. -сі) - внук 
imuka, z. - онука 
Uпntra - всередині, всереди

ну 
ilnutra§nji - внутрішні.й 
ilnutramj6st, -і, z. - внутрі

шнІість 
uoblcAjen - звичний, звичай

ний 
uoblcaJlitl se, -і se - узви

чаїти 
uobliёlf.ti, -im - оформити; 

сформувати 
uobllcavjatl, -am - оформля

ти; формувати 
uobr8zllja, z. - уява; вигад

ка, фантазія 
uobrazlf.tl, -im - уявити; заз

натися 
uobratavlatl, -am - уявляти; 

зазнаватися 
uobrafen - самовдоволений, 

зарозум�ілий, чванливий 
uobrвZenбst, -І, z. - зарозу

МІілkть, пиха 
ііосІ ( + G.) - напередодні 
uoёlltl, -Іm - помітити, вия

вити 
uokvfrlltl, -Іm - обрамити; 

вставити в рамку 
uokvlrlivatl, -ujem - обрам· 

ляти, вставляти в рамку 
uokvlrivanje, s. - обрамлен

ня 
uopcavlatl, -am - узагальню-

вати 
uopce - взага.М 
uopelltl, -lm - узагальнити 
uostli16m - зрештою, МІіж 

тим, а вrім 
uozbiljlfti se, -lm se - спова

жніти; стати серйозним, со
л.ідним 
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upad 

i:apad, m. - вторгнення, на
шестя 

upadJati, -am - впадати, втор
гатися,  вриватися, вдира
тися; upadatl іі rljef - пе
ребивати 

i:apadlca, z. - реІІЛІЇ.ка, заува
ження 

upala, z. - запалення 
uplilJІtl, -Іm запалити, 

включити 
upitljli!, m. - запальничка 
upamtJІtl, -im - запам'ята

ти 
i:apaJstl, -dnem - впасти, ввір

ватися, вдертися; i:apa'.ta mu 
je sjeldra u med - пошас
тило, поталанило 

up�tljlv вражаючий, 
вразливий 

upfjlnje, s. - всмоктування 
upfjJatl, -am - всмоктувати, 

вбірати; поглинати 
upls, m. - запис, вступ 
upfJsatl, -Aem - вписати, вне

сти, записати 
upfJsatl se, -Aem se - записа

тися, вписатися 
uplsffvatl, -ujem - вписува

ти, записувати, вносити 
uplsffvatl se, -ujem se - за

писуватися, вписуватися 
i:aplt, m. - запитання, запит 

i:apltJan, -па, -по - питаль
ний 

upftJatl, -am - спитати, запи
тати 

i:aplJtl, ·Jem - увібрати, всмо
ктати 

i:apltпІJk, m. (mn. -сІ) - знак 
питання; анкета 

upla�Jlvatl, -ujem - платити 
i:aplakln - заплаканий 
i:aplaJen - зляканий, наляка-

ний 

646 

iipotreba 

uplaAJltl, -im - налякати, 
злякати 

up1aІJltl se, -im se - наляка
тися, злакатися 

up11itJltl, -im - заплатити 
upleJsti, -tem - заплести, 

вплести; втягнути, вплута
ти 

upleJsti se, -tem se - втру
титися, вплутатися 

upletlnje, s. - вплетення; 
втручання 

i:apleJtatl, -Cem - вІІЛІЇ.тати, за
пл.ітати, замішувати 

upleJtati se, -Cem se - втру
чатися, вплутуватися 

i:apUv, m. - вплив 
upUvJan, -па, -no - впливо

вий 
up1ovJiti, -im - впливти, ввій

ти (в порт) 
uplovljavJati, -am - вплива

ти, ВХОДИТИ (в порт) 
upljesnivJiti se, -im se - за

пл.існявіти 
iipбrlan, -па, -по - упертий, 

завзятий, наполегливий 
upбmбst, -і, z. - наполегли

вість, завзяття, завзят.ість 
up0slJltl, -im - дати роботу, 

прийняти на роботу 
upЬslJltl se, -im se - стати 

прийняти на роботу 
upo§ljavfatl, -am - давати ро

боту, ставити на роботу 
upo§ljavJatІ se, -am se - ста

вати на роботу, займатися 
Млом 

UpOtpunJltJ, •IJn - ПОПОВНИ
ТИ; укомплектувати 

iipotreba, z. - вживання, за
стосування, використання, 
користування 



upotrebljlivJatl 

upotrebljlivlati, -am - вико
ристовувати, уживати, ко
ристуватися, застосовувати 

upotdbljlv уживаний, 
вживаний; rожий до вжит
ку 

upotrijeblit1, -im - викори
стати; ужити, вжити; за
стосувати 

upOzпlati, -am - познайоми
ти; пізнати 

up0znlatl se, -am se - озна
йомитися; познайомитися 

upoznlijvatl, -jem - знайо
мити; пізнавати 

upoznlijvatl se, -Jem se - зна
йомитися; ознайомлювати
ся 

upozorlivlatl, -am - попере
джати, застерігати; зверта
ти увагу 

upozonnje, s. - пересторо
га, попередження 

upomrff.ti, -im - попередити, 
застерегти; звернути увагу 

uprava, z. - управа, управ
лdння, адміністрація 

upravltelj, m. - управитель; 
директор; завідувач 

upravlja�. m. - керуючий; 
кермо 

upravljlnje, s. - правлdння, 
управління 

upravlJlatl, -am - направля
ти, управляти, правити, за
відувати 

ilpriivnlfk, m. (mn. -сі) - за
відувач, директор 

upravo - прямо; як раз, са
ме, справ,Аjі.; власне кажу
чи 

ilprUnjen - вакантний 
uprqnJuti, -em - запряrти, 

впряrти 

ura�iш\atl 

uprefzatl, -iem - запрягати, 
впрягати 

upr\ljetl, -em - сперти, упер
ти; підперти 

uprkos ( + D.) - наперекір, 
всупереч 

uptIJlatl, -am - вимазати, за
бруднити, замурзати 

uproplistfltl, -Іm - знапа
стити, запропастити; розо
рити; зіпсувати 

uproplisфtl se, -im se - за
напаститися; розоритися; 
зіпсуватися 

upropaitlivlati, -am - розо
ряти; губити, запропаща
ти; псувати 

up06m - обізнаний, знаю
чий, тямущий 

upu�vlnje, s. - посилання, 
наставляння, направлення 

upuc\fvatl, -ujem - направ
ляти; наставляти, скерову
вати, спрямовувати, надси
лати 

upuc�vatl se, -ujem se - на
правлятися; знайомитися зі 
справою 

upiistfltl se, -im se - пусти
тися, зв'язатися, затіяти, 
почати 

upUAt!att se, -am se - пус
катися, зв'язуватися 

uputfltl, -im - направити; 
скерувати, спрямувати; на
діслати 

uputlfti se, -tm se - направи
тися; ознайомитися зі спра
вою 

uputnlca, z. - путівка; пере
каз; ордер 

ura�ilnlati, -am - зарахувати, 
включити 
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urat!unavfatl 

urat!unavfati, -am - зарахову
вати, включати 

uradfltl, -Іm - зробити; учи
нити, зорудувати 

ilranJiti, -lm - встати рано 
вранці ; поспішити 

ilrAr, m. - годинникар 
urastJatl, -am - вростати 
urasJti, -tem - врости 
uravnoteten - врівноваже-

ний, зрівноважений 
uravnoteienбst, -1, z. - врів

новаженість, зрівноваже
ність 

urazumfitl, -lm - напоумити 
urazlimfitl se, -Іm se - взя

тися за розум; напоумити
ся 

urazum1javfatl, -am - напоу
мляти 

urazumljavJatl se, -am se -
братися за розум ; напоум
лятися 

urbamzJam, -ma, m. - урба
нізм 

ureJcl, -t!em - домовитися, 
призначити; наврочити 

lired, m. - бюро; канцеля
рія,  контора 

ilredfan, -na, -no - охайний, 
чепурний, акуратний; впо
рядкований 

Uredba, z. - розпорядження, 
розпорядок 

uredfltl, -Іm - привести до 
ладу, налагодити; поприби
рати; розмістити; відреда
гувати; запроводити, офор
мити, прибрати 

uredflti se, -Іm se - вбра
тися, прибратися; привести 
себе в порядок 

ilrednlfk, m. (mn. -сІ) - ре
дактор 

648 

urot!enje 

urednбst, -1, z. - охайність, 
акуратність 

liredskl - ка&целярський 
ilredAj, m. - обладнання, ус

таткування, прилад 
�en - прибраний, благо

устроєний 
uredenje, s. - лад; благоус

трій; обладнання 
uretlffvatl, -ujem - налаго

джувати, приводити до ла
ду, розміщати; редагувати, 
прибирати 

uredffvatl se, -ujem se - вби
ратися, наряджатися ; при
водити себе в порядок 

i1refzatl, -iem - врізати 
ilrelzatl se, -iem se - вріза

тися 
urezffvatl, -ujem - врізувати 
urezfivatl se, -ujem se - врі

зуватися 
urgfrfatl, -am - наполягати, 

нагадувати; проІUтовхувати 
(гazg.) 

ilrlfatl, -am - вити, завива
ти, верещати, горланити 

urПtk, m. (mn. -сі) - рев 
Urпebes, m. - сильний шум, 

гамір 
urodflti, -lm - вродити; при

нести 
ilrotten - природжений 
urodenifk, m. (mn. -сІ) - уро

дженець 
uronflti, -Іm _. занурити; пір

нути, окунутися 
lirota, z. - змова 
urotfttl se, -Іm se - вступити 

у змову; влаІПТувати змо
ву 

ilrotnlfk, m. (mn. -сІ) - змов
ник 

urot!enje, s. - вручення 



unicliti 

unicliti, -Ьn - вручити 
uruclfvati, -ujem - вручати 
uslidliti, -tm - посадити; вса-

дити 
usadlfvati, -ujem - саджати, 

всаджувати 
usahnluti, -em - висохнути, 

всохнути; пересохнути 
usAmljen - самотній, саміт

ній, ОДИНОКИЙ ilsAmljenGst, -І, f. - самот
ність, самітність 

usavrilivlati, -am - удоско
нал�овати 

usavrien - удосконалений 
usavtilfti, -tm - удосконали

ти 
usellltl, -Ьn - вселити, посе

лити 
useljlivlati, -am - вселяти, по

селяти 
use1jenje, s. - вселення, по

селення 
ushlcen - захоплений, пал

кий, запальний 
ushlcenje, s. - захват, захо

плення 
Ushtljeti, -ljem - захотіти 
iisljln - розжарений, розпе

чений 
uslJlatl, -am - розжарити, 

розпекти, перегріти 
usijlivlatl, -am - розжарюва

ти, розпікати, перегрівати 
uslslc і uslsavlc, m. - пило

сос; всмоктувач 
iisllsatl, -iem - всмоктати; 

увібрати 
usislivlnje, s. - всмоктуван

ня 
uslslivJati, -am - всмоктува

ти; вбирати 
Usltnlfti, -Ьn - роздробити, 

розтерти 

iislov 

usitnjlivlatl, -am - розтира
ти, дробити 

usjelk, m. (mn. -cl) - заруб
ка, карб; ущелина 

ilsjev, m. - засів, сівба; зла
ки 

uskaklfvati, -ujem - вскаку
вати 

uskladliti, -Ьn - погодити, уз
годити 

ilskladen - погоджеНИЙ 
uskladfvlnje, s. - узгоджен

ня, погодження 
uskladlfvati, -ujem - узго

джувати, погоджувати 
Uskdclan, -па, -по - оклич

ний 
iiskllCnilk, m. (mn. -сі) -

знак оклику 
Usklllk, m. (mn. -cl) - вигук, 

викрик 
iiskllknluti, -em - вигукнути, 

викрикнути 
u15kocllti, -Ьn - вскочити 
uskomeilatl, -am - схвилю

вати, збурити; викликати 
замішання 

uskom�latl se, -am se -
схвилюватися, заметуuппи
ся 

Uskoro - незабаром, швид
ко, скоро, згодом 

uskraclfvati, -ujem - відмов
ляти; обмежувати; позбав
ляти 

uskrlitlftl, -Ьn - відмовити; 
обмежити; позбавити 

tJskrs, m. - паска, велик
день 

uskrslivlatl, -am - воскреса
ти, воскрешати 

ilskrmlud, -em - воскресну-
ти 

iislljed ( +G.) - внаслідок 
iisШIJ.ti, -dm - задовольнити 
ils1ov, m., v. uvjet 
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uslovlШ 

uslovlltl, -Іm, v. uvjetovati 
uslovфivlatl, -am, v. uvjeto

vati 
iisluga, z. - послуга; medvje

dA ii:sluga - ведмежа пос
луга 

ii:siuilan, -па, -no - послуж
ливий 

ii:smenl - усний, словесний 
usmjeraivlatl, -am - направ

ляти, скеровувати, наводи
ти 

usmjerlltl, -Іm - направити, 
скерувати, навести 

іі:sпа, z. - губа 
wqJlt.vlnka, z. - колискова 

пісня 
uspaivlatl, -am - приспати, за

колисати 
uspavlJlfvatl, -ujem - приси

пати, заколисувати 
usplt.vljujO�I - СНОТВОРИНЙ 
uspljevlatl, -am - щастити, 

виходити; роЗвиватися, ма
ти успіх, вдаватися 

usplnjai!a, z. - підйомна ма-
шина, лdфт, фунікулер 

usplnJlatІ se, -em se - під
німатися вгору 

ilsplfo, -Jela, -Jelo - вдалий 
ilspJelb, m. (mn. -sl) - успіх, 

фурор; вдача 
ilspJeAlan, -па, -по - успіш

ний, вдалий 
ilspjeAno - благополучно, ус

пішно, вдало 
uspjelnбst, -1, z. - успіш

ність 
ilsplJetl, -ljem - встигнути, 

вийти; розвинутися, вда
тися 

iispomena, z. - спогад, спо
мин; подарунок на згадку 

Uвроп, m. - підйом, підви· 
щення 
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usredot�lltl ве 

usporlivlatl, -am - уповільню
вати 

ii:sporedlan, -па, -по - пара
лельний; порівняльний 

iisporedba, z. - порівняння, 
зіставлення ; і1 usporedbl s 
- порівняно 

usporedlitl, -Іm - звірити, по
рівняти, зіставити 

uspore4ivanje, s. - зіставлен
ня, порівняння 

usporedlfvatl, -ujem - звіря
ти, порівнювати, зіставля
ти 

usporlltl, -Іm - уповільнити 
usp0stavlltl, -im - встанови

ти, відновити 
usp0stavljanje, s. - відбудо

ва, відновлення 
uspOвtavIJlatl, -am - устано

влювати, відновлювати 
uspravlftl, -lm - розіrнути, 

вирівняти, поставити (стор
чма) 

uspravlltl se, -Ьn ве - випро
статися, випрямитися 

usprAvno - сторч, навсторч 
ii:sprkos ( + D.) - всупереч, 

врозріз, не зважаючи 
usprotivlltl se, -Іm se - учи

нити опір, не погодитися 
ilspOt - мимохідь; по доро-

зі; між іншим 
usputlan, -па, -no - побіжнИЙ 
us�IШ, -tm - ощасливити 
usre�lfvatl, -ujem - ощасли-

влювати 
usrdlan, -па, -по ,-- старан

ний, дбайливий, пильний 
ii:sred ( + G.) - серед, посере

ДИНІЇ, посеред 
usredotoi!en - зосереджений 
usredot�lftl, -lm - зосереди

ти 
usredotoi!lftt se, -lm se - зо

середитися 



usredoto<!livatl 

usredoto<!livatl, -ujem - зо
середжувати 

usredoto<!lfvatl se, -ujem se -
зосереджуватися 

йsta, s. mn . - уста, рот 
iistaJlati, -em - вставати; по

вставати 
ustallftl, -lm - усталити, змі

цнити; установити 
ustВilf tl se, -Іm se - устали

тися, зміцнитися; установи
тися 

iistanlak, -ka, m. (mn . -сі) -
повстання 

ustanllk, m. (mn. -сі) - по
встанець; бунrівник 

iistanova, z. - установа, зак
лад 

йstaiia, m. повстанець; 
усташ 

iistalti, -nem - встати; по-
встати 

iistav, m. - конституція 
ustava, z. - загата 
iistavlan, -na, -no - конститу

ційний 
iistrAJlan, -na, -no - завзя

тий, терпеливий, твердий, 
витривалий; наполегливий 

iistrAjnGst, -І, z. - завзяття; 
витриманість, витривал�і.сть 

iistreblati, -am - здатися, 
придатися 

ustrljellltl, -Іm - застрелити 
ustru<!Вvlati se, -am se - со

ромитися, не наважуватися 
iistuknluti, -em - відсахну

тися; відступити 
iistupfak, -ka, m. (mn. -сі) -

поступка 
ustUpfatl, -am - уступати, пе

редавати 
ustUplftl, -lm - уступити, пе

редати 
wnidliti se, -Іm se - насміли

тися 

utihnlutl 

usudlfvati se, -ujem se - смі
ти, насмілюватися 

ususret ( + D.) - назустріч 
usvajJatl, -am - засвоювати; 

усиновляти 
usvojlfti, -lm - засвоїти; уси-

новити 
іііі, -І, z. - воша 
іі§Се, S. - ПІрЛО 
UiinI - вушний 
uiitap, m. - повний місяць 
uiiteda, z. - збереження, збе-

рігання, заощадження 
uiitedlJetl, -Іm - заощадити, 

зберегти 
uiitedevina, z. - заощаджен-

ня; зекономлена сума 
uiitipnlutl, -em - щипнути 
uiiUtlJetl, -lm - замовкнути 
uiiutklati, -am - примусити 

замовкнути (замовчати) 
iltakmlca, z. змагання; 

матч 
utaknlutl, -em - впхати, всу

нути 
utamAn - даремно 
utaplatl, -am - тоrmти, по

топляти 
utaplatt se, -am se - топити

ся, потопати 
U.ta!lltl, -Іm - заспокоїти; 

зм'якшити; послабити 
uteІa, -<!em - втекти; чкур

нути 
ut!lg, m. (mn. -zl) - ПІрЯ 
uteme1jltelj, m. - засновник; 

фундатор ; ОСНОВОПОЛО)КНИК 
utemelJliti, -Іm - заснувати; 

закласти фундамент 
utemeIJlfvatl, -ujem - засно

вувати; закладати фунда
мент 

U.tlfcati, -<!em - впихати; всу
вати 

U.tlhnlutl, -em - стихнути, 
затихнути; замовчати 
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utlkA�. m. - штепсель 
iltirlati, -em - втира111; тору

вати (пробива111) дорогу 
iltislak, -ka, m. - враження 
utiskllvati, -ujem - втискува

ти; робити відбиток 
utisnlutl, -em - в111снути; 

зробити відбиток 
utiilati, -am - вгамувати, за

спокоїти, втихомирити 
utlllivJatl, -am - вгамовува

ти, заспокоювати; втихоми
рювати 

utillivJatl se, -am se - вгамо
вуватися, заспокоюватися, 
·втихомирюватися 

utjecAj, m. - вплив 
iitjecAJlan, -na, -no - випливо

вий 
iJ.tJelcatl, <em - впливати 

вливатися 
iitjeha, z. - вrі.ха, розрада 
utjelovpti, -Іm - вrі.лити; уо

собити 
utjeiovlj11vlatl, -am - втілю

вати; уособлювати 
iltjerlatl, -am - заmати; ut

jeratl dfig - стяmути борг 
utjerlfvatl, -ujem - заганяти 
iitJellan, -па, -по - втішний, 

вrі.шливий, відрадний, ра
мсний 

utjelltelj, m. - розрадник; 
уrі.шитель 

utjellitl, ·lm - втішити, за
спокоїти 

utoalte, s. - притулок; при
становище 

utofikG - настільки; в та:кdй 
мірі; тим більше 

utoпІutl, -em - втонути, по
тонути 

utopliti, -Іm - втопити, по
топити 
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utvtdlitl 

utopJШ se, -Іm se - втопи
тися 

utopijenІlk, m. (mn. -cl) -
утопленик 

utorJak, -ka, m. - вівторок 
iitovAr, m. - навантаження, 

вантаж 
utovArlitl, -Іm - навантажити 
utovarlfvatl, -ujem - ванта

жити, навантажувати 
utovlitl, -lm - вгодувати, від-

годувати 
ut�latl, -lm - вбігти 
ut�livJati, -am - вбігати 
utrk�vatl se, -ujem se - зма-

гатися ; бігти навперегін 
uttlJlatl, -am - втерти 
utrlj11vlatl, -am - втирати 
uttnlutl, -em - погасити; за-

ціпеніти, задерев'яніти 
iitroba, z. - нутрощі ;  надра 
utroje - втрьох 
utrostruMvlatl, -am - потро-

ювати 
utrostru�Jlti, -lm - потроїти 
utrolJak, -ka, m. - витрата 
uti"plati, -am - набити, за-

пхнути, напхати; підсунути 
utrplivJatl, -am - набива111, 

запихати, напихати; підсу
вати 

utu�eп - приrnічений 
utiJ.�eпGst, -І, z. - пригніче

ність, зневіра 
utulcl, �em - забити, зако

лоти; приmітити 
iitvara, z. - мара, привід 
iitvrda, z. укріплення, 

твердиня, фортеця, басrіон 
utvtdlitl, -Іm - зміцнити, за

кріmпи, утвердити, устано
вити, констатувати 



utvrdivAnje 

utvrdfvAnje, s. - утверджен
ня, закріплення 

utvrdlivatl, -ujem - зміцню
вати, установлювати; за
кріплювати, утверджувати, 
констатувати 

iivala, z. - бухта 
uvaiavlati, -am - враховува

ти, брати до уваги 
uvlien - шановний, поваж

ний, відомий 
uvazlltl, -lm - врахувати, 

взяти до уваги 
uvelike - значною мірою 
uvelo, -Іа, -Іо - зів'ялий 
uvertira, z. - увертюра 
uvelstl', -dem - ввести, за-

вести, запровадити 
uvelstl', -zem - ввезти, імпор

тувати 
uvez, m. - паЛІітурка, опра

ва, обкладинка 
uvelzati, -iem - переплести, 

зав'язати 
uvezivAnje, s.  - переплетення 
uvezlfvati, -ujem - переплd

тати, зав'язувати 
uvid, m. - огляд, перегляд; 

dltl na uvid - дати на 
розгляд 

uvidlJeti, -im - побачити, 
прийти до висновку, усві
домити 

uvfdlatl, -am - бачити; усві
домлювати, приходити до 
висновку 

uvijek завжди, довіку 
iivis - угору, догори 
uviltl, -Jem - обгорнути, за

мотати; завити, зігнути 
uvjeravlnje, s. - перекону

вання 
uvjeravlatl, -am - запевняти, 

переконувати 

uvrtjedlltl se 

uvjeravlatl se, -am se - пе
реконуватися, впевнювати
ся 

uvjeren - впевнений, переко
наний 

uvjerenje, s. - переконання, 
запевнення ; посвідка 

uvjer\itl, -im - переконати, 
запевнити 

uvjerllti se, -im se - переко-
натися, впевнитися 

uvjerljlv переконливий 
uvjet, m. - умова 
uvjetlan, -na, -no - умовний 
uvjetovan - зумовлений, об-

умовлений 
uvjetlovati, -ujem - обумо

влювати, зумовлювати 
uvjeib\ati, -am - навчити, ви

вчити, натренувати 
uvjeibav\ati, -am - навчати, 

вивчати, тренувати 
uvlaflitl, -im - втягати, залу

чати; вселяти 
uvlafllti se, -im se - влізати, 

влазити 
uvod, m. - вступ 
uvOdliti, -Іm - вводити, впро

ваджувати, запроваджува
ти 

uvodni - вступний 
uvodnilk, m. (mn. -сі) - пе· 

редова стаття 
uvoJ lak, -ka, m. (mn. -сі) - ку

чер, локон 
uvoz, m. - імпорт 
uvozlitl, -im - ввозити, ім

портувати 
iivreda, z. - образа 
uvredljiv - образливий; ура

зливий, лайливий 
uvriJedliti, -im - образити, 

скривдити 
uvrijedliti se, -lm se - обра

зитися 
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uvu.1a 

uVU.lcІ, ..fem - втягrи, залу
чити; вселити (нитку) 

uvulCJ. se, -fem se - проник
нути, забратися, влізти; 
втягнутися 

uz (+ А.) - біля, коло, про
ти, з 

ilzajamlan, -na, -no - обопі
льний, взаємний; ilzajamnA 
�moe - взаємодопомога; 
uz:ijamnli povёzanбst 
взаємод�і.я, взаємозв'язок; 
ilzajamnli zavlsnбst - взає
мозалежність 

uzajmfltl, -lm - позичити 
uzajmIJlfvatl, -ujem - позича

ти 
iizak, Uвka, usko - вузький, 

тісний 
iizaIOd - даремно, даром, 

марно 
iizaIDdlan, -na, -no - марний, 

даремний 
iizlao, -Іа, m. (mn. -lovl) - ву

зол 
uzastopfan, -na, -no - послі

довний, черговий, наступ
ний 

uzastopcё - підряд 
uzavrfetl, -Іm - закипіти 
ilzbrdlca, z. - підйом 
iizbrdo - вгору, нагору 
uzbudfltl, -Іm - стурбувати, 

стривожити, зворушити, 
схвилювати 

uzbudfltl se, -Іm se - схви
люватися, стурбуватися 

uzbudljlv - хвилюючий, зво
рушливий 

ilzbOden стривожений, 
стурбований, схвильований 

uzbudenje, s. - хвилювання, 
збудження, переживання 

uzbudffvatl, -ujem - триво
жити, збентежувати, хви
лювати, зворушувати 
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шdiiljlv 

uzbudlfvatl se, -ujem se -
тривожитися, бентежитися, 
хвилюватися 

iizbuna, z. - тривога, сполох, 
переполох, неспокій; зако
лот 

uzbunlltl, -lm - стривожити, 
стурбувати, підняти зако
лот 

uzbU.OIІti se, -lm se - схви
люватися; повстати 

ilzburklati se, -am se - стри-
вожитися, збуритися, 
схвилюватися 

ilzda, z. - вуздечка; віжка, 
повід; di'iatl na ilzdi - дер
жати в шорах 

U:zdAlh, m. (mn. -sl) - зітхан
ня 

uzdahnlutl, -em - зітхнути 
U.Zdlatl se, -am se - поклада

тися, над1іятися 
ilzdllci і uzdilgnutl, -gnem -

підняти, спорудити, звести 
ilzdllcl se і ilzdllgnutl se, 

-gnem se - піднятися, під
нестися 

ilzdllsatl, -iem - зітхати 
ilzdllzatl, -zem - піднімати, 

споруджувати 
ilzdllzatl se, -zem se - під

німатися 
uzdrfhtatl, -Aeem - затремті

ти, здригнутися 
uzdi:'ilatl, -lm - стримати, 

утримати 
uzdrzfatl se, -Іm se - стрима

тися, утриматися 
uzdrzavAnje, s. - утримання 
uzdrhivlati, -am - стримува

ти, утримувати 
uzdi:'iljlv - витрю.1аний, стри

маний 



Шdoz 

il.zduz ( + G.) - вздовж 
uzem1jeпje, s. - заземлення 
uzёt - узятий, прийнятий; 

розбитий паралІічем 
iizlёti, -mem - взяти, забра

ти; ilzёti u obzlr - вра
хувати, взяти до уваги; ilzё
ti miha - набути розма
ху, поширитися; itzёtl па 
niAan - узяти на мушку; 
itzёtl dljete pod svoje 
усиновити, удочерити; itzё
ti za іепu - оженитися, 
взяти за жінку 

uzgaJlatl, -am - вирощувати, 
виховувати, плекати 

itzgliivlje, s. - узголів'я 
uzgoJIІtt, -im - виростити, ви

ховати, виплекати 
iazgrёd - мимохідь, до речі ;  

il.zgrёd (budi) rесепо - до 
речі (сказати) 

itzimlatl, -am - брати, заби
рати; itzimati u z&kup -
орендувати 

itzJalhati, -Aem - сісти вер
хи 

uzJahlivati, -ujem - сідати 
верхи; садовитися верхи 

ilzlaz, m. - сходження (на 
гору) , піднімання 

il.zlёt, m. - виліт, зліт 
uz1etljeti, -im - злетіти, ви

ле'Іlіти 
uzllJeltatl, -Cem - вилітати, 

злітати 
uzmalcl і uzmalknuti, -knem 

- відступити, відсунутися 
itzmak, m. - відступ, відх�ід 
itzmilcatl, -Cem - відступати, 

ВІідсуват 
uznapredlovati, -ujem - всти

гнути, розвинутися 

uzrujavlatl 

uznemireп - стривожений, 
стурбований, тривожний, 
занепокоєний 

uznemlreпбst, -І, z. - триво
га, неспоюій 

uznemfrJitl, -im - схвилюва
ти, стурбувати, стривожи
ти, занепокоїти, розбурхати 

uznemfrlitl se, -im se - стур-
буватися, схвилюватися, 
занепокоїrnся 

uzneпdrlfvati, -ujem - триво
жити, турбувати, занепоко
ювати; розбурхувати 

uznemiфvati se, -ujem se -
турбуватися, хвилюватися, 
тривожитися, непокоїтися 

uznemlrujfici - тривожний, 
бентежний 

itzor, m. - зразок, приклад, 
ідеал 

ilzorlak, -ka, m. (mn. -сі) -
зразок, взірець 

itzorlan, -па, -по - зразковий, 
взірцевий 

uzorlatl, -em - зорати, вио
рати 

itzreclca, z. - прислив'я, при
повідка, примовка 

ilzroenilk, m. (mn. -сі) - при
чина, збудник 

itzrolk, m. (mn. -сі) - причu
на; привід, мотив 

ilzroklovati, -ujem - спричи
няти, спричинювати; ви
кликати, зумовлювати 

il.zrujiin - схвильований, сту
рбований, стривожений 

uzruJlati, -am - схвилювати, 
стурбувати, стривожиrn 

uzrujlatl se, -am se - схви
люватися, стурбуваrnся, 
стривожитися 

uzrujavlati, -am - хвилювати, 
турбувати, тривожити 
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uzrujatvlati se 

uzrujatvlati se, -am se - хви
люватися, турбуватися, три
вожитися, rарячитися 

uzveUt!lati, -am - звеличити 
uzverlati se, -em se - вика

рабкатися, забратися,  ви-
дертися 

iizvilk, m. (mn. -сі) - вигук 
uzvfimjutl, -em - вигукнути, 

викрикнути, крикнути, кли
кнути 

uzvlklfvatl, -uJem - кричати 
ilzvlslna, z. - підвищення, 

виступ, височина, узгір'я, 
кучугура 

uzvfsptl, -Ьn - піднести, під
няти; возвеличити 

uzvislfvati, -ujem - підноси
ти, піднимати; возвеличу
вати 

ilzvllen - підвищений, висо
кий, піднесений 

ilzvraclati, -am - повертати; 
віддячувати 

uzvrattpti, -Іm - повернути; 
віддячити 

uzvtpoIJliti se, -lm se - затур
буватися, заметуznитися 

Uiiiren - розжарений, роз
печений 

iiZAs, m. - жах, страх 

vMcer 

U!lslan, -па, -no - жахливий, 
страхітливий 

uiasatvlati, -am - жахати, 
страхати, лякати 

uiasnjuti, -em - жахнути, пе
релякати, злякати 

ui8sJфiti se, -em se - вжах
нутися, злякатися,  переля
катися 

Uie, -ta, s. - канат; трос 
u!fltak, -tka, m. (mn. -сі) 

насолода 
u!fvlnje, s. - насолода; вжи

вання, користування 
u!fvlati, -am - насолоджу

ватися, розкошувати, кори
стуватися, вживати 

u!fvUeti se, ·lm se - зжи
тися, ужитися; звикнути 

uZlvIJavІati se, -am se - зжи
ватися, уживатися; звика
ти 

Uiurbln - метушливий, су
єтний 

Uiurbiino - поспіхом, швид
ко 

UiurbiinOst, -і, z. - поспіш
ність, метушливість 

utUrblati se, -am se - за
спішити, заметушитися 

V, V 

vabpti, ·lm - вабити, мани
ти, приманювати; склика
ти 

vadlt\ep, m. - штопор 
vidlltl, ·lm - витягати, вий-

мати; вилучати 
vatga, z. - терези; вага 
valgatl, -iem - зважувати 
valgati se, -iem se - важи-

тися, зважуватися 
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vagnluti, -em - зважити 
vagбn, m. - вагон 
vakcinaiclja, z. - -вакцинація , 

щеплення 
vakuum, m. - вакуум 
vii, m. (mn. -ovi) - хвиля; 

вал; diigl vii - довrа 
хвиля ; kritkl vii - коро
тка хвиля; zvfit\ni val -
звукова хвиля 

viucer, m. - вальс 



valent\an 

valent\an, -па, -no - валент
ний 

valovit - бурливий, неспо
юійний, бурхливий, хви
лястий, нерівний 

valuta, !. - валюта 
vMQtnl - валютний 
vlilj\ak, -ka, m. (mn. -сі) -

качалка 
vMj\atl1, -am - годитися, бу

ПІ вартим, правИПІ; t6 n� 
valjA - це не годиться 

vaUJlatl2, -am - валяm, про
катувати (метал) 

vlilj\atl se, -am se - валя
mся, качатися 

vМjda - можливо, може бу
m; напевно, мабуть 

vMjul\ak, -ka, m. (mn. -сі) -
галушка 

vin - назовні, надвір, на ву
лицю 

vlnbrAЬd - позашлюбний, 
нешлюбний 

vlngradskl - заміський, по-
заміський 

vlnl - надворі; зовні 
vanfilja, !. - ваніль 
vanpartfj\ac, -са, m. - без-

партійний 
vlnlko�skl - позашЮільний 
vlnjskl - зовнішній 
vanjltlna, !. - зовнішність; 

зовнішній вигляд 
vipAj, m. - криК, зойк; зак

лик 
Vapl\tl, ·Jem - КрИЧаПІ, ле-

ментувати, зойкаm 
vapnen - вапняковий 
vlipno, s. - вапно 
viradca, !. і m. - шахрай; 

крутjй; обмашцнк; облуда 
vlфtl, -am - обмашоваm, 

ошукувати, обдурювати, 
шахраюваm, шахрувати 

42 Menac - Koval: Rjet!nik 

vВІ\аn 

vlфtl se, -am se - помиля
тися, хибити; обманювати
ся 

virav - обманливий; ілюзор-
ний 

varljaiclja, z. - варіація 
varljanta, z. - варіант 
vairirlatl, -am - варіювати 
virlvo, s. - гарнір з овочів; 

вариво 
virka, !. - обман, ілюзія; 

optlatA virka - оптичний 
обман 

varljlv -
'
обманливий; ілю

зорний 
varljlvGst, -1, !. - обманли

вість, ілюзорність 
Varlava, !. (geogr.) - Вар-

шава 
vU - ваш 
vita, !. - вата 
viterpol\o, -а, m. (sport.) -

водне поло 
vitra, !. - вогонь, багаття, 

вогншце; пожежа; Jzme&l 
dvlje vitre - між двох во
mів 

vitren - палкий, запальний, 
вогненний; вогнестріль
ний; vitrenG orOije - вог
непальна зброя 

vatrogais\ac, -са, m. - поже
жник 

vitromi!t, m. - фейерверк 
vitrostAI\an, -па, -по - вогне-

тривкий 
vliza, !. - ваза 
vazNID, m. - вазелdн 
vВl\an, ·па, -no - важливий, 

значний; privitl se v8lan 
- величатися, mппатися, 
задаватися 
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vВІІІtІ 

v&llftl, ·lm - вважатися, бу
ти у вжитку, мати силу, 
мати відношення 

vliino - важливо; vrlo v&l
no! (iron.) - дуже (вель
ми) важливо! 

vliinost, -1, z. - вартість; 
значення, важливість 

vefer, -1, z. і vefe, -ra, s. -
вечір; dobra vefer! - до
бривечір ! ,  доброrо вечора! 

vefera, z. - вечеря 
veferas - сьогодні увечері 
veferJatl, -am - повечеряти 
vШmjl - вечірний 
vec1 (adv.) - уже 
vec2 (vezn.) - але, а 
vесІ - більший 
ve&a, і. - більшість; ip

solOtnй veclna - абсолют
на більшість; natpolovlfnl 
veclna - переважна біль
шість 

veemOm - у більшості віпа
дюів 

vedlar, -ra, -ro - безхмарний, 
погожий, ясний; веселий, 
бадьорий; kao gii)m lz ved
ra neba - як грім з ясноrо 
неба; pod vedrlm nebom -
надворі 

vedrlna, z. - ясна погода; ве
селість, життєрадісність 

vedrlfti se, ·І se - ясніти, 
прояснятися 

vedro, s. - відро 
vegetliclja, z. - вегетація 
vegetarlJlinlac, -са, m. - веге-

таріанець 
vegetarljІDskl - вегетаріан

ський 
velegrld, m. - велике місто 
vele}zdaja, z. - державна 

зрада, зрада батьківщині 
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vertlklila 

velelzdAJnІlk, m. (mn. -сі) -
державний злочинець (зра
дник) 

ve1emAjstor, m. - гросмейс
тер 

veleposjednllk, m. (mn. -сі) -
крупний землевласник; по
міщик 

velesliJlam, -ma, rn. - між
народна виставка (ярмар
ка) 

veleslla, z. - велика, могут
ня держава 

vedflшstven - величний, ве
личавий, rрандиозний 

vellflatl, -am - звеличувати, 
величати; славити, вихва
ляти 

veUfma, z. - розмір, величи
на; велич 

veUk - великий, крупний; 
VellkA BritAnlja (geogr.) -
Великобританія 

vellkoduJlan, -na, -no - вели
кодушний, щедрий 

veUkodulnost, -І, z. - вели-
кодушність, щедрість 

veljafa, z. - лютий 
vena, z. - вена 
venerla.I - венеричний 
ventn, m. - клапан 
ventUliclja, z. - вентиляція 
ventuAtor, m. - вентилятор 
ventШrlati, -am - вентилюва-

ти, провітрювати 
venІutl, -em - в'янути; мар-

ніти, худнути, сохнути 
vеІо, -Іа, rn. - вуаль 
ve0ma - вельми, дуже 
veplar, -ra, m. (mn. -rovl) 

дикий кабан 
veфtl ае, -em se - лазити, 

лізти; карабкатися; проби
ратися 

verlga, z. - ланцюг 
vertlklila, z. - вертикаль 



vertlkialan 

vertfkAllan, •Па, ·ПО - верТИ· 
КаАЬНИЙ 

verzlja, і. - вераія 
verziran - знаючий, тяму

щий 
vesellitl, -lm - веселити, роз

веселяти; забавляти, поті
шати 

vesellitl se, -lm se - весели
тися, ра,АJіти, забавлятися 

veselje, s. - веселість, ра
дість 

veselo, -Іа, -Іо - веселий, 
ра,АJісний, життєрадісний 

vesIA(!, m. - весляр, гребець 
veslйnje, s. - веслування 
vesllatl, -am веслувати, 

гребти 
veslo, s. - весло 
velstl, -zem - вишивати, ме-

режити 
veterl.n, m. - ветеран 
veterinAr, m. - ветеринар 
vez, m. (пш. -ovl) - вmпивка 
vШ, z. - зв'я.зок, сполучен-

ня; спілкування, взаеми
ни, відносиди; te'lefбnskA 
vШ - телефонний зв'язок; 
dovestl і1 vezu - постави
ти у зв'язок 

velzatl, -!em - прив'язати, 
зв'язати, зав'язати; в'язати, 
зав'язувати, зв'язувати 

vezen - мережаний; вmuи
тий 

vezцta, z. - вишивальниця 
vezlfvatl, -ujem - в'язати, 

зв'язувати, зав'язувати 
vi!zlvo, s. - вишивка 
vЬnllk, m. (mn. -сі) (gram.) 

- сполучник 
vi, vas - ви 
vlbrfrlati, -am - вібрувати 
vlc, m. (пш. -evl) - анекдот; 

дотеп 

42* 

vijek 

vid, m. - зір, вигляд; imati 
slib vid - недобачати, по
гано бачити; imatl u vidu 
- мати на увазі; lspiastltl 
iz vlda - випустити з ви
ду, втратити з поля зору 

vidlaп, -па, -по - ясний, світ
лий, DlІДИМИЙ 

vidІJk, m. (mn. -сі) - круго
зір ; вид, краєвид 

vldjelo, s. - світло, денне 
світло; za vldjela - завид
на; iznljetl па vldje10 
вияснити 

vidUetl, ·lm - бачити, поба
чити; пе vidjeti dilje М 
nosa - не бачити далі сво
го носа 

vldlJetl se, -1 se - бачитися ; 
зустрічатися ; виднітися, 
маячити, бовваюіти; vl
di se - видно, очевидно 

vidljfv - ПОМІЇТНИЙ, ВИДНИЙ, 
видимий; очевидний, явний 

vidnl - зоровий; vldnl lfvac 
- зоровий нерв 

vldokrOg, m. - кругозір; го
ризонт; поле зору 

vldra, z. (zool.) - видра 
vldi!nje, s. - бачення; при

мара; зустріч; do skorog vl
denja! - до скорого поба
чення 

viglanJ, -пjа, m. - горно; ку
зня 

vlhor, m. - вихор 
vfJ lak, -ka, m. (mn. -сі) -

гвинт 
vljavlca, z. - завірюха, хур

товина, метемщя 
vtjece, s. - віче; рада 
vljek, m. (mn. vjekovl) 

вік; сторіччя ;  пІ)vІ vljek 
(pov.) - новий час, нові 
часи; sddnjl vljek (pov.) -
середньовіччя; stArl vljek 
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vІJenІac 

(pov.) - стародавній світ; 
ni vljeke vJek6va - спо
конвіку, на віки-вічні; ot
kad je svljeta І vljeka -
віДІООли світ стоїть 

vljenlac, -са, m. - вінець, ві
нок; гірлянда 

vljest, -1, z. - вістка, звістка; 
чутка 

Vijetnam, m. (geogr.) - В'ет
нам 

vljuglatl se, -а se - звивати-
ся 

vlka, z. - крик; зойк; ле
мент 

vflkatl, -<!em - кричати, ле
ментувати, гвалтувати, гу
кати 

vlkend, m. - кінець тижня 
vlkendlca, z. і vlkend-kuaa, z. 

- дача 
viknlutl, -em - крикнути; гу

кнути, покликати 
vfla,1 z. - чарівниця, фея, 

мавка, русалка 
vlla2, z. - вілла 
vl1e, z. mn. - вила, вилки 
vU.enJAlk, m. (mn. -сі) - ча-

рівник, чародій 
vlllca1, z. - виделка 
vlllca2, z. - (anat.) щелепа 
vlljulka, z. - виделка 
vlnarstvo, s. - виноробство 
vfno, s. - вино; bljelG vfno 

- біле вино; cfnG vfno -
червоне вино; st61nG vfno 
- столове вино; prfrodnG 
vfno - натуральне вино 

vmograd, m. - виноградник 
vlnogradli', m. - виноградар 
vlnogradarskl - виноградар-

ський 
vlnogradUstvo, s. - виногра

дарство 
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viinja 

vmogradskl - виноградний 
vmova loza, z. - виноград, 

лоза 
vlodna, z. (muz.) - скрипка 
vlollnlst(a), m. - скрипаль, 

скрипач 
vlollnlstklnja, z. - скрипачка 
vir, m. (mn. -ovl) - вир, вир

ва, коловорот 
virlltl, -lm - виглядати; стов

бичити 
vlslbaba, z. (Ьоt.) - пролdсок 
vlslna, z. - висота, височи-

на, зріст 
vlslnskl - висотний 
vlslltl, -lm - висіти 
vlsok - високий, рослий, 

стрункий; вищий; visokA 
� - домна; vlsokA lk6-
la - вуз (вищий учбовий 
заклад) 

vlsokokvallficlrAn - високо
квалdфікований 

vlsokokvalltetlan, -па, -по -
високоякісний 

vlsoravІan, ·nl, z. - плоско-
11ір'я, височина 

vfllak, ·ka, m. (mn. -kovl) -
останок; остача, залишок; 
vfiak vrljednostl - додат
кова варт.їсть 

\vlie більше; кілька; 
vlle-mlШje - більш-менш; 
nUta vlle - нічого більше; 
vlle putA - неодноразово; 
lto vUe, to ЬОіjе - чим 
більше, тим краще; dvi vi· 
1е dvi Jesu at1r1 - двічі 
по два - чотири 

vliegOdiinJІ - баrаторічний 
vНestran - багатосторонній 
vНestruk - багаторазовий 
v111 - вшций; v11e oьrazo. 

vanje - вmца освіта 
vlinja, z. (Ьоt.) - ВШІПІЯ 



vlmjev 

viiпjev вшnневий, з вшп-
ні 

vltlak, -ka, -ko - стрункий, 
ставний 

vШHlan, -па, -по - життево 
важливий 

vltelkl - рІЩарський 
vlti!z, m. (mn. -ovi) -рицар, 

мщар 
vJltl, -jem - вити, звивати; 

сукати; плести 
vlltl se, -jem se - витися; 

сукатися; крутитися 
vfza, z. - віза 
viztja, z. - видіння, мара 
vizirlatl, -am - візувати 
vjёclan, -па, -по - вічний 
vjёeno - споконвіку, вічно 
vjёcnost, -І, z. - вічність 
vjMa, z. - повіка 
vjekovnl - віковий, сторіч

ний 
vjenCAnl - вінчальний; vjeп

clinl ptsteп - обручка; 
шлюбний (перстень) 

vjeпcanje, s. - вінчання, ве
сілля 

vjeпclati, -am - звінчати, од
ружити 

vjeпclatl se, -am se - вінча
тися, одружитися 

vjёra, z. - віра, реліrdя 
vjerlan, -па, -по - вірний, на

.д1ійний; достовірний, точ
ний 

vjёrenlca, z. - наречена 
vjёrenilk, m. (mn. -сі) - же

них, наречений 
vjertdba, z. - заручини 
vjёrlltl se, -Іm se - заруча

тися 
vjernilk, m. (mn. -сі) - ві

руючий 
vjerno - достовірно, точно, 

вірно 
vjemost, -1, z. - вірність 

vІadajQCI 

vjerodostoJlan, -па, -по 
достовірний 

vjerojatlan, -па, -по - 1мо
вірвий 

vjerojatпo - мабуть, напев
но, певно, імовірно 

vjёrolomlan, -па, -по - віро
ломний 

vjёrlovatl, -ujem - вірити; 
довіряти 

vjerovnilk, m. (mn. -сі) - кре
дитор 

vjerskI - рел�іІ1і.йний 
vjesnilk, m. (mn. -сі) - віс-

ник; посланець, гонець 
vj�ala, s. pl. - umбениця 
vjНallca, z. - вішалка 
vJ�latІ, -am - вішати, виві-

шувати, чіпляти 
vjёit - досвідчений; сприт

ний, вправний, умілий 
vjeA�lk, m. (mn. -сі) - екс

перт 
vjёitlca, z. - відьма 
vjeitlпa, z. - спритність, дос

відченість, умілість, вправ
ність 

vjёtlar, -ra, m. (mn. -rovi) -
вітер; govorttl u vjetar -
говорити на вітер; пускати 
слова на вітер 

vjetreпjaca, z. - вітряк; віт
ряний млин 

vjetrogonja, m. - вітрогон, 
вертихвіст 

vjetrometlna, z. - перехре
стя, роздоріжжя 

vjёverica, z. - білка 
vjёiba, z. - вправа, репети

ція, тренування 
vjёiblatl se, -am se - вправ

лятися, тренуватися 
vlada, z. - уряд 
vladajucl - правлячий, пану

ючий, панівний 
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vladlnje 

vїadinje, s. - воло.д1іння, па
нування, правління;  пове
мнка, поводження 

vladlir, m. - володар; пра
витель; монарх 

viaidlati, -am - панувати, 
царювати, володіти 

viaidlatl se, -am se - поводи
тися 

vladavlna, z. - панування, 
володарювання 

v:mga, z. - волога, вогкість 
vlik, m. (mn. -ovi) - поїзд, 

потяг; bf'zl vlik - скорий 
поїзд; p6tnlcki vlik - па
сажирський поїзд; teretni 
vlik - товарний поїзд 

vlaikno, s. - волокно 
vlisnica, z. - власнщя 
vlisnilk, m. (mn. -сі) - влас-

ник 
vlisnUtvo, s.  - майно, влас

ність 
vlist, -1, z. - влада 
VJasteПn, m. - феодал, по-

міщик 
vlastlt - власний 
vlastorucno - власноручно 
vlat, -і, z. - билина 
vlatlan, -па, -по - вологий, 

вогкий 
vlililiti, ·im - зволожувати, 

змочувати; зроІІІУВати 
vlatlltl se, -Іm se - промока

ти; зволожуватися ; зрошу-
ва тися 

vШZnOst, -1, z. - волоrість, 
сирість, мокрота 

VOCarstvo, S. - СаДЇВНІЩТВО 
v6ce, s. zb. - фрукти 
v6cni - фруктовий 
v6cnJalk, m. (mn. -сі) - фру

ктовий сад 
vбd, m. (mn. -ovl) - кабель 
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vбjni 

voda, z. - вода; nlz vodu -
за водою; W: vodu - про
ти води; pltldi vOda - во
да для пиття ; tlha voda 
brijege d�rё - тиха вода 
греблю рве 

vodёci - провідний, панів
ний 

voden - водяний, водянис
тий 

vOdeni - водяний, водний ; 
vodenii para - водяна па
ра 

vodic, m. - путівник; про
відник; екскурсовод 

vodlk, m. (kem.) - водень 
vodltelj , m. - ведучий; кон

ферансьє 
vodliti, -im - проводити; 

вести, водити; voditl doma
cinзtvo - хазяйнувати, гос
подарювати; vodtti rit 
воювати, вести війну 

vodnjlkav - водянистий 
vodolnstai.atёr, m. - водо

провідник 
v6dopAd, m. - водопад 
v6dorlivlan, -па, -по - гори

зонтальний 
v6doskolk, m. (mn. -сі) - фон

тан, водограй 
vMovod, m. - водопровід 
v6da, m. - вождь, керівник, 

ватажок, ЛІідер 
vodёnje, s. - ведення;  упра

вління 
vojlevatl, -ujem - воювати 
vбjni -:-- військовий, воєн

ний; vбjna ЬОІnіса - ла
зарет; vojni obveznlk 
призовник, військовозобо
в'язаний; vбjno 1ісе - вій
ськовослужбовець; regulira
ti vбjnu 6bavezu - регу
лювати військовий обов'я
зок 



voJDІt!kl 

v0JDІW солдатський, вій-
ськовий 

voJnІlk, m. (mn. -сі) - воїн, 
солдат 

vojska, z. - армія; військо; 
Ісі u vOjsku - іти в арМІЇЮ 

vojskovocta, m. - полково
дець 

vl)jvoda, m. - воєвода; гер
цог 

v0W, m. (gram.) - голосний 
vi)katlv, m. (gгam.) - клич-

ний відмінок 
vбІ, m. (mn. -ovl) - віл 
volln, m. - руль 
vl)lt, m. (el.) - вольт 
vl)lja, z. - охота, воля; ба

жання; настрій; nije me 
vi)lja - неохота, не хочеть
ся ; blti dobre vl)lje - бу
ти в доброму настрої; bltl 
zl� vl)lje - бути в погано
му настрої; do mІ1е vl)Jje 
- сюільки душі завгодно; 
p�ko volje - проти вол.і, 
мимо волd 

vl)IJlan, -na, ·ПО - готовий, 
схильний, прагнучий 

vi)ljen - коханий, любий, 
милий, улюблений, люби
мий 

volIJeti, -llm - кохати, люби
ти 

vonJ lati, ·am - пахнути, тхну-
ти 

vl)slak, -ka, m. - віск 
voitan - восковий 
vбz, m. (mn. -ovl) - поїзд; 

віз 
voziit!, m. - во.411и; візник; 

шофер; voziit! trllmva-
Ja - вагоновожатий 

vЬzliti, ·lm - везти, возити 
vбznl - проїзний; vбznA kir· 

ta - проїзний квиток; vбz· 

DI dd - розклад руху 
поїздів 

volnja, z. - їзда, проїзд; по
їздка; плавання (кораблем) 

vralbac, -рса, m. - горобець 
vrit!, m. - чарівник; чак

лун; знахар 
vnit!lati, -am чаклувати, 

ворожити 
vrllclati, -am повертати, 

віддавати 
vrig, m. (mn. -ovl) - чорт, 

біс 
vragolAn, m. - пустун, зби

точник, ши_беник, баламут 
vragollja, z. - виrівка, ви

гадка, чортовиння, чортов
щина 

vrllna, z.  (zool.) - ворона; 
гава 

vranlac, -св, m. - вороний 
кінь 

vrit, m. - шия; slomlti vrit 
- зламати шию 

vrata, s. mn. - двері; воро
та; брама 

vratAr, m. швейцар; 
(sport.) воротар 

vraфti, ·lm - вернути, від· 
дати, повернути 

vratliti se, .fm se - поверну. 
тися, вернутися 

vrMji - чортячий 
vtba, z. (Ьоt.) - верба, лоза; 

Blosnl vі'Ьа (Ьоt.) - пла
куча верба; na vі'Ь1 svirala 
- на вербі груші 

vrbІlk, m. (mn. -сі) - верб
ник, вербняк 

vi't!, m. (mn. -evl) - глек, гле
чик, горщик, кухоль 

vreblati, -am - підстерігати, 
вистежувати, висліджувати 

v�ea, z. - мішок, міх; лан
тух; kUplti mlit!ka u vreei 
- купити кота в мішку 
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vrednota 

vrednota, z. - цінність, вар
rість 

v�menskl - тимчасовий; ча
совий 

vrenje, s. - кипіння, бродін
ня 

�Іо, -Іа, -Іо - пекучий, па
лючий; кипучий 

vre�no, s. - веретено 
vrІett, -Іm - шумувати, бро

дити; кипіти 
�va, z. - метушня; шум, 

гам.ір; колотнеча 
vrh, m. (пm. -ovl) - верх, 

вершина; кінчик, вістря; 
верховина 

vrhnje, s. - сметана; ldse
iб vrhnje - сметана; slit
kO vrhnje - вершки; tUce
nO slitkб vrhnje - збиrі 
вершки 

vthOvnl - верховний 
vrhdnjac, -са, m. - вершина, 

найвища точка, апогей 
vrljedlan, -na, -no - цінний, 

працьовитий, mдний, вар
тий, достойний, старанний 

vrljedlitl, •lm - ГОДІ.ТІСЯ; 
коштувати, бути в ціні 

vrljednOst, -І, z. - варт.ість; 
цінність; гідність 

vrljedlati, -am - ображати, 
кривдити 

vrljedJatl se, -am se - обра
жатися 

vrliJeme, -emena, s. - пора, 
час; погода; na kratko vrl
jeme - ненадовго; на ко
роткий час; od vremena 
do vremena - коли-не-ко
ли, час від часу 

vrislak, ·ka, m. - пронизли
вий крик, вереск 

vrisnJuti, -em - пронизливо 
крикнути, вереснути 
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vrtoglaVІca 

vriitlati, ·lm - крячати, ви
щати, верещати 

vrllna, z. - доброчесність, 
цнота 

vrlo - дуже, веАЬІІІІ 
vrludJati, -am - блукати, бро

дити, никати 
vJ:'pca, z. - мотузочок, шнур, 

шнурок, тасьма, стрічка, 
стьожка 

vtpolJP.tl se, -lm se - верті· 
тися, :круrвтися 

vtsta, І. - :катеrорІи, вид ; 
порода; сорт; верста; га
тунок; рядок 

vtAldba, z. - молотьба, об
молот 

vtAtpac, -оса, m. - викона
вець; vtAl1ac dutnostt -
виконуючий обов'язки 

vtAШca, z. молотарка 
vtAliti, -lm - з.111ійснювати, 

виконувати, чинити; vtlltl 
svoju dUlnOst - виконува
ти свій обов'язок; vtlltl 
premetacinu - обшукува
ти, робити обшук 

vtAnJAlk, m. (mn. -сІ) - ро
весник, одноліток 

vrt, m. (mn. -ovl) - сад 
vttlc, m. - садочок; djecjІ 

vttlc - дитячий садок 
vttlJetl, -lm - вер11іти, кру

тити 
vttUetl se, -lm se - верті

тися, крутитися ; паморочи
тися, обертатися 

vttlar, m. - са.д:івник 
vrtlarstvo, s. - сцівництво 
vi"tlolg, m. (mn. -zt) - вир, 

вирва, коловорот 
vrtnl - садовий 
vrtoglav - карколомний, за

паморочливий 
vrtoglavlca, z. - запаморо

чення 



• vrйc 

vriiC - жаркий, гарячий, пе
кучий, палючий 

vri1Clca, z. - жар, гарячка, 
пропасниця, лихоманка 

vruCina, z. - жара, спека 
vtvlJetl, ·lm - кишіти, юрми

тися 
VU.cibatlna, z. - негідник; во-

лоцюга; ледащо 
vii�a. z. - тяга 
VU.�lca, z. (zool.) - вовчиця 
w�JAlk, m. (mn. -сі) (zool.) -

вівчарка 
VU.�ji - вовчий 
vй!СІ, <em - волочити, тяга

ти, тягти; виймати, витягу
вати; залучати, затягувати; 
vйсІ zl nGs - водити за ніс 

zabdstlatl 

vйІсІ se, <em se - волочи
тися, брести 

wk, m. (mn. -ovl) (zool.) -
вовк; gllidan kao v6k -
голодний як вовк; mi о vii
ku, а vUk па vrlita - про 
вовка помовка, а вовк у 
хату 

vulgArlan, -na, -по - вульгар
ний 

vulglimGst, -1, z. - вульгар
ність 

viukAn, m. вулкан 
viшen вовняний, шерстя-

ний 
vUпa, z. - вовна, шерсть 

z, z 

za ( + G., А., І .) - для; слідом; 
за, через 

zabA�en - запущений, заки
нутий, глухий; zabA�eпG 
mji!sto - глушина 

zablidlatl, -am - втикати, 
вколювати 

zabadavA - задарма, дарем
но, даром 

zabaAUrlitl, -lm - заховати, 
засунути, затаїти, замовча
ти 

zabalurlfvatl, -ujem - хова
ти, засовувати, таїти, за
мовчувати 

zlibava, z. - розвага, гулян
ка, забавка, забава; вечір;  
бал 

zlibavІan, -na, -по - кумед
ний, втішний; розважаль
ний; zlibaVDA muzlka (gl&z
ba) - естрадна (популяр
на) музика 

zabavlJ.tl, -Іm - розважити, 
забавити 

z&Ьavlftl se, -Іm se - розва
житися 

zabavIJlati, -am - розважати, 
забавляти 

zabavIJlatl se, -am se - роз
важатися, бавитися 

zabez6knluti, -em - здивува
ти, вразити 

zahez6knlut1 se, -em se 

здивуватися ; зчудуватися 
zabiJlati, -am - забивати, 

вбивати, заганяти 
zablljeilJ.ti, -Іm - записати 
zablltl, -jem - забити, вбити, 

загнати; zabltl sі!ЬІ u КШvu 
- убити собі в голову 

zablijeltlf tl, -Іm - заблища-
ти, зася.яти 

zablistlati, -am - блиснути, 
засіяти 
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zibluda 

zibluda, z. - омана; помил
ка; dovestl u zibludu -
увести в оману 

ziboga (uzv.) їй-богу, 
справді 

zabollJetl, -tl - заболіти 
ziborav, m. - забуття 
ziЬoravІan, -оа, -no 1 zaЬorav-

ljlv - забудькуватий 
zaЬOravPtl, -lm - забути 
zaЬOravlJlati, -am - забувати 
zabolsti, -dem - увіткнути, 

вколоти 
zabran, m. - заповідник 
zibrana, z. - заборона 
zabranlitl, -lm - заборонити, 

заказати 
zabrinjen 

недозволений 
заборонений, 

zabranJlivatl, -ujem - забо
роняти, боронити, заказу
вати 

zabrlnQt - занепокоєний, за
клопотаний, стурбований 

zabrinluti, -em - стурбувати, 
заклопотати, занепокоїти 

zabrinlutl se, -em se - стур-
буватися, заклопотатися, 
занепокоїтися 

zabrlnjavlati, -am - турбува
ти, клопотати, непокоїти 

zabrlnjavlati se, -am se - тур
буватися, піклуватися, кло
потатися, непокоїтися 

zabUIJlitl se, -lm se - зади
витися, вп'ялити (очі) 

zabuna, z. - замішання, збен-
теження; непорозуміння, 
помилка 

zacijelllti, -1 - загоїтися, за
жити, зарубцюватися, за
рости 

zacjeiJlivati, -uje - загоюва
тися, за.)КИвати, зарубцьо
вуватися, заростати 
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zad&lvati • 

zacijelo - справ,АІЇ, дійсно, 
напевно 

zacrveJnjeti se, -nim se 
почервоніти, зашарітися, 
розчервонітися 

zacvillJeti, -llm - застогнати, 
заплакати; запищати 

zacvt(!lati, -lm - зашкварча
ти, зацвіркати, зацвірчати 

zacrvkiltJati, -am - цвіріньк
нути 

za(!arlati, -am - зачарувати; 
заворожити 

za(!as - миттю, вмить 
za(!Єppti, -im - заткнути, за

коркувати 
za(!epiJlivati, -ujem - затика

ти, закорковувати 
za(!eltak, -tka, m. (mn. -сі) -

початок 
za(!litl, -nem - почати; зава

гітніти 
za(!etniJk, m. (mn. -сі) - ос

новоположник; ініціатор, 
зачинатель 

za(!ln, m. - приправа, пря
ність 

za(!inliti, -im - заправити 
za(!inJlati', -am - заправляти, 

приправляти 
za(!ІnJlati2, -em починати, 

зачинати 
zawdliti, -Іm 

вразити 
здівувати, 

za(!udo - дивно, навдивсви
жу, на подив 

zawlti, -jem - почути, зачу-
ти 

zаІСІ, -dem - зайти 
zadaea, z. - задача 
zadaltak, -tka, m. (mn. -ct) 

завдання; доручення; урок 
zadlati, -am - задати, завда

ти, дати 
zadalvatl, -jem - задавати, 

завдавати, давати 



zadlivlitl 

zadaivlitl, -Іm - задушити, за
давити 

zadflhatl se, -Aem se - зади
хнутися 

zadlrklfvatl, -ujem - дражни
ти, чіпати 

zidnjl - останній; &інцевий; 
крайній 

zadoblltl, -Jem - роздобути, 
добути, дістати, одержати 

zadobivJatl, -am - добувати, 
роздобувати, діставати 

zidovOIJJan, -па, -no - ра
дне, рад, задоволений 

zadovoljlivaju�I - задовіль
ний 

zadovoljlivinje, s. - задово
льняння 

zadovoljlivlatl, -am - задово
льняти 

zadovoIJlitl, -lm - задоволь
нити 

zadovoljstvo, s. - задоволен
ня, вrі.ха, ра,АJість 

zadovolj!ltlna, z. - задоволен
ня, сатисфакція 

zadthtlati, -Іm - затремrіти 
zadrlj�mJatl, -am - задрі

мати 
zlidruga, z. -кооператив; ар

rіль 
zad..UgAr, m. - член коопе

ратива (артіл�) 
zlidrutlan, -па, -no - коопе

ративний, арrі.льний 
zadtilatl, -lm - стримати, за

тримати, зберепи 
zadtilatl se, -Іm se - затри

матися, утриматися, збе
репися 

zadrilivlatl, -am - зупиняти, 
стримувати, затримувати, 
зберігати 

zadrtaivlati se, -am se - за
трумува тися, зупинятися 

zadugo - надовго 

zagollclati 

zad0ien6st, -1, z. - заборго
ваність 

zaduienje, s. - зобов'язання, 
обов'язок 

zadUiliti se, -lm se - забор
гувати 

zafrklivlati, -am (razg.) - дра
жнити, морочити голову, 
жартувати 

zagadlltl, -Іm - забруднити, 
закаляти; заялозити 

zagarantirlatl, -am - поручи
тися, гарантувати 

zagaslt - темний, неяскра
вий (колdр) 

zagazlltl, -Іm - вступити 
zagledlati se, -am se - зади

витися, вглядітися, втупити 
(вп'ялити) очі ; закохатися 

zagledlivlati se, -am se -
вглядатися, задивлятися, 
втуплювати очі 

zagliЬliti, -lm - вгрузнути, 
загрузнути 

zagUbIJlivatl, -ujem - вгруза
ти, загрузати 

zag1tiplltl, -Іm - одурманити 
пошити в дурні 

zaigluiJan, -па, -no - оглуш
ливий 

zaglu!illtl, -lm - заглушити;  
приглушити 

zagluiJivatl, -ujem - заглу
шувати; глушити 

zagnojaivlati, -am - угноюва
ти 

zagnojptt, -Іm - упюіти 
zagnjlivllti, -lm (razg.) - наб

риднути, пристати, надоку
чити 

zagnJtirlitl, -Іm - пірнути; 
занурити 

zagnjurJivati, -ujem - пірна
ти, занурювати 

zagollcJati, -am - залоскота
ти; (pre:i.) зацікавити 
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zigonetlan 

zigonetlan, -na, -no - заrад· 
ко вий 

zigonetka, z. - загадка 
zagor�avlatl, -am - робити 

гірким, псувати 
zag0�IШ, -Іm - зробити 11ір

ким , зіпсувати 
zagorfjctl, -lrn - пригоріти, 

загоріти 
zagospodarlltl, -Іm - запану

вати, заволодіти, оволодІіти 
zagovarlatl, -am - захищати, 

підтримувати, замовити 
слівце 

zagovornІlk, m. (mn. -cl) -
покровитель, захисник 

zagrablltl, -Іm - загребти 
zigrada, z. -дужка 
zagradlltl, ·lm - загородити; 

відгородити 
zagrcnjutl se, -em se - зах

линутися 
zagrІJlatl, -em - зігріти, наг

ріти, розігріти; захопити 
zagriJlatl se, -em se - зігрі

тися; нагрітися; захопитися 
zagrljavlati, -am - зігрівати, 

нагрівати, розігрівати; за
хоплювати 

zagrljavlatl se, -am se - зігрі
ватися, нагріватися ; захо
плюватися 

zagrtlstl, -zem - надкусити, 
вкусити, закусити; розпо
чати (щось нелегке) 

zagrllltl, ·lm - обняти, обій
няти 

zagrф.tl se, -lm se - обня
тися, обійнятися 

zigrlJІJ, m. - обійми 
zagfnlutl, -em - загорнути, 

закутати; обгорнути 
zagfnlutl se, -em se - загор

нутися, закутатися, обгор
нутися 
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zajaUJkati 

zagUAll.ti, -Іm - задуumти, за
давити 

zagUJlltl se, -Іm se - задуши
тися 

zagillljlv - задушливий, пар
кий, важкий, душний, за
тхлий 

zagililjlvOst, -І, z. - духота, 
задуха 

zahlad�tl, ·lm - похолодати, 
похолоднішати 

zahlad�nje, s. - похолодання 
zahladlfvatl, -ujem - холод

ніти, ставати холоднішим 
zahtlj�vlatl, -am - вимагати, 

домагатися; правити 
zahtjev, m. - домаrання, ви

магання, вимога 
z8hvaclatl, -am - захоплюва

ти, охоплювати; зачерпу
вати 

zihva1a, z. - дяка, подяка 
zihvlllan, -na, -по - вдячний 
zahvaІIШ (se) , -Іm (se) - по-

дякувати, віддякувати 
zahvaJnOst, -І, z. - вдячність, 

дяка, подяка 
zahvalJlfvatl (se) , -ujem (se) 

- дякувати, віддякувати 
zahvMjuJO� - завдяки 
zihvlt, m. охоплення 
zahvaфtl, ·lm - захопити, 

охопити; зачерпнути 
zaigrlatl, -am - заграти 
zalnteresfrlatl, -am - заціка

вити 
zalnteresfrlatl se, -am se -

зацікавитися 
zilsta - дійсно, справді, да

лебі, насправді 
zaJlam, -ma, m. (mn. -movl) -

позика 
zaJam�Іш, -Іm - доруuкm, 

поручити, гарантувати 
zajaulkatl, <em - застогна

ти; заохкати 



zaJeclati 

zaJeclati, -am - сХЛШІНуТИ 
zajed1jiv - каверзний, ущmt

ливий 
zijedвica, z. - об'єднання, 

спілка, колектив; rAdnA zl.\
jednlca - робітничий ко
лектив 

zijednickl - спільний, зага
льний, гуртовий 

zijedno - гуртом, разом, зао
дно, спільно, вкупі 

zakasnpti, -im - запізнитися, 
спізнитися 

zakМІJlatl, -em - кашлянуrи 
zakdnjavlati, -am - спізню

ватися, запізшоватися 
zakaiinjenje, s. - запізнення, 

спізнення 
zakalzati, -zem - призначи

ти, замовити; не виправда
ти 

zakazlivati, -ujem - призна
чати, замовляти; не виправ
дувати 

zalddlatl, -am - відламува
ти; відривати; 

. 
недодавати, 

недоплачувати 
z8klnluti, -em - відламати; 

ві.АІірвати; недодати, недо
платити 

zaldplJeti, -im - закипіти, 
сюmіти 

z8klanJlatl, -am - заслоняти, 
заступати, затуляти; хова
ти 

zaklanJlatІ se, -am se - хова
тися; затулятися; заслоня
тися 

z8k1Jati, -oljem - зарізати, 
заколоти; вбити 

z8kf1i!tl se, -unem se - при
сяІТи, поклястися 

Zlildetva, і. - клятва, прися
rа; ро'ІЬ!Іtі Zlildetvu - да

ти присягу, присяІТи 

zakr&nGst 

zВkllnJlati se, -em se - при
сягати, клястися 

zlik.ton, m. - сховище; пе
рекриття; заслон 

zaklonlltl, -im - затулити, за
слонити; сховати 

zakljuclak, -ka, m. (mn. -сІ) -
завершення; висновок; ре
зюме 

zakljuclatl, -am - замкнути, 
заперти на ключ 

zakljucavlatl, -am - замика
ти, запирати на ключ 

zaklju�nje, s .  - завершен
ня; укладення; закінчення 

zakljucpti, ·im - укласти; за
вершити; закінчити 

zakljuCfvAnje, s. - укладан
ня; завершування; закінчу
вання; висновок; умовивід 

zakljuclfvati, -ujem - уклада
ти, завершувати, закінчу
вати 

z&kljucnl - к.інцевий, при
юінцевий, заключний 

zlikon, m. - закон; niifda 
zlikon mljenjl - потреба 
(нужда) МІіняє закон 

zlikonlt - законний 
zl.\konodAvfan, -na, -no - за

конодавчий 
zakonodavstvo, s. - законо

давство 
zl.\konomji!rlan, -na, -no - за

кономірний 
zlikonskl - законний 
zakoplatl, -am - закопати, за

рити 
zakopavlati, -am - закопува-

ти, заривати 
zakopelati, -am - застебнути 
zakopeavlati, -am - застібати 
z8kf&n - захаращений, за-

стопорений 
z8ki'&n0st, -1, і. - затор 
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zakf�Ptl, ·im - захаращити, 
застопорити, завалити, пе
регородити 

z�Іivatl, -ujem - захара
щувати, застопорювати, за
валювати, перегороД)Кувати 

zakrpa, z. - лата, латка 
zakrZIJalo, ·la, -Іо - захирі

лий; зашкарублий, заниМ· 
лий 

zilk:rilJlatl, -am - захиріти; 
зашкаруб:1ути; занидіти 

zakuhJatl, -am - заварити, 
закип'ятити; закипіти; 
(pren.) затіяти 

zakuhlivlatl, -am - заварюва
ти 

zitkukJatl, -am - заплакати, 
заголосити 

zlikup, m. - оренда, найми 
zlikuplac, -са, m. - орендар 
zakUpltl, -im - орендувати 
zakupnlna, z. - opeJWІa пла-

та 
zaikuska, z. - закуска 
zilkva�lltl, ·lm - заперти, зас

тебнути 
zalaglnje, s .  старанність, 

nильність 
zalagaontca, z. - ломбард 
zalaJgatl, -iem - закладати; 

давати під заклад 
zaiaJgatl se, -iem se - засту

патися; відстоювати, на
полягати, клопотати 

zalajJati, -em - загавкати; 
забрехати 

zlilaz, m. - захід 
zМazptt, ·lm - бувати, захо

дити, навідуватись; заходи
ти 

zatedllti, ·lm - заморозити, 
<:кувати (стяти) льодом 

zlilede, s. - тил, затилля ;  
опора 
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zamlak 

zai.edJivatl, -ujem - заморо
жувати, сковувати (стина
ти) льодом 

zaletlJetl se, -lm se - зале11і
ти 

zaUha, z. - запас 
zalljepliti, ·lm - заліпити, 

склеїти 
zallJeltatl se, .Cem se - залі

тати, вл.ітати 
zalijevJati, -am - заливати, 

поливати 
zaЩscl, -zaka, m. mn. - ба

ки, бакенбарди 
zaЩti, -jem - залити, полити 
zlilog, m. - запорука, заста

ва, заклад 
zii.logiij, m. - шматок, кусень 
zaloiliti, -Іm - закусити, по

поїсти; закласти; дати під 
заклад 

zaloiliti se, ·lm se - вступи
тися, заступитися 

zallidliti, ·lm - звести з ро
зуму; обманути, обдурити 

zaludu - даремно, марно 
zaludlfvati, -ujem - зводити 

з розуму; обманювати, ду
рити 

zalut!atl, -am - заблудитися, 
збитися з дороги 

zliljev, m. - бухта, затока 
zaljlibliti se, -lm se - закоха

тися 
zМjObljen - закохаШІй 
zaljublJlivatl se, -ujem se 

закохуьатися 
za:l.julJlati, -am - заколихати, 

загойдати 
zamagljJivatl, -ujem - зату

манювати 
zаша1ь, m. (mn. -si) - змах, 

помах; розмах, порив 
zamlilшJuti, -em - замахати, 

помахати 
zlimlak, -ka, m. (mn. -сі) -

замок 



zimlimJan 

zimlimJan, -na, -no - приваб
ливий, принадний 

zamarlati, -am - втомлюва
ти 

zamarlatt se, -am se - втом
люватися 

zima!ilan, -na, -no - об'єм
ний, значний, крупний 

zamatJati se, -am se - кута
тися 

zamalzatt, ..fem - забрудни
ти, замазати, замурзати 

zameltak, -tka, m. (mn . .cJ.) -
зародок 

zamtjenliti, -tm - замrінити; 
обмінити; заступити 

zamtJenlttt se, -tm se - за
МІіщатися ; обмінятися 

zamijesltti, -tm - замісити 
zamirJatt, -em - завмирати, 

замЛІівати 
ziimtsJao, -11, f. - замісел, за

дум, думка 
mmislfiti, -tm - замислити; 

задумати, надумати; уяви
ти 

zamtsllitt se, -tm se - вдума
тися, задуматися; уявити 
собі 

zami!IІJlatt, -am - замишля
ти, задумувати; УЯВЛ5JТИ со
бі 

zamt!iljen - задумливий, за
думаний, уявлюваний 

zAmjena, f. - зам�іна, підмі
на; заміщення; обмін; u 
Zlmjenu - взамrін 

zAmjenlca, f. (gram.) - зай
менник 

zimjenІlk, m. (mn. -cl) - зас
тупник, замісник 

zamjenjivlnje, s. - заміна, 
підміна; заміщування 

zamjenJlivatt, -ujem - за
міняти, заміюовати; замrі-

zanemlirlШ 

щати, заступати; обмІіню
вати 

zamjerlivlati, -am - дорікати 
zamjerlivJati se, -am se - до

рікати, сваритися 
zamjerlJ.ti, -tm - дорікнути 
zamjerliti se, -im se - по

сваритися, дорікнути 
zimka, �- - западня; петля, 

лабети 
zamolliti, -tm - попрохати, 

попросити 
zamor, m. - втома 
zamorJan, -na, -no - втомний, 

томливий, виснажливий 
zamotlatl, -am - заrорнути; 

замотати, запакувати 
zamotlivJatl, -am - заrорта

ти; запаковувати; замоту
вати 

zamra�enje, s. - затемнення 
zamra�IJ.ti, -tm - затемнити 
zanira�livatl, -ujem - затем-

нювати, затемняти 
zamrlІJeti, -em - завмерти 
zamtslJ.ti, -tm - заплутати, 

переплутати 
zamrslivati, -ujem - заплуту

вати, переплутувати 
zamr!ien - плутаний, заплу

таний 
zamrzlivlatl, -am - заморо

жувати; замерзати 
zamtzliti, -lm - зненавидіти 
zamrznlutl, -em - замерзну

ти; заморозити 
zamucJati, -am - заїкнутися 
zimlit, m. - ремесло, профе-

сія; фах 
zanatUja, m. - ремісник 
zanatlljskl - реМІісшщький 
zanlitski - ремісничий 
zanemlirlitl, -Іm - запустити, 

занедбати; залИІІІити без 
уваги 
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.zanemarJivati 

zanemarJfvati, -ujem - запус
кати, занедбувати; залипІа
ти без уваrи 

zaneseп - замріяний, захоп
лений 

zaneseпJІtk, m. (mn. -сі) -
фантаст, мрійник 

zbJljeti, -esem - завагітніти; 
захопити 

zЬJljetl se, -esem se - захи
татися; захопитися 

zanimlnje, s. - заняття ; про
фесія; інтерес 

zanfmJatl, -am - dнтересува
ти, цікавити 

zanfmJatІ se, -am se - ціка
витися, займатися, ·інтере
суватися 

zanЬшjlv - іінтересний, ціка
вий 

zanimljlvбst, ·І, z. - �інтерес, 
зацікавлення, цікавість 

zatnos, m. - захоплення, зах
ват, підйом, піднесення, ен
тузіазм; запал, порив 

zatnosJan, -па, -по - чарівний, 
захоплюючий, чудовий 

zanosPtl, -lm - захоплювати; 
зачаровувати 

zanosJitl se, -lm se - похиту
ватися; захоплюватися 

zinovljetJan, -па, -по - наб
ридливий 

zanovljetJatl, -am - набрида
ти, надокучати 

zanjfJhatl, -Aem - колихнути, 
хилитнути, гойднути 

zJio, -Іа, -Іо - злий, лихий, 
недобрий, поганий, кепсь
кий 

zaobfJci, -dem - обминути, 
обійти 

zaobllazJan, -па, -по - об1QЇД
ний, об�ізний; zaobilazan 
piit - манівець, манівці 
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zap4njJlti se 

zaobllazJltl, ·im - обминати, 
обходити 

ziokli!t, m. - поворот, зво
рот 

zaokniiJiti, ·lm - оточити, 
заокруглити 

zaokruZJivati, -ujem - оточу
вати, заокруглювати 

zaokupJlti, -im - зайняти, за
хопити, причепитися 

zaokupljJati, -am - займати, 
захоплювати, чіплятися 

zaostajJatl, -em - відставати, 
залІПІІатися позаду 

zaostalбst, ·і, z. - відста
ЛІЇСТЬ, відставання 

zaostaJo, -Іа, -Іо - відсталий 
zaostaJtl, -пеm - відстати, за

лиІШІТися позаду 
zaoAtrlivAnje, s. - загострен

ня 
zaoAtrlivJati, -am - загострю

вати, відточувати; чинити 
zaOAtrptl, -lm - загострити, 

відточити 
ziova, z. - зовиця 
zlipad, m. - захІід 
zapadJatl, -am - западати; 

попадати; випадати; захо
дити 

zlipadnl - зах�ідний 
zapadnoevropskl �о-

європейський 
zapakirJatl, -am упаку-

вати, запакувати 
zaplilJitl, ·im - запалити, за

смалити 
zaplilJitl se, ·lm se - запали-

тися, загорітися 
zapalj�пje, s. - запалення 
zaplmtJlti, -lm - запам'ятати 
zaplinjJltl, -lm - вразити, зди-

вувати; приrоломІШІТИ 
zapatnjptl se, -lm se - осто

впіти, заніміти; здивувати
ся 



zapanjJivati 

zapanjJivatl, -ujem - вража
ти; дивувати; пршоломшу
вати 

zaipara, z. - духота, задуха 
zapaJsti, -dnem - запасти; по

пасти, впасти; зайти 
zapazJitl, -im помітити, 

примітити 
zapaiJati, -am - помічати, 

прим·ічати 
zapefacJfvati, -ujem - запе

чатувати 
zapecatJiti, -im - запечатити 
zapJi!ti, -nem - зачепитися; 

застряти 
zapetljavJati, -am - запл.і.та

ти, перекручувати; заплу
тувати 

zapinJlati, -em - зачіплюва
тися ; застрявати 

zaipls, m. - замітка; запис 
zapiJsati, -Aem - записати, 

вписати 
zapislivati, -ujem - записува

ти; вписувати 
zaipisnllk, m. (mn. -d) - про

токол 
zapitJati, -am - спитати, за-

питати 
zapjevlati, -am - заспівати 
zaplalkati, -Cem - заплакати 
zaplamsJatl, -am - запалати 
zaplaiiliti, -im - злякати, за-

лякати, перелякати, наля
кати 

zaplelsati, -iiem - затанцюва
ти 

zapleJsti, -tem - заплести; 
заплутати 

zaipJet, m. - плутанина, ус
кладнення 

zapleltati, -Cem - запл.і.тати; 
ускладнювати, заплутувати 

zaplijenJiti, -im - забрати, за
хопити, заполонити; конфі
скувати 
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zapllvlati, -am 
попливти 

zaplovJitl, -im 
попливти 

zap...SgnJuti 

поплисти, 

поплисти, 

zap1jenjJivat1, -ujem - заби
рати, захопл10вати, полони
ти, конфісковати 

zapljuskivanje, s. - плеск.:іт 
zapljusklivati, -ujem - за

пліскувати; забризкувати 
zapIJusnІuti, -em - заплесну

ти; забризкати 
zap0cJi!ti, -nem - почати, роз

почати; за11іяти 
zap0cinjJati, -em - починати, 

розпочинати; зат.івати 
zapomaJgati, -iem - кликати 

на допомогу 
zaposlen - зайнятий, забез

печений роботою 
zapoSJenje, s. - посада, ро

бота 
zap0slJ1t1, -im - дати роботу, 

прийняти на роботу 
zap0stavliti, -im - обійти, не

дооцінити; залишити поза 
увагою 

zapostavІJlati, -am - обходи
ти, недооцінювати; зали
шати поза увагою 

zapoiiljavJati, -am - давати 
роботу, брати на роботу 

zipovijed, -і, z. - наказ, роз
порядження 

zapovijedlati, -am - наказу
вати, веліти; розпоряджа
тися 

zap0vjedliti, -im - наказати, 
звелdти; розпорядитися 

zapovjedDickl - владний 
zapravo - справді, .41ійсно; 

відверто кажучи 
zaprega, z. - упряжка, за

пряжка 
zap...Sgnluti, -em - запрягти 
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zApreka 

zApreka, z. - перешкода, пе
репона 

zapremlatl, -am - вміщати; 
займати (простір) 

zipremlna, z. - амність, об'
єм 

zaprepastlltl, -lm - вразити; 
приголомшити 

zaprepaAClivatl, -ujem - вра
жати; приголомшувати 

zaprljetlltl, -lm - пригрозити 
zaptIJlatl, -am - насм�тити. 

замазати, забруднити 
zaproslltl, -lm - посватати 

дівчину 
zapuclati, -am - почати стрі

ляти, стрельнути 
zapucketlatl, -am - хруснути, 

цвьохнути, затріщати 
zapusфti, -Іm - запустити, 

занедбати 
zарШІІtІ, -lm - заткнути; за

курити, запалити 
zapuitlati, -am - запускати, 

занедбувати 
zapuiten - занедбаний 
zAr - невже, хіба; чи 
zirada, z. - заробіток; ,  при-

буток 
zaradlltl, -Іm - заробити; за

служити 
zaradlivatl, -ujem - заробля

ти; заслужувати 
zarastlatl, -am - заростати, 

обростати 
zaraslti, -tem - зарости, об

рости 
zaratlltl se, -lm se - почати 

війну, втупити в війну 
ziraza, z. - зараза; інфекція 
zirazlan, -na, -no - заразний, 

інфекційний 
zarazPtІ, -Іm - заразити 
zaraiavІatl, -am - заражати 
zardalo, -Іа, -Іо - іржавий 
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zasjlatl 

zai-dlati, -am - заіржавіти, 
покритися іржею 

zarelcl se, -&m se - зарек
тися, дати слово 

zarez, m. - надріз; кома 
zarilcatl se, �em se - заріка

тися, давати слово 
zarlnlutl, -em всадити, 

вштовхнути 
zarobljavlatl, -am - полони

ти 
zarobljenilk, m. (mn. -сі) -

полонений 
zarobljeniitvo, s. - полон 
zaronllti, -im - пірнути 
zaru�nlca, z. - наречена 
zaruШIJk, m. (mn. -сі) - на-

речений, жених 
ziruke, z. mn. - заручини 
zarumenlltl se, -Іm se - за-

рум'янитися, зашарітися , 
почервоніти 

zasad - ПОКИ ЩО 
zaseblan, -na, -по - окремий, 

особливий 
zasellak, -Іkа І -oka (mn. -сі) 

- виселок, сільце 
zaslcen - насичений 
zaslclivatl, -ujem - насичува

ти, нагодовувати 
zaslclivatl se, -ujem se - на

їдатися 
zasiJ latl, -em - засіяти, за

блищати 
zasljeclati, -am - підрубати; 

засікати ; надрізати ; вріза
ти 

zaslplatl, -am - засипати, об-
сипати, посипати 

zasitlan, -na, •ПО - СИТНИЙ 
zasЩltl, -lm - нагодувати 
zasitllti se, -lm se - насити-

тися, наїстися 
zasjlatl, -am - засяяти, за

блищати 



zisjeda 

zllsjeda, z. - засада, засідка 
zasjedllnje, s. - засідання, 

сеаія 
zasjedlati, -am - засідати 
zasJelk, m. (mn. -сі) - над

різ 
zasjenlltl, -im - заrінити 
zasjenJlfvati, -ujem - зат.іню

вати, перевершувати 
zasJelsti, -dnem - засісти 
zasladlltl, -im - підсолодити, 

засолодити 
zasla4livati, -ujem - підсо-

лоджувати, солодити 
zasUjeplftl, -im - засліпити 
zisluga, z. - заслуrа 
zlislu!lan, -па, -по - заслуже-

ний 
zaslMen - заслужений 
zasIUtlltl, -im - заслужити; 

заробити 
zaslu!lfvati, -ujem - заслуrо

вувати; заробляти 
zasljeplJlfvati, -ujem - зас

ліплювати 
zasljepljujtlCI осЛJі.плюю-

чий 
zasmetlati, -am - завадити, 

перешкодити 
zasnfvlati, -am - засновува

ти; організовувати; обгрун
товувати 

zasnlovati, -ujem - заснува
ти; організувати; обгрун
тувати 

zasplati, -im - заснути 
zasramllti, -im - засоромити, 

присоромити 
zasramliti se, -im se - засо

ромитися; зніяковіти 
zastaJlatІ, -em - зупинятися 
zastakljlfvati, -ujem - скли

ти 
zastarlio, -jela, -jelo - перес

тарілий, застарілий 
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zailtftlltl se 

zastarJjeti, -im - застаріти, 
постаріти 

zastalti, -nem - зупинитися 
zistava, z. - стяг, прапор 
zastfdlJeti se, -im se - засо-

ромитися, зніяковіти 
zastirlati, -em - запинати; 

завішувати; застеляти 
zastoj, m. - застій; перебій; 

затримка, зупинка 
zastor, m. - завіса 
zastranliti, ..fm - збитися з 

дороm; відсторонитися ;  за
плутатися 

zastranJlivatl, -ujem - зби
ватися з дороm; відсторо
нятися; заплутуватися 

zastraillivatl, -ujem - заляку
вати 

zastrliJetl, -em - запнути; за
вісити; застелити 

zastuplati, -am - заміщати, 
заміняти, заступати; пред
ставляти 

zastupnІlk, m. (mn. -сІ) 
представник; захисник; за
ступник, депутат 

zasulkati, �em - засукати 
zasun, m. - засув 
zaslfiti, -pem - засИпати, об-

сИпати, пос:Ипати 
zasvirlati, -am - заграти 
zailarafliti, -im, v. zavliti 
zailaraf1Jlfvati, -ujem, v. zavi-

jati 
zaililjlftl, -im - застругати, 

загострити 
zaililtl, ·Jem - зашити 
zailfvlati, -am - зашивати 
ziiltlta, z. - захист, оборо-

на, охорона 
zailtftlltl, -im - відстояти, за

хистити, оборонити 
zailtftliti se, -im se - оборо

нитися, захиститися 
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zastttnilk 

zastitnilk, m. (mn. -cl) - за
хисник 

ziJto - чому, чого, навіщо, 
нащо 

:za.§U.Atlati, -lm - шелеснути, 
зашелестJти, зашарудіти 

:za.§utJjeti, -lm замовчати, 
замовкнути 

zataj !itl, -lm приховати, 
затаїти 

zatalasJati, -am - заколиха
ти; схвилювати 

zatalaslatl se, -am se - зако
лихатися ; захвилюватися 

zatelci, -<!em - застати 
zateJci se, -<!em se - опини

тися 
zategn\uti, -em - натяпи, 

затяпи 
zateturlati, -am - захитати

ся, захилитатися 
zatilj Jak, -ka, m. (mn. -сі) -

потилиця 
zatim - потім, потому; опі

сля, дал.і 
zatїAje, s. - штиль, затиш

шя; затишок 
zatjeJcatl, -<!em - заставати 
zatje\catl se, -<!em se - опи

нятися 
zato - тому, того 
zatocenїlk, m. (mn. -сі) -

в'язень, ув'язнений 
zatom\iti, -lm - сховати, при-

ховати 
zaton, m. - затока; затон 
zatraiJІti, -im - попрохати; 

поставити вимогу; zatraiiti 
obja§njenje зажадати 
пояснень 

zatr\Ovatl, -ujem - отруїти, 
потруїти; (pren.) зіпсува
ти, внести розлад 

zati"p\ati, -am - завалити, за
сипати 
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ziuzёt 

zatrpav\ati, -am - завалюва
ти, засипати 

zatr\tl, -em викоренити, 
ЗНИЩИТИ 

zatucan - забитий; (pren.) 
тупий, обмежений, впер
тий, нерозвинений 

zatup1j\ivatl, -ujem - затуп
лювати 

zatupljJivati se, -ujem se -
притупитися, затупл.ювати
СJІ 

zatiJ.tnjJiti, -lm - загриМІЇти 
zatvar\atl, -am - зачиняти, 

запирати, замикати, запЛІо
щувати, закривати; ув'яз-
нювати 

zatvor, m. - nорма, в'язни
ця ; арешт, ув'язнення 

zatvoren - зачинений, зам
кнений, замкнутий, закри
тий; ув'язнений 

zatvorenilk, m. (mn. -сі) -
в'язень, ув 'язнений 

zatvorliti, -lm - зачинити, за
перти, замкнути, закрити, 
затулити, заплющити; ув'я
знити 

zaudar\ati, -am - вімавати 
(чимось) ; тхнути, смердіти 

zaiJ.rlJatl, -am - завити; зас
киглити 

zaustav\itl, -lm - спинити, зу
пинити; приш�:нити; затри
мати 

zaustav\itl se, -im se - зупи
нитися ; затри.матися 

zaustavljanje, s .  - зупинка 
zaustav1j\atl, -am - зупиня

ти; затримувати 
zaiJ.stavlj\atl se, -am se - спи

нятися, зупинятися; qрипи
нятися ; затримуватися 

zauvijek - назавжди, навіки 
ziuzёt - зайнятий 



zaiazlftl 

zaiazlfti, -mem - зайняти; за
хопити, заволодіти 

zaiazlftl se, -mem se - засту
питися, поклопотатися 

zaiazimAnje, s. - клопотання, 
клопіт 

zailzimJatl, -am - займати; 
забирати, захоплювати 

zaiazimJatl se, -am se - засту-
патися; клопотати 

zavadJiti, -im - посварити 
zavadlati, -am сварити 
zavalJltl se, -im se - розсіс-

тися 
zavarlatl, -am - обманути, 

обдурити 
zavaravJati, -am - обманюва

ти, дурити 
zavarJiti, -im - зварити 
zavarfivati, -ujem - зварюва

ти 
zaveJsti, -dem - завести, вне

сти; звести, спокусити 
zavelzati, -zem - зав'язати, 

зв'язати 
zavezfivati, -ujem - зав'язу

вати, зв'язувати 
ziveiljAj, m. - зrорток, клу

нок, вузол 
zivi�j, m. - місце наро

дження, рідні місця 
zavidlaп, -па, •ПО - заздрий, 

заздрісний, завидющий; за
видний 

zavidJJetl -im - заздрити, за
видувати 

zavljAnje, s. - виття 
zavijJatl1, -am - вити, скиr

лити 
zav1Jlati2, -am - завертати; 

скручувати, заrвинчувати; 
бинтувати, завивати, замо
тувати 

zavirJiti, -im - заrлянути 
zavirJlvati, -ujem - заrляда

ти 

zavrieJtak 

zavisJan, -па, -по - залежний 
zavisliti, -im - залежати 
zavisпost, -і, z. - залежність 
zavist, -і, f. заздрість, за-

здрощі 
zavilti, -jem - завинути, за

бинтувати; завернути, за
МІОтати; закрутити, заrвин
тити 

zavitIJati, -am - розмахнути, 
розхитати 

zavjera, z. - змова 
zavjerenilk, 111 . (mn. -сі) -

змовник 
zavjesa, z. - завіса, штора; 

фіранка 
zavjet, m. - заповіт; клятва 
zav1adJati, -am - заволодіти, 

запанувати, опанувати; по
чати управляти 

zavladavJati, -am - оволоді-
вати, опановувати 

zavod, m. - заклад, інститут, 
установа 

zavodJiti, -im - заводити, 
вносити; спокушати, зводи
ти 

zavodljiv - спокусливий, зва
бний, знадний 

zavodnilk, m. (mn. -сі) - ло
велас, спокусник 

zavodenje, s. - спокуса 
zavoj, m. - перев'язка, по

в'язка, бинт; звій, заворот 
zavoJljett, -lim - вподобати, 

полюбити, покохати 
zavrijedJiti, -im - заслужити 
zavtnJuti, -em - закрутити, 

завернути, заrвинтити 
zavrAavJatt, -am - завершу

вати; заюі�ти, 1<:інчати 
zavrAen - довершений, за

вершений 
zavrAeltak, -tka, m. (mn. -сі) 

- кінець, закінчення 
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zavtilitl 

zavtAlltl, -Ьn - завершити, 
юінчити, з�інчити 

avrAnl - заключний; кін
цевий, завершальний; zavr
Anl rafOn - заключний ба
ланс 

zavnlanJ, -nja, m. - mинт, 
шуруп 

zavrltatl, -Cem - закручува
ти, завертати, заmинчува
ти 

zavi11Jetl, -Ьn - крутнути, за
крутити; загвинтити; поча
ти крутити 

zavtilci, -C!em - засунути 
zawlci se, -C!em se - забра

тися, залізти; пробратися 
zaze1elnJetl se, -пі se - зазе

ленитися, озеленитися 
zaztrlatl, -em - побоюватися, 

боязливо озиратися ; соро
митися 

zazorlan, -па, -по - безчес
ний, ганебний, безславний 

zazviidlatl, -Ьn - свиснути; 
заrу,АІЇ.ти 

zazvoпlltl, -Ьn - задзвонити 
zaiellJetl, -llm - схот.іти, за

бажати, забагнути 
zaielІJetl se, -llm se - скучи

ти, забажати, захо'І'іти 
zafmfrfltl, -Ьn - прищури

тися 
zaiUtlJetl (se), -Ьn (se) - по

жов'І'іти, стати жовтим 
zbliclitl, -Ьn - скинути; зва

лити; повалити 
zbadvlnje, s. - скинення; 

повалення 
zbaclfvatl, -ujem - скидати, 

звалювати; валити 
zbfJlatl, -am - збивати, стис

кати; з'єднувати, згуртову
вати; zbfjatl Alilu - жарту
вати 
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zbrda-zd6Іa 

zbflja', z. - .АІійсність, реаль
ність 

zbL.ja2 - справді, далебі, що
правда 

zbir, m. - сукупність; (mat.) 
сума 

zbirka, z. - колекція, підбір 
zbilti, -jem - збити, стисну

ти, з'єднати, згуртувати; 
zblti (svoje) r&love - згур
тувати ряди 

zbllti se', -jem se - збитися, 
стиснутися ; з'єднатися 

zbllti se2, -ude se - трапити
ся, статися 

zbivlati se, -а se - трапляти
ся, ставатися 

zblihivlnje, s. - зближуван
ня 

zbUtavlatl, -am - зближува
ти, ріднити 

zbllilivlati se, -am se - збли
жуватися, сходитися, здру
жуватися 

zbutenje, s. - зближення 
zblftliti, -Ьn - зблизити, по

ріднити 
zblilliti se, -Ьn se - зблизи

тися, зійтися 
zbog ( + G.) - ради, заради, 

через; zЬog fega - нащо 
zbl)gom! - прощайте! 
zЬOr, m. (mn. -ovl) - сходка, 

мітинг; хор; zЬО, ridnlh 
ljйdl - збори трудящих 

zMml - збірний; хоровий 
zb6rn1Jk, m. (mn. -сі) - збір

ник; кодекс 
zbrlijlnje, s. - підраховуван

ня ; складання 
zbriiJlati, -am - складати, під

сумовувати; підраховувати 
zbritlmfiti se, -Ьn se - поб

рататися 
zbrda-zd61a - звідуоіль пот

рошку, звідки трапиться 



zbrlnlutl 

zbrlnfuti, -em - забезпечити 
zbrlnjavlatl, -am - забезпечу

вати 
zbrka, z. - плутанина 
zbrkan - плутаний, заплута

ний, неясний 
zbroj, m. - підсумок, резуль

тат 
zbroJIІti, -Іm - підрахувати; 

підсумувати, скласти 
zbUпlitl, -Іm - збентежити, 

сконфузити 
zbйnJitl se, -im se - сконфу

зитися, збитися, розгубити
ся, зніяковіти 

zbiinjen - ніяковий, розrуб
лений, сконфужений 

zЬfinjenOst, -І, z. - зніяковін
ня, замішання, незручність, 
збентеження, розгубленість 

zbunJlfvatl, -ujem - конфузи
ти, бентежити 

zbunJlfvatl se, -ujem se - нія
ковіти, розгублюватися, то
ропіти 

zdl!sna - праворуч, справа 
zdji!la, z. - миска 
zdrllv - здоровий, дужий, 

міцний; Ziv І zdrllv - не
пошкоджений, живий і здо
ровий; zdrllv kao dri!n (kao 
rІЬа) - здоровий як тур 

zdrllvlca, z. - тост, здравиця 
zdrivlje s. - здоров'я; pltl 

u В.jе zdrivlje - пити за 
чиєсь здоров'я 

zdrllvol - здрастуй! 
zdravstveDI - лікувальний; 

zddvstvenA ziitlta - охо
рона здоров'я 

zddvstvo, s. - охорона здо
ров'я 

zdrOblltl, -Іm - роздавити 
zdnilllti, -Іm - з'єднати, об'

єднати, згуртувати 

zgllrUte 

zdnillitl se, -Іm se - з'єдна
тися, об'єднатися, згурту
ватися 

zdrиZlfvatl, -ujem - з'єдну
вати, об'єднувати, згурто
вувати 

zdruflivatl se, -ujem se -
з'єднуватися, об'єднувати
ся; здружуватися, схоДІПИ
ся, згуртовуватися 

zebnja, z. - занепокоєння 
zec, m. (mn. �evl) - - заєць; 

il tOm gimu ІеВ zec - ось 
де собака заритий; sprema
tl niZanj, а zec il Auml -
де те rеля, а ти вже з 
довбнею 

zi!li!n1, -1, z. - зелень 
zelen2 - зелений; незрілий 
zeJenІ§, m. - лихвар 
zelentto, s. - зелень 
zelelnJetl (se) , -nl (se) � 

леніти(ся) 
z�lje, s. - зілля, овочі 
zemaljskl - земний 
zemli!ka, z. - булочка 
zemJja, z. - земля; країна 
Шп.аJІІk, m. (mn. -еІ) - зем-

ляк, співвітчизник 
zi!mljl§nl - земельний 
zi!mljl§te, s. - rрунт 
zi!mljopls, m. - rеоrрафія 
zemljop6sjed!Щk, m. (mn. -сі) 

- землевласник 
zemJ.jorІdnljk, m. (mn. -сі) -

хлібороб, землероб 
zemljoradnja, z. - землероб-

ство 
zemimlca, z. - землянка 
zelpstl, -bem - мерзнути 
zi!t, m. (mn. -ovl) - зять 
zsldPtl se, -im se - викли-

кати оrиду, відразу 
zgllrUte, s. - пожарище, зrа

рище, попелище 
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zgiizlltl 

zgiizliti, -Іm - розтшпати; 
наступити 

zglDb, m. (пш. -ovi) - суглоб 
zgnJefliti, -Іm - стиснути, 

здавити, зім'яти, роздави
ти 

zgDdlan, -па, -no - славний, 
зручний, зграбний, гарний, 
слушний, придатний, вда
лий 

zgodfltak, -tka, m. (mn. -cl) -
виграш 

zgriblltl, -lm - схопити 
zgrida, z. - споруда, побу

дова, бумвля; приміщення ; 
будинок, будова 

zgrazlatl se, -am se - жаха
тися 

zgrljeAIІtl, -im - провинити
ся ; погріпmти 

zgtnlutl, -em - згребти, згор
нути; зібрати, накопичити 

zgrltatl, -Cem - згрібати; зби
рати, нагромаджувати 

zgilsnlutl, -em - ущільнити, 
згустити 

zgiisnlutl se, -em se - загус
нути, затужавіти 

zgulnjavlatl, -am - ущільню
вати, згущати 

zgulnjavlatl se, -am se - гус
т.іти, rус11ішати, тужавіти 

zgUivlatl, -am - зім'яти, по
м'яти; зібгати 

zgUivlati se, -am se - зім'я
тися, пом'ятися, зібгатися 

zid, m. (пш. -ovi) - мур, сті
на; tucl glavllm о zld - би
тися головою об .стіну 

zidAr, m. - каменяр; муляр 
zfdlatl, -am - мурувати 
zidnl - сrінний; zldne nOvlne 

- стінна газета, стінгазета 
ziJlatl, -am - зяяти; розкри

вати рот 
zljevlati, -am - позіхати 
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z1oea 

zljevnlutl, -em - позіхнути 
zima, z. - зима; холод, хо

лоднеча; сІ& zima - хо
лодна зима; zfma ml je -
мені холодно 

zimi - взимку 
zЬnogrozlan, -na, -no - мер-

злякуватий 
zimOvlnje, s. - ЗИМ·івля 
zІmlOvatl, -ujem - зимувати 
zimskl - зимовий 
zimOs - ЦЇЄЇ ЗИМИ, минулої 

зими 
zlmzeten, m. (bot.) - барві 

нок 
zinluti, -em - відкрити (роз

зявити) рота 
zjapliti, -im - зіяти, зяяти 
zj�nica, z. - зіниця ; �uvatl 

kao zj�nicu Dka - береrти 
як зіницю ока 

zlatlan, -na, -no - золотий 
zJat.Ar, m. - ювелір 
zl.Ato, s. - золото; siiho zli

to - чисте золото; z'1ito 
nЮje! - золото моє; nije 
zlato sv� Ato sji - не все 
те золото, що блшцить 

zЮ, s. - горе, зло, лихо; Uze
ti za zlo - узяти за зло; 
оо dvA zli Ьfratl minjt! -
з двох лих вибирати мен
ше 

zloba, z. - злоба, злdсть 
zlDblan, -па, -no - .:ІЛОСЛИВИЙ, 

злісний; злорадний, єхид
ний; злопам'ятний 

zlo�est - поганий, лихий, не
добрий, нехороший 

ztD�Іn, m. - злочин 
zlcКfnlac, -са, m. - злочи

нець, лихо.А;ій 
zlo�ina�kl - злочинницький; 
ztOllnka, z. - злочинниця, 

ЛИХО,АіЇЙка 
zlOCa, z. - злоба. злісн�сть 



zRКudlan, -па, -no - злий, 
(med.) злоякісний 

zlOdjelo, s. - злочин 
:dOglaslan, -па, -no - горе

звісний 
zl6koblan, -па, -no - зловіс

ний, лиховісний 
zlonamJerlan, -na, -no - злов

мисний, ворожий 
zЮtvor, m. - злочинець, во

рог, мучитель 
zloupotreba, z. - зловживан

ня 
zloupotrebljavlatt, -am - зло

вживати, надуживати 
zioupotrljebliti, -Іm - злов

жити, надужити 
zlOvolja, z. - досада 
zmij, m. (mn. -evl) змій, 

дракон 
zmij, m. - зм-ій, дракон; 

крилата ящірка 
zmlja, z. - гадюка; змія;zmі

jа otrOvnlca - отруйна 
змія 

znifaj, m. - характер, но
ров, вдача 

znii!aJlan, -па, -no - значний, 
визначний, важливий, ви
датний, характерний 

znii!ajno - значно, харак
терно 

znli�nje, s. - значення, ро
зумdння 

zna&'!liti, -lm - значити, озна
чати 

zni&'!ka, z. - значок 
znik, m. (mn. -ovl) - знак; 

ознака; сигнал; марка 
znillac, -са, m. - знавець 
znimenlt - славнозвісний, 

знаменитий, славетний, ві-
домий, видатний 

znimenltOst, -І, z. - знамени
тdсть 

zninlac, -са, m. - знайомий 

zninOst, -І, z. - наука 
znanstven - науковий 
znanstvenllk, m. (mn. -сІ) 

учений 
znlinje, s. - знання; Uzett na 

znlinje - узяти до відома 
ditl na znlinje - повідоми
ти, поставити до відома 

znitlan, -па, -no - знатний, 
видатний, визначний 

znlitl, -am - знати; вміти; 
znitl nipami!t - знати 
напам'ять; tkD; zni? хто 
зна? 

znitflejja, z. - цікавість, до
питливість 

znitlZ!IJlan, -na, -no - допит
ливий, цікавий 

zn6j, m. - піт 
zn6Jlan, -па, -no - спітнілий; 

потовий 
znЬJIІtl se, -Іm se - потіти 
z6b, -І, z. - овес 
zona, z. - зона 
zoologlja, z. - зоолоrія 
zoЬlolkl - зооло11ічний; zo-

oloikl vi't - зоопарк 
zora, z. - зоря; світанок; іі 

zoru - вдосвіта 
mrlan, -па, -no - наочний, 

наглядний 
z6v, m. - ПОКЛИІ(, клич, ок

лик, заклик, призов 
z6vnlutl, -em - кликнути, по

кликати 
zra&'!!nje, s. - провітрюван

ня; випромінювання; опро
мінення 

zrli&'!lftl, -Іm - провітрювати, 
вентилювати; опроміюова
ти 

zri&'!nl - поІіітряний; zri&'!na 
luka - аеропорт 

zrik, m. - повітря;  Ьaicltt іі 
zrйk - зривати, зірвати; 
grlidltl k.Ule u zrliku - бу-
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zrika 

дувати повітряні замки, 
вдаватися у химери 

zrika, z. - промінь 
zrlkop10VDI авіаціний; 

zrikopIOVDA baza - авіа
база 

zrakoplovstvo, s. - авіація ; 
повітроплавання 

zi"ca:lo, s. - дзеркало, люстро 
dlDst, -І, 1. - зрілість 
mlo, -Іа, -Іо - дозрілий, спі

лий, стигrий, зрілий; (pren.) 
змужнілий 

zrl!ti, -im -І -em - дозріва
ти, вистигати, спіти, дости
гати, .стигнути 

zrfkavlac, -са, m. (zool.) - ко
ник, цвіркун 

zino, s. - зерно, ягода; ку
ля, снаряд 

zO.b, m. - зуб; kesitl ziibe -
зубоскалити ; pokazatl zii. 
Ье - показати зуби; ziib 
mmeua - зуб часу, слdди 
вікив 

z:Ubli.r, m. - зубнис лdкар 
ziibnl - зубний 
zubotehni№, m. - зубний 

технік 
zU.Jlati, -im - гудіти, густи; 

бриніти, дзинчати 
ztirliti, ·lm - задивлятися 
zvВDJ.�lan, -па, -по - офіцій

ний, службовий 
zvanje, s. - звання 
zviti, zavem - звати; запро

шувати, кликати; назива
ти; kako se zovH? - як те
бе звуть? 

zvkk!ati, -am - брязкати, по
брязкувати 
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zvt!ket, m. - дзвін; брязкіт 
zvljer, z. - звір 
zvijezda, z. - зірка, зірющя; 

kovatl u zvtjezde - підно
сити до небес; rodltl se pOd 
sretnom zvijezdom - на
родитися під щасливою зо
рею; fllmskA zvijezda -
�інозірка; 

zviidAljka, z. - свисток, сви
щик 

zvf!dAnje, s. - свіст 
zvf!dlati, ·lm - свистати, сви

стіти 
zvl!dOlk, m. (mn. -сі) - свист, 

свисток 
zvJerlnJAlk, m. (mn. -сі) -

звіринець, зоопарк 
zvjt!rsld - звірячий, зві.рсь-

кий 
zvjt!rstvo, s. - звірство 
zvjeulan - зоряний 
zvQвlak, ·ka, -ko - гучний, 

лункий, дзвінкий 
zv0пce, s. - дзвінчок, дзві

нок 
zvonliti, ·lm - дзвеніти, дзво-

нити 
zvilno, s. - дзвін, дзвінок, 

дзвоник 
zvoпjava, z. - дзвін 
zvoпjeпje, s. - дзвін 
zvfk, m. (mn. -ovi) - дзига 
zvii�lan, -па, -по - звучний, 

дзвінкий, гучний, звуковий 
zvli�lati, ·lm - звучати, бри

ніти 
zvШDІlk, m. (mn. -сі) - гуч

номовець, репродуктор, РУ· 
пор 

zviik, m. (mn. -ovi) - звук 



ійЬа zeпliti 

z, z 

ійЬа, z. - жаба, ропуха 
iaЬOkre�ina, z. - твань 
Zigor, m. - шум, гамір, го-

мін 
tal, m. - песчана коса 
ій1Іас, -са, m. - жало 
zalba, z. - пеня, жалоба, 

скарга, апеляція, оскар
ження 

Wlltl, -lm - жал�іти, убо
лJівати, шкодувати, жалу
вати, жалкувати 

iiЩitl se, -lm se - скаржи
тися 

iй1ost, -І, z. - горе, скорбо
та, сум, журба, смуток, 
жаль, жалощі, жалоба; 
траур; пІl ialost - нa жаль 

illlosltan, -па, -по - скорбот
ний, печальний, сумний, 
смутний, тужливий, плачев
ний, тужний, журливий, 
жалібний 

ialosфtt, -lm - печалити, жу
рити, засмучувати 

ZaJOsфtt se, -lm se - жури
тися, сумувати, печалитися 

iйljeпje - жаль, біль 
iamor, m. - дзюрчання; ше

лест, шум, гоМІін; бурмо
тання 

illo - жалко, жаль, шкода; 
іао ml je - шкода, мені 
жаль 

Zir, m. - жар; гарячка, за-
пал 

zarA�, m. - кочерга, коцюба 
zargoп, m. - жаргон 
zarlite, s. - фокус; (ргеn.) 

центр 
Zirki - жагучий, жаркий; 

палаючий 

zarulja, z. - лампочка 
zbUka, z. - штукатурка 
ibUkanje - штукатурення 
ibilklatl, -am - штукатурити 
zderlatl, -em - жерти 
zdrM, m. (mn. -ovi) (zool.) 

журавель 
idrliJeb, m. (mn. -ebovi) 

жереб 
fdrlJelЬac, -рса, m. (zool.) 

жереб'я, лоша 
fdrPJebe, -ebeta, s. - лошак 
idrlje10, s. - глотка 
ielct, -fem :___ палити, пекти 
zedlan, -па, -по - спраглий; 

bitl iedan - хотіти mпи, 
бути спраглим, відчувати 
спрагу 

zM, -І, z. і !Ма, z. - жага, 
спрага 

z�ga, z. - жара, спека 
zelu�anI - шлунковий 
zeluldac, -са, m. - шлунок 
i�lja, z. - охота, жадання, 

бажання, прагнення 
zeIJlaп, -па, -по - бажаючий, 

жадаючий 
�Іjеп - жаданий, бажаний 
ielIJetl, -Iim - жадати, бажа

ти; ieijetl dobro - зичити 
добра 

ze1jeznl - залізний 
ieljeznlca, z. - залізниця 
zeljeznlUr, m. - залdзничник 
zeljeznH:kl залізничний 
ieljezo, s. - залізо 
zепа, z. - жінка; iu:�tl za ze

пu - оженитися, узяти за 
жінку 

:teпeva, z. - Женева 
zenldba, z. - одруження 
zenilk, m. (mn. -сі) - жених 
ienlltl, -lm - одружувати, 
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Dnlitt se 

женити 
ienJШ se, -Іm se - одружу-

ватися, женитися 
�пkа, !. - самка 
ienskAr, m. - бабник 
ПпskІ - жіночий 
zerava, !. - жар 
iestina, !. - жорстоюість, 

лютість 
UstJitl se, -lm se - гарячи

тися 
zestok запеклий, лютий, 

жорстокий 
zetet1ac, -оса, m. - жнець 
Пtellca, !. - жниця 
zetl, Zinjem - жати 
Пtva, z. - жнива; врожай 
!Іса, z. - струна, дріт 
Zl�ara, !. - підвісна залізни-

ця 
iiJdak, -tka, -tko - текучий, 

тягучий 
1:1dov, m. - єврей 
Zldovskl - єврейський 
Zig, m. (mn. -ovl) - печатка, 

тавро, проба 
Zlglca, !. - оірник 
ZlgoJsatl, -Іеm - таврувати; 

ставити печатку; (ргеп.) 
засуджувати 

Zlla, !. - жила 
Шаv - жилавий, цупкий 
iir, m. - жолудь 
Zlri, -ja, m. - жюрі 
iltarlce, z. mn. - пашня, зла-

ки, хл�іба 
Zftelj, m. - житель 
Zltni - хлібний 
Иtnica, !. - амбар 
Иtо, s. - збіжжя, зерно, па

шня 
Ziv - жвавий, живий; п�mА 

nІ Zfve dule - нема ні жи
вої душі; пі za ZIVO gaAvu 
- ні за яку ціну 
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Zlva, z. tkem.) - ртуть, живе 
срібло 

Zfvlac, -са, m. - нерв 
Иvahfan, -па, -во - жвавий, 

баский, рухливий, рухомий 
Zlv� - нервовий 
Zfvelni - харчовий 
ilvica, z. - живопліт 
iivlJetl, -lm - поживати, про-

живати, жити; Zivllo (-jela, 
-jelo) - хай живе! ; Zivjetl 
u obUju - жити в добрі , 
жити як вареник у маслі 

iivo - жваво 
Zlvot, m. - життя; �itav Zl

vot - довіку; ЬОrЬа па Zl
vot і smi't - боротьба на 
життя і смерть; ЬЩ па Zl
votu - бути живим 

ИvoplsJan, -па, -по - коло
ритний 

ilvotali!nje, s. - животіння 
ilvotarfitl, -lm - скніти, жи-

воrіти 
ilvotlnja, z. - тварина 
ilvotlnjskl - тваринний 
Zlvotm - життєвий; Zlvotnl 

stiпdard - життєвий рі
вень 

Zlvotopls, m. - біографія, 
життєпис 

!Пса, z. - ложка 
ШJеЬ, m. (mn. ZІjеЬоvІ) 

жолоб, ринва 
iliJezda, z. - залоза 
Zmfrliti, -lm - щулитися, 

жмурити, щулити 
ZmlrkJati, -am - моргати, бли-

мати 
z�hAr, m. - тарган 
zi'tva, z. - жертва 
zi'tvJovatl, -ujem - жертву

вати 
zuborJltl, -lm - дзюрчати, 

бриніти, жебоніти 
!11�. -1, z. - жовч 



luflan, -na, -no - жовчний 
lйdlJeti, -im - жадати, праг-

нути 
ludnja, z. - жага, жадоба 
liilj, m. (mn. -evi) - мозоля 
ІuJ.Jevit - мозолистий, мо-

золястий 
Юrlan, -na, -no - поспішний, 

спішний 
ІurЬа, z. - поспішність, пос

піх 
!UrJiti (se), -im (se) - квапи

тися, спішити, поспішати 
lurnal, m. - журнал 

ivli)kati 

Zurna:dst(a), m. - журнал.іст 
Юmо - похапцем, поспішно 
!Ustlar, -ra, -ro - верткий, 

жвавий 
Ziit - жовтий 
iutlinJlak, -ka, m. (пш. -сі) -

жовток 
!Utica, z. - жовтяниця 
lйtlJeti, -im - жовкнути, жо

в11іти 
iutokljun - жовторотий 
lutokljunlac, -са, m. - жов

тороте пташеня; (pren.) мо
локосос 

lvlilkati, ..fem - жувати 
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Predgovor . 

Kratice 

K A Z A L O  

Ukrajinsko-hrvatski і1і srpski rjecnik 

Hrvatsko і1і srpsko-ukrajinski rjecnik 

5 
8 
9 
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А. Menac - А. Р. Koval 
UKRAJINSKO - HRVATSKI ILI SRPSKI 

RJECNIK 
HRVATSKO ILI SRPSKO - UKRAJINSKI 

RJECNIK 

Izdavac 

SVEUCILISNA NAKLADA LIBER 

Za izdavaca 

Slavko Goldstein 

Vanjska oprema 

Ivan Picelj 

Tehnicki urednik 

Kate Zorzut 

Korek tor 

Mira Menac 

Br. МК 201 

Тisak : »Ognjen Prica« Zagreb 
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