
S
s prijed с, със; посредством, чрез; от | ~ visine 

от високо, от височина; ~ nova отново, още 
веднъж; ~ jutra сутринта; ~ tog gledišta от 
тази гледна точка; ~ ove strane от тази стра-
на; jesti ~ tanjura ям от чиния; dođi ~a 
mnom ела с мен; on se tuče ~ njim той се 
бие с него; čovjek ~a željeznom maskom чо-
век с желязна маска; pobijedio je ~ mnogo 
glasova победи с много гласове; hoćeš li po-
ći ~ nama ще дойдеш ли с нас?; sin ~ prvom 
ženom син от първата му жена; dionica ~ di-
videndom акция с дивидент; što je ~ tobom? 
какво ти става?; što ~ time? какво от това?; 
on ima posjed (zajedno) ~a mnom двамата с 
него сме съсобственици 

sa prijed v. s 
saberiv adj който може да се събере 
sabijanje sr свиване, сгъстяване, компресия 
sabijati pr свивам, сгъстявам, компресирам 
sabijati se povr свивам се, сгъстявам се, комп-

ресирам се 
sabirač m събирач, колекционер 
sabirak m mat v. pribrojnik 
sabiralište sr сборен пункт, сборно място; 

(materijala) събирателен пункт 
sabiranje sr събиране; (skupljanje) свикване, 

набиране; (okupljanje, razbijene vojske itd.) 
прегрупиране; (gomilanje) натрупване; mat 
v. zbrajanje 

sabirati pr събирам; (sakupljati) свиквам, на-
бирам, прегрупирам; (gomilati) натрупвам; 
mat v. zbrajati 

sabirati se povr събирам се 
sabirn|i adj v. zbirni | provoditi ~u akciju про-

веждам акция (кампания) за събиране (на-
биране) на 

sabit pp сбит, свит, сгъстен, компресиран 
sabiti pr да закова един за друг; (zbiti) да свия, 

да сгъстя, да компресирам 
sablasno adv призрачно, тайнствено, зловещо 
sablasnost ž призрачност, тайнственост 
sablast ž призрак, привидение, фантом; (vlasti-

ti sebevid prije smrti) видение, дух | kućom 
obilazi ~ къщата се обитава от призрак 

sablastan adj призрачен, тайнствен, зловещ 
sablazan ž клюка, злословене, клевета, хула; 

отвращение, погнуса 
sablazniti pr да отвратя (да възмутя) с хули 

(злословене) 

sablazniti se povr да се отвратя (да се възмутя) 
от хули (злословене) 

sablažnjavanje sr възмущаване, отвращаване 
sablažnjen adj възмутен, отвратен 
sablažnjiv adj неприличен, сквернословен, 

който хули (клевети, злослови), безобразен, 
възмутителен; скандален; циничен; обиден 

sablažnjivo adv възмутително, отвратително 
sablažnjivost ž скандалност, безобразие; ци-

ничност; обидност 
sablj|a ž сабя | ~om posjeći да посека (да съсе-

ка) със сабя; držak ~e (balčak) дръжка на 
сабя; koš ~e предпазител за ръката; korice 
~e ножница, кания; opasati se ~om да запа-
ша сабя; otpasati ~u да разпаша сабята; 
britka ~a остра сабя; fig zveckanje ~om 
дрънкане на оръжие, заплаха с война 

sabljast adj с форма на сабя, саблевиден 
sabljić m bot перуника, ирис, гладиола 
sabor m парламент, народно събрание, “Са-

бор”; (crkveni) синод; (pokrajinski) съвет; 
събор; (konstituanta) учредително събрание | 
sabrati (raspustiti) ~ да свикам (да разпусна) 
парламента; ~ zasjeda парламентът заседава 

saborac m v. suborac 
saborna crkva ž pravosl съборна църква, ка-

тедрала 
sabornica ž сграда на парламент (синод, съвет) 
saborovanje sr провеждане на заседания (на 

парламент, синод, съвет itd.) 
saborovati n провеждам заседание 
saborski adj парламентарен; отнасящ се до 

(свързан с, принадлежащ на) парламент 
(синод, съвет itd.) 

sabotaža ž саботаж 
saboter m саботьор 
saboterski adj саботьорски, саботажен 
sabotiranje sr саботиране 
sabotirati n саботирам 
sabran pp (sakupljen) събран; свикан; прегру-

пиран; стекъл се (на митинг itd.); (duhom) 
съсредоточен, концентриран | ~a djela съб-
рани произведения 

sabranost ž съсредоточеност, концентрира-
ност, присъствие на духа 

sabrati pr да събера, да свикам, да прегрупи-
рам; да натрупам; (misli) да събера (мислите 
си) 


