
U
u prijed (gdje?) в, у (kod) при; (kamo?) в, на, за, 

до || (mjesto) ~ školi (crkvi) (funkcija) на 
училище (църква); (zgrada) в училището 
(църквата); ići ~ školu (crkvu, zatvor) оти-
вам на училище (църква), в затвора; ~ Lon-
donu (velik grad) в Лондон; ~ Šestinama 
(malo mjesto) в Шестине; putovati ~ London 
(Francusku) пътувам за (до) Лондон 
(Франция); ~ tuđini в чужбина; ići ~ tuđinu 
заминавам за (отивам в) чужбина; bio je ~ 
Engleskoj беше в Англия; pošao je ~ lov 
отиде на лов; baciše ga ~ tamnicu хвърлиха 
го в тъмница; otišao je ~ rat отиде на война 
|| (vrijeme) ~ zoru призори, на разсъмване; ~ 
ponedjeljak в понеделник (dolazio bi nedje-
ljom идваше всяка неделя); ~ novije doba в 
съвременността, в по-нови времена; ~ dav-
nini в миналото, в древността; ~ ono doba 
по онова време; ~ roku od 8 dana в срок от 
8 дена; ~ taj čas в този момент; ~ pravi čas 
точно навреме, в критичния момент; ~ 8 sa-
ti točno точно в 8 часа’; ~ nevrijeme в не-
подходящо време, в неподходящ момент; ~ 
svako doba по всяко време; ~ koje doba? по 
кое време; ~ tim prilikama при тези обстоя-
телства || (način) ~ redu наред, в ред; ~ tom 
smislu в този смисъл; ~ tu svrhu за тази цел; 
~ dobrom (lošem) stanju в добро (лошо) съ-
стояние; ~ neprilici sam в затруднено поло-
жение съм; ~ žurbi бързам; plaća ~ gotovom 
плаща в брой; ~ prilog в полза на; jahati ~ 
propanj яздя в галоп || (razno) ~ njega je 
tvoja knjiga у него е книгата ти; ~ ime в 
името на; ~ to ime за тази цел; ~ njegovo 
ime (za njega) от негово име; mi se slažemo 
~ tom съгласни сме по този въпрос; ugledaj 
se ~ njega вземи пример от него; hrom ~ je-
dnu nogu куц с единия крак; ~ rvanju mu 
nema para никой не  може да му излезе на-
среща на тепиха 

ua! uzvik v. fuj! 
uapsiti pr v. uhapsiti 
uazbučiti pr v. abecedirati 
ubaciti pr да вкарам, да метна (да хвърля, да 

пусна, да поставя) [вътре, в]; fig да вметна, 
да вмъкна 

ubaciti se povr fig да се вмъкна, да се промък-
на, да се прокрадна 

ubacivanje sr вкарване, вмъкване; sp вкарване 
на кош (точка и т.н.) 

ubacivati pr v. ubaciti 
ubačen pp вкаран, вмъкнат 
ubadača ž голяма игла, фуркет 
ubadanje sr убождане, забождане, пробожда-

не 
ubadati pr убождам, пробожда, забождам 
ubajatiti se povr v. ustajati se, pokvariti se 
ubav adj zast хубав; очарователен 
ubavo adv zast очарователно 
ubavost ž zast хубост, миловидност, красота, 

очарователност 
ubica m v. ubojica 
ubijanje sr убиване 
ubijati pr v. ubiti 
ubijati se povr убивам се itd.; fig v. mučiti se, 

kilaviti se 
ubijediti pr v. uvjeriti 
ubijeđen adj v. uvjeren 
ubijeđenost ž v. uvjerenost, uvjerenje 
ubijeliti pr да избеля 
ubijen pp убит 
ubilačk|i' adj свързан с (отнасящ се до) убийс-

тво; смъртоносен; убийствен; v. ubitačan | 
~a nakana намерение за убийство (i čovje-
ka); ubojstvo bez ~e nakane непредумишле-
но убийство 

ubilački'' adv убийствено, смъртоносно 
ubilježba ž вписване, записване, регистрира-

не, отбелязване; (prijenos) въведен 
ubilježen pp вписан; записан (в книга itd.); 

регистриран; (prijenos iz knjige u knjigu) въ-
веден 

ubilježiti pr вписвам, записвам, регистрирам, 
отбелязвам, въвеждам 

ubilježiti se povr да се запиша, да се регистри-
рам 

ubirač m събирач; инкасатор 
ubiranje sr събиране (i najamnine, poreza itd.) 
ubirati pr събирам (i utjerivati) 
ubistven adj v. ubitačan 
ubistvo sr v. ubojstvo, umorstvo 
ubitačan adj гибелен, пагубен; смъртоносен; 

опасен 
ubitačno adv смъртоносно; опасно 
ubitačnost ž смъртоносност, пагубност, смър-

тна опасност 
ubi|ti pr да убия; (umoriti) да умъртвя; да из-

върша убийство; да ликвидирам; (poklati) 
да избия; (nehotice) да извърша непреду-
мишлено убийство; да унищожа; (probosti, 


