P
pa adv също, и, също и; пък; освен това; е, та,
па | ~ dobro е, добре; ~ što onda? и какво това?; ~ to je jasno че то е ясно; ~ ipak и все
пак, все пак, но все пак, въпреки това; ~
makar макар и; ~ nego! разбира се, несъмнено; ~ da i дори ако
pabir|ak m | ~ci mn баберки, паберки mn
pabirčenje sr баберкуване, паберкуване; събиране на плодове (класове) останали след беритба (жътва)
pabirčiti pr баберкувам, паберкувам; събирам
плодове (класове) след беритба (жътва)
pac m nj kuh марината
pacati pr nj kuh мариновам
pacer m nj v. šeprtlja; (u šahu) лош шахматист;
(liječnik) некадърен лекар
pacificirati pr умиротворявам
pacifički adj zemlj тихоокеански
Pacifik m zemlj Тихият океан
pacifikacija ž умиротворяване
pacifikator m умиротворител
pacifist m пацифист
pacifistički adj пацифистки
pacifizam m пацифизъм
pacijent m пациент | ambulantni ~ амбулаторно болен
pacijentica ž пациентка
packa ž (mrlja) петно (i tinte); (kazna) удар с
пръчка по ръцете; fig шамар
packalo sr долнопробен писател, драскач; v.
mazalo
packanje sr зацапване, цапане, петньосване,
лекьосване, опетняване
packati pr зацапвам, замърсявам, опетнявам,
лекьосвам; мажа, цапам; мацам
pacov m v. štakor
pačad sr zbir патета, патенца
pačanje sr бъркане (където не ми е работа),
намесване
pač|ati se povr бъркам се (където не ми е работа), намесвам се, натрапвам се, вра си носа
в чужди работи | on se ~a u tuđe poslove меси се (бърка се, вре си носа) в чужди работи
pače' adv v. dapače, štoviše
pače'' sr пате, патенце
pačetina ž патешко месо
pačetvorina ž geom успоредник, паралелограм
pačić m пате, патенце
pačji adj патешки, пачи
pačuli m (parfem) пачули, парфюм от пачули

(Pogostemon cablin)
paćenik m страдащ, страдалец
paćenje sr страдание
pad m падение; (padanje) падане; (spuštanje)
спускане, наклон; (propast) западане,
упадък; (rušenje) срутване, сгромолясване;
(cijena) намаляване, спадане; (ugleda) отслабване; (vrijednosti) обезценяване; (vode i
fig) отлив, спад; (ničice) просване | ~ s konja
падане от кон
padanje sr падане; спадане; снижаване, намаляване; западане
pad|ati n падам; (klonuti) клюмвам, свеждам;
(na manje) намалявам, спадам, западам, отпадам; (cijena), снижавам се; опадвам | kiša
(snijeg, tuča, solika) ~a вали дъжд (сняг,
градушка, суграшица); kiša a kao iz kabla
вали като из ведро; magla ~a спуска се мъгла; kiša ~a sitno (sipi) ръми; ~ati u dug затъвам в дългове; njihov broj ~a броят им намалява; praznik ~a na... празникът се пада
на...; zastor ~a завесата се спуска; posao
(dužnost) ~a na moj teret работата (задължението) поемам аз; pao je na teret svoje
općine (u ubožnicu) на издръжка на общината е; na tebe ~a (dužnost) твое задължение е;
~ati nekome pred noge падам в краката на
някого; drvetu ~a lišće листата на дървото
окапват (падат); jelenu ~aju rogovi еленът
си сменя рогата
padavic|a ž med епилепсия | napadaj ~e епилептичен пристъп
padavičar m med епилептик
padavičav adj епилептичен | ~ čovjek епилептик
padavine ž mn v. oborine | radioaktivne ~ радиоактивно излъчване
padel|a ž tal тенджера с капак за задушаване |
kuh na ~u задушен
padež m gram падеж | kosi ~ косвен падеж;
prvi ~ (nominativ) именителен падеж, номинатив; drugi ~ (genitiv) родителен падеж,
генитив; treći ~ (dativ) дателен падеж,
датив; četvrti ~ (akuzativ) винителен падеж,
акузатив; peti ~ (vokativ) звателен падеж,
вокатив; šesti ~ (instrumental) творителен
падеж, инструментал; sedmi ~ (lokativ) местен (предложен) падеж, локатив
padežni adj gram падежен | ~ nastavak падежно окончание

