Z
za prijed (svrha, namjera, korist, obrana) за; (za
trajanja) през, по (през) време на; (iza) зад;
(nakon) след | dan ~ danom ден след ден;
korak ~ korakom стъпка по стъпка; ~ godinu
dana за една година; ~ čas, ~ uvijek, ~ sada
v. začas, zauvijek, zasada; ~ stalno за постоянно; stariji ~ 4 godine по-голям (повъзрастен, по-стар) с 4 години; jedan ~ drugim един след друг; čitali smo jedan ~ drugim (izmjenično) четяхме един след друг; ~
cijenu od... на цена; on je visok ~ svoje godine висок е за възрастта си; to je važno ~ mene това е важно за мен; ~ slučaj potrebe в
случай на нужда; učinio je to ~ mene (umjesto mene) направи това вместо мен; ~ sebe
(posebno) за себе си, отделно; (ne gledajući
na) независимо, без оглед на; argumenti ~ i
proti аргументи за и против; pošao je ~ vojnika отиде войник; ni ~ sav svijet за нищо на
света; zabunio se ~ 5 kuna сбърка с 5 куни;
veći ~ glavu с една глава по-висок; ~ dana
денем, през деня; voditi ~ ruku водя за ръка;
~ šalu на шега; promašio ~ centimetar пропусна целта със сантиметър; povukao ga je ~
kosu дръпна косата му; дръпна го за косата;
~ boga miloga! за Бога!; ~ mnom! след мен!;
pošlo mu je ~ rukom успя; sjedi ~ stolom седи на масата; ostaviti ~ sobom да оставя зад
себе си; meni ~ leđima зад мен, зад гърба
ми; zaostaje ~ vremenom изостава, старомоден е; ~ nekoliko tjedana след няколко седмици; čeznuti ~ копнея за; ~ 3 mjeseca след
3 месеца; ~ rata по време на войната
zabaciti pr (glavu) да отметна назад; v. odbaciti
zabaciti se povr да се облегна; да се дръпна
рязко назад
zabacivanje sr отхвърляне, отказ; отмятане
zabacivati pr v. zabaciti
zabačen pp отхвърлен (i glasanjem); (mjesto)
отдалечен, (gdje je vrag rekao laku noć) затънтен, забутан, на гъза на географията
zabačenost ž затънтеност, забутаност
zabadalo sr досадник
zabadanje sr забождане; (jače) пробождане,
промушкване; fig (draženje) дразнене, закачане, задяване
zabadati pr забождам, пробождам, промушквам; fig (dražiti) дразня; (zadjevica) закачам,
задявам

zabadava adv (uzalud) напразно; (poklon) безплатно
zabarikadirati pr барикадирам
zabarikadirati se povr барикадирам се
zabasati n да се залутам, да се заблудя
zabašuren pp премълчан, потулен
zabašurenje sr премълчаване, потулване
zabašuriti pr да премълча, да потуля
zabat m arhit фронтон (триъгълно чело на
двускатен покрив)
zabav|a ž (razonoda) забавление, развлечение;
(užitak) удоволствие, наслада; (društvo) забава, веселба, увеселение | za ~u за забавление, за развлечение; dobru ~u! приятно прекарване!
zabavan adj забавен, развлекателен; доставящ
удоволствие; v. zabavni
zabavište sr място за увеселения (развлечения), увеселително заведение; (dječje) детска градина, забавачка, забавачница
zabaviti pr да развлека; да занимая
zabaviti se povr да се занимая; (zadržati se) да
се забавя; да се развлека
zabavljač m артист (актьор) в увеселително
заведение, увеселител
zabavljački adj увеселителен, развлекателен
zabavljanje sr забавляване, развличане
zabavljati pr забавлявам, развличам
zabavljati se povr забавлявам се, развличам се,
веселя се; прекарвам приятно свободното си
време
zabavljen adj ангажиран, зает
zabavni adj v. zabavan | ~ lokali увеселителни
заведения
zabavnik m забавно (развлекателно) списание
zabavno adv | ~ pričati говоря забавно, разказвам (разправям) забавни неща
zabeleška ž v. bilješka
zabetonirati pr да бетонирам
zabezeknut adj смаян, слисан, втрещен, изумен, поразен
zabezeknuti pr да смая, да слисам, да втрещя,
да изумя, да поразя
zabezeknuti se povr да се смая, да се слисам,
да се втрещя, да се изумя
zabezeknuto adv смаяно, слисано, изумено
zabiberi|ti pr да поръся (да подправя) с чер
(черен) пипер; fig да засегна, да огорча | ~o
sam mu u životu вгорчих му живота
zabijač m чук | ~ zakovica чук за занитване

