
N 
na prijed на, върху | ~ kiši (snijegu, buri) на 
дъжда (в снега, в бурята); ići ~ izložbu оти-
вам на изложба; biti ~ izložbi на изложба 
съм; ići ~ brod качвам се на кораб; ~ brodu 
на [борда на] кораба съм; prodavati ~ kile 
продавам на килограми; 150 kuna ~ dan 150 
куни на ден; 30 kuna ~ sat 30 куни на час; 
dan ~ dan ден след ден; ~ seljačku в селски 
дрехи (одежди); по селски; kuh ~ lovačku по 
ловджийски; ~ moje iznenađenje (zaprepaš-
tenje, sramotu) за моя изненада (мой ужас, 
мой срам); ~ jesen наесен, тази есен; ~ latin-
ski (~ latinskom) [превеждам] на латински 
([преведено] на латински); ~ lijevo наляво, 
отляво; ~ selo [отивам] на село; ~ selu на се-
ло [съм]; ~ stotine (tisuće) със стотици (хи-
ляди); umirali su ~ stotine (tisuće) умираха 
[със] стотици (хиляди); hrom ~ jednu nogu 
куц с единия крак; ~ tebi je da (do tebe je da) 
от теб зависи да... 

na! uzvik (evo ti) на!, ето!, вземи!; (i uz udarac) 
на ти! 

naašikovati se povr tur да се наухажвам (налю-
бя, нахойкам) до насита, да си отживея като 
любовчия 

nabacan pp нахвърлян, разхвърлян; (žbukan) 
грубо измазан 

nabacati pr да нахвърлям; (žbuku) да направя 
груба мазилка (замазка) 

nabaciti pr fig да подхвърля, да вмъкна; да 
направя забележка, да отбележа, да 
спомена, да внуша 

nabaciti se povr да се нахвърля върху 
nabacivanje sr хвърляне на обекти (снаряди) 
върху нещо; замерване, обстрелване; (gru-
danje) замеряне със снежни топки; (kame-
njem) замеряне с камъни 

nabacivati se povr обстрелваме се; (grudama) 
замеряме се 

nabačen pp (misao, prijedlog) подхвърлен, 
внушен 

nabadanje sr (na ražanj) нанизване; (na kolac) 
набождане, натъкване; (probadanje) про-
бождане, промушване, продупчване; (bode-
nje) бодене, забождане; последователно за-
бождане; низане с пробождане 

nabadati pr забождам; (probadati) пробождам; 
(na ražanj) нанизвам; (na kolac) набождам, 
натъквам; (nanizati) нижа (нанизвам) с про-
бождане; fig бучкам (ровичкам) в чинията 

си, пробирам яденето; fig (način hoda) крача 
предпазливо и несигурно 

nabajati n (napričati) да наприказвам 
приказки, да надрънкам; (pretjerati) да пре-
увелича; (lagati) да излъжа; (varati) да из-
мамя, да заблудя 

nabasati n (na) да налетя на нещо; (naići na) да 
се натъкна, да попадна, да връхлетя 

nabav|a ž (kupnja) покупка; (pribavljanje) при-
добивка, доставка, набавяне; (opskrba) 
снабдяване, продоволствие | šef ~e началник 
снабдяване; vršiti ~u v. nabavljati 

nabaviti pr да придобия; (kupiti) да купя; (ne-
kome) да осигуря някого с нещо, да набавя 
на някого нещо; да доставя (продукти и 
т.н.); (skrbiti za) да снабдя (осигуря) някого 
с нещо; (novac) събирам (намирам) пари, 
намирам нужните средства 

nabavka ž (nešto nabavljeno) придобивка; (na-
bavljanje) v. nabava 

nabavljač m trg доставчик, снабдител; (i opre-
mač) 

nabavljačk|i adj v. nabavni | ~o-potrošačka 
zadruga потребителна кооперация 

nabavljanje sr доставяне; снабдяване; придо-
биване (v. nabava) 

nabavljati pr доставям, снабдявам; (sebi) наба-
вям си; (spremati) запасявам 

nabavni adj доставен, снабдителски; консума-
торски | ~i odio отдел ‘Снабдяване’; ~a cije-
na доставна цена 

nabazati se povr v. nahodati se, nalutati se 
nabiflati pr v. nabubati 
nabijač m (bat) набивачка, тежък чук; pov (pu-

ške) шомпол; (radnik) трамбовач; (naprava) 
трамбовачка, бъркачка, биячка, разбивачка 
(тел за бъркане на яйца), тупалка, бухалка; 
(cijena) човек, който продава на безбожни 
цени 

nabijanje sr (lupa) думкане, блъскане, 
хлопане, тупане, удряне; (rad) бъхтене, бач-
кане; pov (puške) зареждане (на кремъклий-
ка от цевта); pov (na kolac) набиване 

nabijati pr (lupa) думкам, блъскам, тропам, 
чукам; (tucanje) кълцам, счуквам; (udaranje) 
удрям; v. nabiti 

nabijediti pr v. okriviti 
nabijen pp (oružje) зареден; (tvrdo) натъпкан, 
набит; (tlo) трамбован; (torba) претъпкан 


