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da vez i adv (izrično) че; (namjerno) за да, с цел 
да, с намерение да; (posljedično) така че да, 
за да; (odgovor) да | ~? наистина?, нима?; ~ 
barem поне, само ако; ~ li дали; ~ ne да не; 
(strah) от страх да не; ~ znam да знаех, ако 
знаех; ~ sam znao да съм знаел, ако бях зна-
ел; makar ~ макар да, дори да; osim ~ освен; 
pa ~ i дори и да; tako ~ така че да; odveć 
spor a ~ bi... прекалено бавен (за) да…; ~ ni-
je (bilo) mene... да (ако) не бях аз...; ah, ~ mi 
je...! де да имах...; srušiti a ~ ne dotakneš да 
съборя, без да докосна; ~ mi nisi slagao! да 
не ме лъжеш!; ~ te više ne vidim! да не съм 
те видял повече!; novac kojim ~ kupim па-
ри, с които да купим; što ~ radim? какво да 
правя?; htio je ~ odem искаше да отида; re-
cimo ~ ... да кажем (да предположим), че; 
čudio sam se ~ je zakasnio изненадах се, че 
той закъсня; ~ li... ili дали…или; ~ vidim да 
видим 

dabar m бобър 
dabome adv със сигурност; разбира се! 
dabrovina ž боброва кожа 
daća ž (trošarina) акциз; (porez) данък; (namet) 
налог; (gradska) общински данък, такса; (ce-
starina, pijacarina) пътна (пазарна) такса; v. 
podušje | ubiranje ~ събиране на данъци 

dadilja ž бавачка 
dagnja ž (školjka) вид мида (Mytilus) 
dah m дъх; (disanje) дишане; (vjetra) полъхва-
не, полъх | bez ~a без дъх, задъхан, запъх-
тян; kratka ~a който лесно се задъхва, стра-
дащ от задух; do posljednjeg ~a до последен 
дъх; zadržavati ~ затаявам дъх; fig ostao 
sam bez ~a поразен съм, смаян съм; doći do 
~a да дойда на себе си, да се съвзема, да се 
окопитя 

dahnuti pr да поема дъх, да вдишам 
dahtanje sr тежко дишане, задъхване 
dahtati n задъхвам се, дишам тежко 
daj! v. dati 
dakako adv със сигурност, разбира се, естест-
вено 

dakle adv е, и така; значи, следователно | no ~? 
е, и?; ajde ~ и така... 

daktil m proz дактил 
daktilograf m машинописец 
daktilografija ž машинопис 
daktilografkinja ž машинописка 
daktilografski adj машинописен 
dalek adj далечен, отдалечен; (sredstvo) дис-
танциран, резервиран; (put) дълъг | iz ~a v. 

izdaleka 
daleko adv далеко, отдалечено; (stupanj) много 
повече, много по-добре | ~ od cilja далеко от 
целта; držati se ~ избягвам, пазя се; uklanja-
ti se ~ стоя настрана, държа се на разстоя-
ние, отбягвам; neću ići tako ~ da ustvrdim 
няма да стигна дотам, че да твърдя; na ~ i 
široko на дълго и широко; ~ poodmakao на-
преднал; kako ~ до каква степен; ~ bolje 
(bolji) много по-добре; to je još ~ това е 
много далече 

dalekometan adj далекобоен 
dalekosežan adj важен, с голямо значение, с 
важни / трайни последици 

dalekosežnost ž важни последици; (domet) 
далекобойност 

dalekovidan adj далекоглед; fig далновиден, 
предвидлив; (skrb) пестелив 

dalekovidno adv предвидливо 
dalekovidnost ž далекогледство; fig предвид-
ливост, далновидност 

dalekovod m el далекопровод | nadzemni ~ 
надземен далекопровод; stup ~a електриче-
ски стълб 

dalekozor m бинокъл | jednocjevni ~ телескоп; 
kazališni ~ театрален бинокъл; izoštriti ~ да 
фокусирам бинокъл 

Dalmatinac m далматинец 
dalmatinac m (pseto) далматинец 
Dalmatinka ž далматинка 
dalmatinski adj далматински 
dalj m v. daljina 
dalje adv (razmak) по-нататък; fig още повече; 

(naprijed) напред; (kasnije, više, još) по-
късно; още | ~! давай нататък; (slijedeći) 
следващият!; on je ~ govorio той продължи 
да говори; ~ poći да продължа; i tako ~ и та-
ка нататък; sve ~ i ~ все по-далеч и по-
далеч; od 100 ~ от 100 нататък (нагоре); od 
1960 ~ от 1960 нататък (насам) 

dalji adj далечен, отдалечен; fig по-нататъшен 
daljin|a ž далечина, отдалеченост; резервира-
ност, сдържаност, дистанцираност | iz ~e от 
далече; u ~i в далечината, далече 

daljinomjer m voj далекомер 
daljinski' adj дистанционен 
daljinski'' adv | ~ upravljati управлявам дис-
танционно 

daljnj|i adj по-нататъшен, следващ | do ~ega 
до второ нареждане; за сега; bez ~ega без 
повече церемонии; точно така, без друго; 
~ih 5 още 5; ~i događaji последващи съби-


