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i vez и; (također) също; (osim toga) освен това;
(nadalje) още повече; (povrh) отгоре на
това, на всичко отгоре; (dapače) дори, даже;
(zajedno) заедно с; mat плюс; (nadalje) както и | ~... ~ и... и; kao što i както и; on je bogat (kaže A) –~ ja sam bogat (kaže B) той е
богат (казва A) – и аз (аз също) съм богат
(казва B)
iako vez въпреки че; даже
ibeovac m pol v. informbirovac
ibeovski adj pol v. informbirovski
iberciger m nj v. lagani kaput
iberski adj zemlj i pov иберийски
ibis m ptica ибис
ibrik m tur ибрик, кафеник
ičega zam gen | bez ~ без нищо, без каквото и
да било
ičiji adj нечий, чийто и да е (v. čiji god)
ići n (stupati) стъпвам; (velikim koracima) крача; (hodati) ходя, вървя; (korakom, polako)
вървя бавно, полекичка; (putem) вървя по;
(prolaziti poprijeko) прекосявам, преминавам; (~ dalje) продължавам; (tok) поемам в
дадена
посока;
(prema,
pokročiti)
напредвам, придвижвам се; (stroj) работя;
(odilaziti) тръгвам, заминавам; (na, polaziti)
ходя, посещавам | ~ po nešto отивам за нещо; ~ preko пресичам; ~ za (slijediti) следя,
следвам (v. težiti); staza ide uz vodu пътеката върви покрай водата; brod ide u Zadar
корабът пътува за Задар; ide me jedna petina полага ми се една пета; ide mu od ruke
иде му отръки; 20 šilinga ide na funtu 20
шилинга правят една лира; išao je tako daleko da je ustvrdio стигна дотам, че да
твърди; to izvrsno ide (prodaje se) продава
се добре, търси се, върви; redovito ~ u crkvu (kazalište) ходя редовно на църква (на
театър); ~ u lov ходя на лов; ~ u školu ходя
на училище; ~ gizdavo (dostojanstveno) ходя наперено (важно); ~ bučno стъпвам тежко (шумно, тромаво); ~ jatimice вървим
(движим се) вкупом; ~ lijeno шляя се; ~
odmjereno ходя с отмерена крачка; ~ teško
(gazeći mulj itd.) газя; ~ zgureno ходя приведен (изгърбен); ~ s naporom вървя упорито (неотстъпно); ~ u povorci вървя в процесия; ~ u redovima вървя в редици; (vojnik na
straži:) tko ide? кое е там?; daj svakome što
ga ide дай на всеки полагаемото; kako ti i-

de? как си?, как я караш?; ~ dobro добре е,
върви, просперира; ide mu dobro той е добре; ide mu slabo не е добре, не му върви; trgovina mu ide sjajno търговията му върви
прекрасно; poslovi idu slabo бизнесът му
върви слабо; prilike idu nabolje условията
се подобряват; išao je do krajnjih granica
стигна до крайност; posao mu ne ide od ruke не му иде отръки; to ide (dade se) възможно е, става; v. ide kao po loju; (to) ne ide
(ne da se) не става; tako to (dalje) ne ide така няма да стане; neka sve ide kako hoće! да
оставим нещата да се развиват; po snijegu
se ide teško трудно се върви по сняг; ovuda
se ide do... този път води до...
ideal m идеал; fig модел, еталон, образец | pol
boriti se za ~e боря се за идеал (кауза)
idealan adj идеален; (savršen) съвършен; (pomišljen) измислен, въображаем
idealist m идеалист
idealistički adj идеалистичен, идеалистически
idealizam m идеализъм
idealiziranje sr идеализиране
idealizirati pr идеализирам
idealno adv идеално
idej|a ž идея, представа, мисъл; фантазия,
въображение | imati fiksnu ~u имам идея
фикс; имам муха в главата; došla mi je ~a
имам една идея
idejni adj pol идеологически; fil идеен
idejnost ž идейност, идеологическа приемливост
identičan adj идентичен
identičnost ž идентичност
identificirati pr идентифицирам
identifikacija ž идентификация
identitet m идентичност
ideolog m идеолог
ideologija ž идеология
ideološki adj идеологически
idila ž идилия
idiličan adj идиличен
idiom m идиом
idiomatski adj идиоматичен
idiot m идиот; (budala) глупак, будала; (od
poroda) малоумен, слабоумен, идиот
idiotizam m идиотизъм (i fig)
idiotski adj идиотски, глупав
idol m идол, кумир | klanjati se kao ~u издигам в култ, прекланям се пред

