
LJ 
ljag|a ž петно; (mana) недостатък, дефект | bez 

~e неопетнен 
lječilište sr санаториум | klimatsko ~ балнео-
лечебно заведение 

lječiv adj лечим; (izlječiv) излечим 
ljekar m v. liječnik 
ljekarija ž v. lijek 
ljekarka ž v. liječnica 
ljekarna ž v. apoteka 
ljekarnički adj v. apotekarski 
ljekarnik m v. apotekar 
ljekarništvo sr фармация 
ljekarski adj v. liječnički 
ljekarstvo sr лечебно изкуство, медицина, 
медицинска наука 

ljekovit adj лековит; лечебен, лечителен, це-
лебен | ~o vrelo лечебен (лековит) извор; ~o 
bilje билка 

ljekovitost ž лечебност, лековитост 
ljenčarenje sr мързелуване 
ljenčariti n мързелувам 
ljeniv|ac m v. lijenčina | zoo ~ci (porodica) ле-
нивци (Bradypodidae); zoo troprsti ~ v. tipa-
vac 

ljenstvovati n v. ljenčariti 
ljepak m клей | hvatati ptice na ~ ловя птици с 
клей; fig ići na ~ хващам се (улавям се) на 
въдицата 

ljepenka ž твърд (дебел, многослоен) картон, 
мукава | krovna ~ изолационен материал 
(мушама) за покрив (зебло или стъклена ва-
та, импрегнирани с асфалт) 

ljepilo sr лепило | univerzalno ~ универсално 
лепило; uredsko ~ канцеларско лепило 

ljepljiv adj лепкав, леплив 
ljepljivost ž лепкавост, лепливост 
ljepojka ž v. ljepotica 
ljepot|a ž хубост, прелест, красота, миловид-
ност; напетост, елегантност | prirodne ~e 
пейзаж, природа, природни красоти 

ljepić, ljepivo (u žitu) v. glutin 
ljepotan m хубавец, красавец (i iron) 
ljepotica ž хубавица, красавица, хубавелка 
ljepšati n разхубавявам, разкрасявам 
ljepuškast adj хубавичък, приятен, привлека-
телен, добре оформен, изящен, фин, чаро-
вен 

ljepuškavost ž привлекателност, чаровност, 
финес, изящество 

ljesa ž плет; преграда, леса; (vrata) порта (на 
плет) 

ljeskanje sr блещукане, трептяща светлина 
ljeskati se povr блещукам, трептя (за 
светлина) 

ljeskov adj лесков, от леска (v. lijeska) 
ljeskovača ž лесковина, лескова пръчка (клон) 
ljeskovina ž лескова дървесина 
ljest|ve ž mn стълба, подвижна стълба; (na 

kolima) ритли mn; (jasala) решетка на ясли | 
prečke ~ava степенки (напречници) на 
стълбата; popeti se ~vama да се покатеря по 
стълба; gim švedske ~ve шведска стена jed 

ljestvica ž dem стълбичка; glazba стълбица; fig 
скала, диапазон 

lješ(ina) v. leš(ina) 
lješnjak m bot лешник 
lještarka ž ptica лещарка (Tetrastes bonasia) 
ljeti adj лете, през лятото 
ljetina ž жътва, реколта, урожай 
ljetn|i adj летен | ~o vrijeme (pomaknuto) лят-
но часово време; ~o kazalište (kino) летен 
театър (лятно кино) 

ljetnikovac m лятна селска къща; вила 
ljeto sr лято; (godina) година | bablje ~ сиро-
машко (циганско) лято; (paučina) есенни 
паяжини; Novo ~ v. Nova godina 

ljetopis m хроника, летопис, анали 
ljetopisac m хроникьор, летописец, историог-
раф 

ljetos adv тази година 
ljetošnji adj тазгодишен 
ljetovalište sr летен курорт | morsko (brdsko) 

~ морски (планински) курорт 
ljetovanje sr летуване, прекарване на лятото 

(отпуската, ваканцията) на море (планина) 
ljetovati n летувам, прекарвам лятото (отпус-
ката, ваканцията) на море (планина), извън 
дома 

ljevač m леяр 
ljevački adj леярски, леярен 
ljevak m левичар, левак, който работи с лява-
та ръка 

ljevaonica ž леярна, леярска работилница, 
леярен цех | ~ željeza чугунолеярна 

ljeven adj v. lijevan 
ljevica ž лява ръка; (strana) лява страна; pol 
левица | pol krajnja ~ крайна (екстремист-
ка) левица 

ljevičar m pol левичар 


