Ž
žaba ž жаба; (krastača) крастава жаба (Bufo
bufo); (zelena, gatalinka) дървесница (Hyla
arborea); (kreketuša) кекерица; riba вид риба
(род Antennariidae)
žabac m жабок; hip малък пакостник (палавник)
žabar m ловец на жаби; prezir жабар (човек,
който яде жаби); prezir неопитен моряк
žabetina ž жабище, голяма грозна жаба
žabic|a ž dem жабка; (praskavica, petarda) бомбичка, пиратка | bacati ~e хвърлям бомбички (пиратки)
žablj|i adj жабешки |~a jaja жабешки хайвер
(яйца)
žabo m жабо
žabokrečina ž жабуняк; fig блато
žaca m prezir v. žandar
žacanje sr притеснение, стеснение
žacati se povr притеснявам се, стеснявам се |
ne ~ ničega не се притеснявам (стеснявам)
от нищо
žacnuti pr да ужиля
žacnuti se povr v. žacati se
žaket m (ženski) жакет; (muški svečani) смокинг, фрак (дневен)
žal m плаж; (obala) пясъчен бряг | izvući čamac na ~ да измъкна лодката на брега (пясъка)
žalac m жило | osjetiti ~ fig да бъда ужилен
žalb|a ž жалба; (gunđanje, prigovor) оплакване;
(kajanje) съжаление, разкаяние | podnijeti ~u
да подам жалба; uložiti ništavnu ~u да подам невалидна (недействителна) жалба
žalfija ž v. kadulja
žalibože adv reg v. na žalost | ~ truda напразни
усилия
žalitelj m тъжител, ищец; жалбоподател
žaliti pr жаля, съжалявам; (kajanje) разкайвам
се; (oplakivanje) оплаквам; (boljeti) жалея,
скърбя; (samilost) съчувствам | ne ~ truda не
пестя усилия
žaliti se povr подавам жалба; (na osudu, uložiti
poziv) обжалвам; v. tužiti se
žalo sr v. žal
žalobnik sr участник в (присъстващ на) погребение; (zamjenik) наемен оплаквач, платен
участник в погребение
žalopojka ž погребална песен, оплакване на
покойник
žalosnik m v. jadnik

žalosno adv жално, тъжно, скръбно, печално
žalost ž жалост; (bol) скръб, печал, горест;
(crnina) траур; (polucrnina) полутраур; (potištenost) потиснатост, меланхолия | biti u ~i в
траур съм; na ~ за съжаление; na moju (veliku) ~ за мое (голямо) съжаление
žalostan adj тъжен, печален, скръбен; безрадостен; погребален, траурен; (potišten) мрачен,
навъсен, унил, съкрушен, отчаян, паднал
духом; (jadan) окаян, злочест; (neutješiv) неутешим, безутешен; жалък, плачевен
žalostiti pr натъжавам, наскърбявам, опечалявам
žalostiti se povr натъжавам се, наскърбявам се;
жалея, скърбя
žalostiv adj v. suosjećajan; žalostan
žalošćenje sr v. žalost
žaluzina ž щора; жалуза
žaljenje sr съжаляване; (pritužba) оплакване;
(tuga) скърбене; (kajanje) разкайване; (samilost) състрадание
žamor sr глъч, глъчка, врява; шум
žamorenje sr шумене, шум
žamoriti n вдигам глъчка (врява); шумя
žandar m жандармерист, жандарм, джандар,
жандар
žandarmerija ž жандармерия
žandarmerijski adj жандармерийски
žandarski' adj fig жандарски, полицейски,
насилнически
žandarski'' adv fig по насилнически начин
žanr m fr жанр
žao m зло, вреда, пакост, болка, обида, неправда, злина | ~ mi je съжалявам; ~ mi ga je
жал (мъчно) ми е за него; съжалявам го; učiniti na ~ да нанеса обида (вреда), да причиня болка (неправда, злина); neće mu biti
učinjeno ništa na ~ нищо лошо няма да му
сторят; vratiti ~ za sramotu да върна тъпкано
žaoka ž v. žalac
žapčić m dem жабче
žar m жар; (žeravica) жарава; fig плам, разпаленост, ентусиазъм; страст; дух, кураж,
усърдие | bijeli ~ (kovine) нажеженост до бяло
žara ž урна (i izborna)
žarač sr ръжен, маша
žardinijera ž жардиниера, цветарник, поставка
за саксии

